
 
 
 
 
 
 
 
 
Szám:                 /2018. 

 
 
 

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

2018. március 29-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 2018. február 22-ei 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 Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló rendelet módosítására 
 

Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

                  Szociális és Egészségügyi Bizottság  
 

4. Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2017. évi beszámolójának elfogadására  
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 2017. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

6. Javaslat a települési könyvtár 2017. évi beszámolójának, valamint 2018. évi munkatervének elfogadására 
 

Előterjesztő:  Erős József alpolgármester 
Tárgyalja:  Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
7. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges felülvizsgálatára, az FCC telephelyére 

vonatkozó szabályozás módosításával. A véleményezési szakasz lezárása. 
 

Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

                  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
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8. Javaslat ”Gyáli Postaépület fejlesztése” projekt tanulmánytervének elkészítésére. A nyertes ajánlat 
kiválasztása 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
9. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda magasabb vezetői állás pályázatának kiírására 

 
Előterjesztő:  Erős József alpolgármester 
Tárgyalja:  Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
10. Javaslat Gyál Város 2015-2019-es időszakra vonatkozó Sportkoncepciója felülvizsgálatának 

elfogadására. 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 
 

11. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítására 

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

12. Javaslat a gyáli 04/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épület (DPMV Zrt. üzemi épület) ajtó cseréjével kapcsolatos 
tulajdonosi nyilatkozat kiadására 

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

13. Javaslat „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás létesítésre szerződéskötésre 
 

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

14. Javaslat a Gyál, Szélső utca 77. szám alatti 6643 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésre 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

15. Javaslat a Gyál 04/30 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására 
 

Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
16. Előterjesztés az Elios Zrt-hez kapcsolódó közvilágítási beruházások kapcsán született OLAF- jelentésről 

 
Előterjesztő:  Végh Tibor képviselő 

 
17. Egyebek 

 
Gyál, 2018. március 22.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2018. február 22-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2018. február 22-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 

szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 

 
1./ 2018. január 1-től március 19-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:       89.117 e Ft          14.413 e Ft    16,17 % 
 iparűzési adó:  1.539.104 e Ft        316.512 e Ft    20,56 % 
 építményadó:     272.454 e Ft        103.187 e Ft    37,87 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet február hónapban egyetlen alkalommal sem 
vettük igénybe.  
 

3./ A költségvetési számlán átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötésből 0,- Ft a 2018. március 
19-ig realizált kamat összege. 2018. március 19-én az önkormányzat által a költségvetési számláról lekötött 
szabad pénzeszközeinek összege: 1.030.000.000,- Ft.  
Megoszlása 

1. 600.000.000 Ft Kamatozó Kincstárjegy elnevezésű Magyar Állampapír, féléves futamidejű, lejárata 
2018.05.09, 0,75 % hozammal. 

2. 150.000.000 Ft Kamatozó Kincstárjegy elnevezésű Magyar Állampapír, féléves futamidejű, lejárata 
2018.08.01, 0,75 % hozammal. 

3. 75.000.000 Ft Kamatozó Kincstárjegy elnevezésű Magyar Állampapír, féléves futamidejű, lejárata 
2018.08.08, 0,75 % hozammal. 

4. 75.000.000 Ft Kamatozó Kincstárjegy elnevezésű Magyar Állampapír, féléves futamidejű, lejárata 
2018.08.22, 0,75 % hozammal. 

5. 130.000.000 Ft Kamatozó Kincstárjegy elnevezésű Magyar Állampapír, féléves futamidejű, lejárata 
2018.08.29. 

 
4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű 

kifizetetlen számla nincsen.  
 
II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
1.) 
Tájékoztatom Önöket, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint 
a fenntartónak tájékoztatnia kell a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről.  
 
A Gyáli Bóbita Bölcsőde folyamatosan üzemel, a bölcsőde 4-4 csoportjában nyáron is fogadják azokat a 
gyermekeket, akiknek szülei igénylik a gyermekük napközbeni ellátását.  
 
A bölcsőde 
 

1-4. csoportja: 2018. 07. 23. – 2018. 08. 17. között nem üzemel,  
5-8. csoportja: 2018. 06. 25. – 2018. 07. 20. között nem üzemel, 
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ámde, az üzemelő épületrészekben fogadják azokat a gyermekeket, akiknek szülei az adott időszakban 
nem tudják megoldani a gyermekük napközbeni ellátását. (Fenti időpontokban az intézmény 4-4 
csoportjának nyári felújítási, karbantartási és takarítási munkái zajlanak.) 
 
A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a honlapunkra feltettük, továbbá felkértük Balkó Kálmánné 
intézményvezetőt, hogy a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket 2018. március 1-jéig. 
 
2.) Gyál Város Önkormányzatának Gyál Közbiztonságáért Közalapítványa a Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli 
Rendőrőrsének hivatásos/közalkalmazotti állományában lévő, az alábbiakban megnevezett dolgozóit  2018. I. 
félévben 20.000,-Ft/fő/hó lakhatási támogatásban részesíti: 
 

Hivatásos állományi létszám/név: Közalkalmazotti létszám/név: 
Hanczinger Dóra Prybilné Újhelyi Erzsébet 
Kőkuti Gergő  
Nagy Tamás  
Pálóczi Zoltán Márk  
  
 
Jelen beszámolóhoz mellékeljük a Gyál Város Önkormányzata és Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány közötti 
megállapodást. 
 
 
III. Igazgatási Iroda 
 
Mellékelten csatolom a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2018. február havi tevékenységéről szóló 
tájékoztatót. 
 
 
IV. Városfejlesztési Iroda: 
 
1.) Telekértékesítések: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 151/2016.(VI.30.) sz. határozatában értékesítésre jelölt 12 
db. önkormányzati tulajdonú ingatlant. Az ezzel kapcsolatos hirdetés késedelem nélkül felkerült Gyál Város 
Hivatalos honlapjára. 
Az ingatlan értékesítésekkel kapcsolatosan az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. 
 
2016. évben a következő építési telkeket sikerült értékesíteni. 

• hrsz.:5113/20 Gyál, Wass Albert utca 7. 
• hrsz.: 5113/7 Gyál, Wass Albert utca 14. 
• hrsz.: 5113/8 Gyál, Wass Albert utca 12. 

2017.évi értékesítések: január 
• hrsz.: 5113/34 Gyál, Wass Albert utca 15. 

2017.évi értékesítések: május 
• hrsz.: 5114/21 Gyál, Kis-szélső utca 19. 

2017.évi értékesítések: június 
• hrsz.: 5114/24 Gyál, Kis-szélső utca 15. 

2017.évi értékesítések: június 
• hrsz.: 5114/18 Gyál, Kis-szélső utca 25. 

2017.évi értékesítések: június 
• hrsz.: 5114/19 Gyál, Kis-szélső utca 23. 

2017.évi értékesítések: június 
• hrsz.: 5114/20 Gyál, Kis-szélső utca 20. 

2017.évi értékesítések: október 
• hrsz.: 5114/12 Gyál, Kis-szélső utca 18. 

2018. évi új értékesítések 
 
kk. Bodrogi Alina Zsófia, 2209 Péteri, Petőfi Sándor utca 110., és szülei Székely Zsuzsanna, 2209 Péteri, Petőfi 
Sándor utca 110. és Bodrogi Tamás, 2764 Tápióbicske, Dózsa György utca 8. szám alatti lakosok 2018. január 
23.-án kérelmet nyújtottak be hivatalunkhoz, melyben jelezték, hogy szeretnék megvásárolni a Gyál, Kis-szélső 
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utca 21. szám alatti (hrsz.:5114/20) építési teleket a hirdetésben rögzített áron. Tárgyi ingatlanra vonatkozó 
adásvételi szerződést a vevőkkel 2018.03.07.-én megkötöttük, a vételár kifizetése megtörtént, az ingatlanra a 
vevők tulajdonjogénak bejegyzése folyamatban van.  
 
Demeter Piroska, 2360 Gyál, Kőrösi út 184. szám alatti lakos 2018. január 25.-én kérelmet nyújtott be 
hivatalunkhoz, melyben jelezte, hogy szeretné megvásárolni a Gyál, Kis-szélső utca 17. szám alatti 
(hrsz.:5114/23) építési teleket a hirdetésben rögzített áron. Tárgyi ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést a 
vevővel 2018.03.07.-én megkötöttük, a vételár kifizetése megtörtént, az ingatlanra a vevő tulajdonjogának 
bejegyzésre folyamatban van. 
 
Ezen a területrészen Gyál Város Önkormányzatának tulajdonában nincs több eladó építési telek, a 
151/2016.(VI.30.) sz. Kt. határozatban értékesítésre kijelölt ingatlanok mindegyike eladásra került. 
 
 
2.) Gyál Város Önkormányzata és a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala Foglalkoztatási 
Osztálya közötti hatósági szerződés alapján összesen 20 főt foglalkoztathatunk közfoglalkoztatás keretében.  
 
2018.03.01-től 17 (13 fő fizikai és 4 fő adminisztrátori) álláshely betöltésre került, 3 álláshely (2 fizikai és 1 
adminisztrátori) egyelőre betöltetlen. A közfoglalkoztatási munkaszerződések 2018.06.30. napjáig kerültek 
megkötésre.  
 
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. március 20.  
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 







 2018. Február havi összesítő

Illetékes 
szerv ért, 

Figyelmezt
etés

Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események 4 db 4 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 1 db 1 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 4 db 0 db 4 db 0 db 0 db 0 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 2 db 2 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, MÁV áll-ok ell, külterületek ellenőrzése 25 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése 20 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 4 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Gyalogos járőrőzés 3 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Utcanévtáblák, házszámtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése 0  db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése, visszaellenőrzése 0 db 0 db 0 db 0 db 0db 0 db
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák, növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak 
észlelése, jelzése, visszaellenőrzése 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése, visszaellenőrzése 5 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Zöldterület szennyezése, rongálása, 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események 1 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Forgalomszabályzó táblák eltűnésének, útburkolati hibák, jelek sérülésének,  észlelése, 
jelzése 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 2 db 0 db 2 db 0 db 0 db 0 db
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 12 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 14 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás, műszaki mentésében részvétel 2 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések 2 db 0 db 2 db 0 db 0 db 0 db
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 15 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 13 db  0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel 2 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
HelpyNet jelzések, riasztások, segélykérések 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések 8 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések, ellenőrzések 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db
Úthibák, kátyúk észlelése, jelentése 2 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0 db

Összesen: 135 db 7 db 8 db 0 db 0 Ft 0 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
2018. februári mezőőri tevékenységről 

 
 

2018. február hónapban az alábbi ügyekben járt el a mezőőr. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak 
szerint alakultak. 
 
 
  Megnevezés:        Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés       - 
2. Falopás tettes nélkül         1 
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel        - 
4. Kábelégetés          - 
5. Vadgázolás          - 
6. Elkóborolt állatok         1 
7. Elütött állatok          - 
8. Szemétszedés, külterület takarítás        - 
9. Szemetelés elkövető nélkül                    3 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése        3 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése       1 
12. Gyepmester értesítése         - 
13. Vadőr értesítése          2 
14. Tulajdonosok értesítése         - 
15. Ügyintézés          3 
16. Parlagfű ügyintézés         - 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás        - 
18. Illegális építkezés         - 
19. Madarak riasztása         - 
20. Orvvadászat, orvhorgászat        - 
21. Feljelentés          1 
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_________________________________________________________________1 
41. Fegyver használat                     1 
42. Segítség nyújtás                      3 



 

 
 
 
 
 
 
 

       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 2018. február 22. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület  
30/2018.(II.22.) sz. határozatával elfogadta. 
A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 
23/2018.(II.14.)      Intézkedést nem igényel. 
24/2018.(II.14.)      Intézkedést nem igényel. 
25/2018.(II.14.)  A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóinak 
béremelésével kapcsolatban a munkaszerződés 
módosítás elkészült, az egyéb szükséges 
intézkedések megtörténtek. 

26/2018.(II.14.)  A Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója bérének 
megemelése kapcsán a munkaszerződés módosítás 
elkészült, az egyéb szükséges intézkedések 
megtörténtek. 

27/2018.(II.14.)  A Gyál Város Önkormányzata és dr. Molnár 
Andor között létrejött megbízási szerződés 
módosítás elkészült, mindkét fél részéről aláírásra 
került. 

28/2018.(II.22.)      Intézkedést nem igényel. 
29/2018.(II.22.)      Intézkedést nem igényel. 
30/2018.(II.22.)      Intézkedést nem igényel. 
31/2018.(II.22.)  A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét elfogadó 
testületi határozat az ügyvezető részére átadásra 
került. 

32/2018.(II.22.)  A GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét elfogadó 
határozat az ügyvezető részére átadásra került. 

33/2018.(II.22.)  Az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár 2017. évi működéséről készült 
beszámolóját elfogadó határozat az 
intézményvezető részére átadásra került. 

34/2018.(II.22.)  Az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár 2018. évi munkatervét elfogadó testületi 
határozat az intézményvezető részére átadásra 
került. 

35/2018.(II.22.)  Az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár közművelődési pályázatának 
benyújtásával kapcsolatos testületi határozat 
további intézkedésre az intézményvezetőnek 
átadásra került. 
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36/2018.(II.22.)  A Gyáli Tátika Óvoda Klapka utcai épületének 
felépülése következtében szükséges intézmény 
átszervezésről szóló testületi határozatról az 
intézményvezető értesült, a véleményeztetési 
eljárás folyamatban van. 

37/2018.(II.22.)  A „Kertváros” Önkormányzati Társulás 
intézményi térítési díj emelését a házi 
segítségnyújtás szolgáltatásra vonatkozóan, a 
határozat nyomán a szociális rendeletek 
módosítására előterjesztést készítettünk, mely az  
áprilisi  testületi ülésen kerül napirendre. 

38/2018.(II.22.)  A területi ellátási kötelezettséggel működő, Dr. 
Kindlovits Mária gyermek háziorvosi praxisának 
további működtetését illetően született testületi 
határozatot az intézményvezetőnek megküldtük. 

39/2018.(II.22.)  Az elfogadott 2018. évi közbeszerzési terv az 
önkormányzat honlapjára felkerült. 

40/2018.(II.22.)  A „Gyál 2018. évi útfelújítás” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lezárását követően a nyertes 
VITÉP’ 95 Kft.-vel a szerződés aláírása 
megtörtént. 

41/2018.(II.22.)  Az érvénytelen hatósági jelzéssel ellátott vagy 
hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek 
elszállítására vonatkozóan a TOTÁL-KÁR Kft-vel 
a szerződés megkötése folyamatban van. 

42/2018.(II.22.)  A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft-vel kötött feladatellátásról szóló 
szerződés módosításának aláírása folyamatban van. 

43/2018.(II.22.)  A kegyeleti közszolgáltatási szerződés a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft-vel aláírásra került. 

44/2018.(II.22.)  A civil szervezetek szabadidős és kulturális 
tevékenységének támogatására kiírt pályázat a 
város honlapján és a helyi újságban 
megjelentetésre került. A benyújtási határidő 
április 3-a. 

45/2018.(II.22.)  A sport célú támogatás elnyerésére kiírt pályázat a 
város honlapján és a helyi újságban 
megjelentetésre került. A benyújtási határidő 
április 3-a. 

46/2018.(II.22.)      Intézkedést nem igényel.  
47/2018.(II.22.)  A Szavazatszámláló Bizottságok részére az 

oktatásra, eskütételre és a bizottságok alakuló 
ülésére március 26-án kerül sor. 

   
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. március 21. 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Élet Program keretében 
nyújtandó támogatások rendjéről szóló 
rendelet módosítására 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Mint az Önök előtt ismeretes az 5/2017. (II.28.) önkormányzati rendeletünkkel fogadtuk el a „Gyáli Élet 
Programot”, mely jelenleg kilenc alprogramból áll, ezek közül a nagykorúvá válás időszaka eddig nem kapott 
figyelmet.  
 
Javasoljuk az „Isten éltessen köszöntőlevél” bevezetését a 18. életévüket betöltött gyáli fiatalok nagykorúvá 
válása alkalmából azzal a céllal, hogy erősítsük a fiataloknak a városhoz, a lakóhelyhez való kötödését, a 
lokálpatriotizmusát. Az „Isten éltessen köszöntőlevél” bevezetéséhez indokolt a fent hivatkozott rendeletünk 
módosítása. A Gyáli Középiskola Program szabályait tartalmazó előírások nem változnak, újraszabályozásuknak 
kizárólag jogszabályszerkesztési oka van. 
 
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 
 
Az Önkormányzat az „Isten éltessen köszöntőlevél” bevezetésével a fiataloknak a városhoz, a lakóhelyhez való 
kötődését, lokálpatriotizmusát kívánja erősíteni.  
 

2. A rendelettervezet környezeti és egészségügyi hatása 
 
A rendelettervezetnek 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 
 
Az Önkormányzat az „Isten éltessen köszöntőlevél” bevezetésével a fiataloknak a városhoz, a lakóhelyhez való 
kötődését, lokálpatriotizmusát kívánja erősíteni, mely településünk életében fontos, a közösség építés részét 
képező küldetése.  
 

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. A köszöntőlevelek elkészítésének becsült költsége 300 000,. Ft, amely az 
Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) rendeletének 5. számú mellékletében rögzített általános 
tartalék összegéből rendelkezésre áll.  
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6. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények 

 
Az Önkormányzat az „Isten éltessen köszöntőlevél” bevezetésével a fiataloknak a városhoz, a lakóhelyhez való 
kötődését, lokálpatriotizmusát kívánja erősíteni. E célt figyelembe véve várható következmény nem ismert.  
 
A rendelettervezetet Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 18/2014. (XII.01.) sz. rendeletének 40. § (3) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre kell bocsájtani. 
 
Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezet megtárgyalását 
követően fogadja el az előterjesztés mellékletét képező rendeletet, illetve a forrás biztosításához szükséges 
határozati javaslatot.  
 
A rendelet megalkotása név szerinti szavazással, minősített többséget igényel.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Élet Program keretein belül bevezetendő „Isten 
éltessen köszöntőlevél” programpont 2018. évi működtetéséhez 300.000,-Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetési 
rendelet 5. számú mellékletében található általános tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  dr. Nagy Erika aljegyző 
 
G y á l, 2018. március 08.  
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
                           polgármester 
 
 
 
Az előterjesztés a költségvetéssel összhangban van, előirányzat-módosítást nem igényel. 
 
          Diera Éva 
          irodavezető 
         Pénzügyi és Adó Iroda 
 
 
 
Melléklet:  
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének………/2018. (………) számú rendelettervezete a Gyáli 
Élet Program Keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló rendelet módosításáról  
 



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

a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló rendelet módosításáról 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8., 8a. pontjaiban meghatározott 
feladatkörében eljárva a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatásokról szóló rendelet módosításáról 
(továbbiakban: rendelet) az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ A rendelet 1.§(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) A Képviselő-testület által bevezetésre kerülő Gyáli Élet Program tartalma az alábbi programokból tevődik 
össze: 
 1. Gyáli Babaköszöntő Program, 
 2. Gyáli Óvodakezdési Program,  
 3. Gyáli Iskolakezdési Program, 
 4. Gyáli Középiskola Program, 
 4./A. Isten éltessen köszöntőlevél 
 5 Gyáli Egyetemista Program, 
 6. Gyáli Szociális Tanulmányi Ösztöndíj Program, 
 7. Házasulandók Program, 
 8. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmény 
 9. Szépkorú Program.” 
 
 
 
2.§ A rendelet „4. Gyáli Középiskola Program” alcíme és a hozzá tartozó szövegrész az alábbiakra változik: 
 

 „4. Gyáli Középiskola Program 
 
5.§ (1) A Gyáli Középiskola Program keretében a Képviselő-testület a Gyálon működő intézményben 8. 
évfolyamon tanuló diákokat legfeljebb 5.000,- Ft értékű csomaggal támogatja.  
(2) A támogatás alanyi jogon jár. a 8. évfolyam 2. félévében.  
(3) A Gyáli Középiskola Program keretében a Képviselő-testület a középiskolai tanulmányait első alkalommal a 
gyáli középiskolában megkezdő, 16. életévét be nem töltött diákot legfeljebb 5.000,-Ft értékű csomaggal 
támogat.  
(4) A támogatás a tanév szeptember 1-jén a középiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók részére alanyi 
jogon jár.” 
 

3.§ A rendelet az 5.§. után az alábbi alcímmel és a hozzá tartozó 5/A §-sal egészül ki:  

„4./A. Isten éltessen köszöntőlevél 

 „5/A.§ A Képviselő-testület „Isten éltessen köszöntőlevéllel” kívánja megköszönteni a 2018-as évtől kezdődően 
azon 18. életévüket betöltő fiatalokat, akik nagykorúvá válásuk időpontjában Gyáli bejelentett lakóhellyel 
rendelkeznek.” 
 
4. § A rendelet 2018. április 01. napján lép hatályba.  
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 
   

 



Z Á R A D É K : 
 
A rendelet 2018. ……….. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és a www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 
 
Gyál, 2018. március 
 
 
 
 
        Rozgonyi Erik 
        címzetes főjegyző 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
Gyál 2017. évi tájékoztatójának 
megtárgyalására 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 17. pontja szerinti helyi 
közügy a közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. 
 
A helyi közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása a Dabasi Rendőrkapitányság mellett a FEGY Polgárőr és 
Tűzoltó Egyesülettel közösen történik, mely szervezet évente tájékoztatja a Képviselő-testületet a 
tevékenységéről. 
 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a mellékelt tájékoztató elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2017. évi 
tájékoztatójában foglaltakat elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Gyál, 2018.  március 19. 
 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 
 
 



 
 
Fegy Polgárőr és  
Tűzoltó Egyesület Gyál 
2360 Gyál Pesti út 74. 
Közp.mobil.: 06 70 /332-1600 
Közp.Tel/fax.: 06 29/ 340-333 
 

 
 
 
 

Tájékoztató 
 

A 
FEGY POLGÁRŐR ÉS TŰZOLTÓ 

EGYESÜLET GYÁL 
 
 
 

Munkájáról, elért eredményeiről  
2017. január 1-től, 2017. december 31-ig tartó 

időszakban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



.Egy kis előzetes 
 
Talán mondhatom hogy én vagyok az egyetlen az egyesületben aki minden posztot 

megjárt és betöltött. Most 10. éve, hogy a tagság által az egyesület elnöke lehetek 2008. óta. 
Számos problémával kellett szembesülnöm és megbirkóznom. A legnagyobb probléma és 

elsődleges feladat volt, hogy a belső morált rendbe rakjuk - rakjam. S mellé társult az anyagi 
probléma ami akkor az egyesület stabilitását veszélyeztette. 

De nem jöhetett volna létre nélkületek és azon vezetőségi tagok nélkül akikkel ezt 
végigvittük. Rengeteg csatánk volt és van és talán lesz is, de úgy érzem mind a vezetőségnek 
legfontosabb az egyesület stabilitása és működtetése volt és lesz is a mindennapokban ! 

DE nem elhanyagolható azoknak a személye sem akik folyamatosan csak avval hogy 
tették a dolgukat az egyesület szekerét tolták a lejtőn felfelé, hogy ismét csúcsra érhessünk !  
 
 
 
 

 A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2017. évi vezetősége a 

következő személyekből áll: 
 
Kalmár Róbert — Elnök 
Gazsó Csaba — Elnökhelyettes 
Turcsány Attila — Elnökhelyettes 
 
Kovács Tamás — Felügyelő bizottság tag 
Kelecsényi Gábor — Felügyelő bizottsági tag 
Bagdi Gyula — Felügyelő bizottsági tag 
 
Szabó István —FEGY Polgárőr Tűzoltó Parancsnok nyugállományú tűzoltó százados 
Kozma Csaba  — a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Tűzoltó Parancsnok helyettese  
Locskai Mátyás — Pénzügyi munkacsoport vezetője  
Horváth Patrik — FEGY Ifjúsági Tagozatának vezetője 
 

  
Mint minden évben személyi állományunkat szakmailag tovább képeztük , gyakorlatokat 

tartottunk és oktatásokon vettünk részt, mely évről évre frissíti a tudásanyagunkat. 
 Ezzel párhuzamosan, a technikai felszerelésünk bővítése, korszerűsítése külön sikerként 

könyvelhető el a lehetőségeinkhez képest különböző pályázatok útján.  
 
 A tagok képzésében szinten tartásában jó hírű és elismert, civil és hivatásos állományú 
szakemberek vettek részt. A teljesség igénye nélkül említhető a rendőrség, a tűzoltóság, a 
katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, járási mentőcsoport és egyéb társadalmi 
tevékenységet végző szervezetekkel a kapcsolatunk kitűnő, így a megszerzett tudást általuk a 
tagjaink tökéletesen el tudják és tudták sajátítani. 
az Önkormányzattal az Önkormányzaton belül is a közterület felügyelettel, mezőőrséggel a 
Rendőrséggel, a Katasztrófavédelemmel - Tűzoltóságokkal, és a Mentőszolgálattal, állatvédőkkel 
és a lakossággal a SZEM mozgalmon belül. 



A 24 órás Polgárőri feladataink ellátását  a helyi őrsparancsnok figyelemmel kíséri 
és támogatja kölcsönösen kiegészítjük egymás szolgálatait 

 A Tűzoltási és Műszaki Mentési tevékenységünket külön figyelemmel kíséri az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, de főképpen a XX. kerületi Parancsnok.   

De mint minden évben így 2017-ben is ellenőrzést is hajtott több ízben végre, 
melynek az egyesület megpróbált  megfelelni. 

 

Ennek a kiemelkedő teljesítményű csapatnak, és az összehangolt munkájuknak 
köszönhetően tudunk segíteni a Gyál lakosságnak, valamint a Rendőrőrs dolgozóinak, akik 
segítségünkkel tudják biztosítani a városunk közrendjét, közbiztonságát, illetve annak folyamatos 
javulását. 

 
2017. év személyi állományának statisztikája: 

 
Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület taglétszáma:                                     67 fő 
Vizsgázott Tűzoltó:                                                                                          33 fő 
Tűoltás vezetésre jogosult                                                                                                      3 fő 
Járőröző állomány:                                                                                           48 fő 
Pártoló  tag                                                                                                                           17 fő 
Próbaidős tag                                                                                                                          3 fő 
Tiszteletbeli tag:                                                                                                   2 fő 
Ifjúsági tagozatos:                                                                                                                18 fő 
 
A különböző munkacsoportokban feladatot ellátó tagjaink: 
 
Elnökség:                                                                                                         3 fő 
Felügyelő bizottság:                                                                                        3 fő 
Pénzügyi munkacsoport:                                                                                 3 fő 
Ügyelet központot üzemeltető munkacsoport:                                                5 fő 
Járőrvezetői munkacsoport                                                                                                  4 fő 
Gépkocsi karbantartó munkacsoport                                                               3 fő 
Rádiótechnika karbantartó:                                                                                                  1 fő 
Tűzoltó munkacsoport:                                                                                            25 fő 
SZ.E.M. munkacsoport:                                                                          1 fő 
Ifjúsági tagozatot működtető munkacsoport:                                                                       4 fő 
Kimenekítéssel, kitelepítéssel foglalkozó munkacsoport:                                            12 fő 
Ruházatért felelős:                                                                                                 1 fő 
Tagdíj kezeléséért felelős:                                                                                        1 fő 
Igazolványok kezeléséért felelős:                                                                             1 fő 
Web oldal és média felelős:                                                                                                 2 fő 
Járási mentőcsoport taglétszáma :                                                                                      35 fő 
 
 

Folyamatosan szem előtt tartjuk tagjaink továbbképzését, így szolgálatteljesítés közben 
precízebb, pontosabb munkát tudnak végezni a Magyar Köztársaság alkotmányos jogrendjének 
megfelelően. 
 



Eredményességünk ismertetése : 
 2017. január 1. – 2017. december 31-i időszakban: 

 
Betörés, lopás, rablás észlelése, azok megakadályozása, helyszínbiztosítása:       14-ről 17 esetben 
Baleset észlelése, helyszínbiztosítás, forgalomirányítás:                                      85-ról 107 esetben 
Tűz észlelése, tűzoltás, tűzoltók felvezetése, téves riasztás:                               43-ról  103 esetben 
Rendezvénybiztosítás:                                                                                                       37 esetben 
Verekedés, rendbontás, garázdaság megakadályozásában segítségnyújtás:         100-ről 89 esetben 
Műszaki mentés lakosság részére:                                                                          36-ról 59 esetben 
Orvosi ügyeletnek segítségnyújtás:                                                                        75-ről  70 esetben 
Tűzszerészeknek segítségnyújtás:                                                                                       1 esetben 
 
Körözött személyek felkutatása:                                                                              20-ről 7 esetben 
Eltűnt személyek felkutatása:                                                                                     6-ről 4 esetben 
Környezetvédelemmel kapcsolatos események:                                                     27-ről 24 esetben 
Terület, objektum, személyek ellenőrzése:                                                           napi szintű feladat 
Halálesetnél biztosítás:                                                                                               1 –ről 4esetben  
Rendőrséggel közös egyéb feladat:                                                                              45-33 esetben 
Riasztó rendszer jelzések ellenőrzése:                                                                949-ről 731 esetben 
Riasztórendszer pánik jelzése:                                                                                29-ról 24 esetben 
Riasztórendszer éles betörés jelzése:                                                                      10-ról 10 esetben 
Egyéb bejelentett események ellenőrzése:                                                                        15 esetben 
Rendőrségnek átadott személyek:                                                              közös akció keretén belül 
Szervezett akciók:                                                                                                             1   alkalom 
Környező településeken segítségnyújtás:                                                                         3   alkalom 
Családsegítőnek segítségnyújtás:                                                                               1-ről 2 alkalom 
Mezőőrséggel közösen végrehajtott intézkedés:                                                       8-ról 4 alkalom 
Közterület Felügyelettel szervezet közös járőrözés, intézkedés,:                           75-ről 9 alkalom 
+ a tanítási napokon a zebrák biztosítása folyamatosan és szervezett piaci napok égész évben 
Ifjúsági Tagozat, után képzés, kiemelkedő szereplés:                                         132-ról 88 alkalom 
Nappali események:                                                                                          973-ról  816 alkalom 
 Éjszakai események:                                                                                       650-ről 536 alakalom           
 

Az egyesület tagjai által ellenőrzött össz. események száma  
2017.01.01-2017.12.31. : 1352 esetben történt, mely a tavalyi évhez 

képest csökkent 271 eseménnyel.  
A fenti adatok bizonyítják a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 

létjogosultságát, valamint további fejlesztési irányelveink meghatározását.  
A lakosság, az egyesület járőröző állományát folyamatosan értesíti és 

kéri a segítségünket. Ezek az események, a 24 órás ügyeleti központunkban 
rögzítésre kerültek, mely alapján a statisztikai számok az irányadóak. 
 

 
 
 



A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tájékoztatója a 2017. éves 
működésről 

 
A Fegy 2017-ben pénzügyi területre (is) vonatkoztatva a belső rend és fegyelem, előző 

években elindított megszilárdítását tűzte ki folyamatos célul. A stabilitás érdekében stratégiai cél 
a kintlévőségeink folyamatos alacsony szinten tartása. A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
hasonlóan más gazdasági társaságokhoz megalkotta saját értesítő, figyelemfelhívó, vagy éppen 
követelésről számot adó nyomtatványát, levelét. Rendszerünket havonta szűrjük, figyelemmel 
kísérjük minden pártoló tagunk befizetését és szükség esetén a megfelelő időben be is 
avatkozunk. A törekvések irányának pozitív elmozdulását igazolja, hogy negyedéves ciklusokban 
mérve szinte nullára futtatható kintlévőségünk állománya. 

Bevételi forrásaink 95%-ban továbbra is a távfelügyeleti rendszerből, mint végzett 
tevékenységből származik, a 2017-es évben eddig pályázati forrásokból befolyt összege nagyon 
szerény.  
   A Tata típusú terepjárónk 2014 –óta viszont motorcserére szorul mivel a motortömbje 
sérült ( gyárilag hibás motorblokkja van) sajnos a garancia pedig már lejárt.  
S a ezen ritka autó típushoz ilyen típusú motort nem lehet jelenleg beszerezni. A lizing céggel 
nem tudunk egyeztetni, mivel 2016. elején szinte kivonultak magyar országról és a 
kirendeltségeken nem tudnak felvilágosítást adni, így csak levélben próbálkozhatunk amire mai 
napig nem érkezett válasz. 
 
 

2017-ben támogatásként egyedileg, vagy pályázaton megítélt érkezett pénzösszegek: 
Pestmegyei Polgárőr Szövetség 2017 
Máv Zrt                                                    
 

         300.000.- Ft 
         100.000- Ft 

Tűzoltó szövetség támogatása eszközben 
 Civil személyek tűzoltó autó felújítása 
munkában és alkatrészben 

          699.000 Ft 
        1600.000  Ft 

Önkormányzati támogatás Gyál 2017. 
 
 
Néhány kiemelkedő költségdíj :    
- áfa 
- bérköltség és járulékai az alkalmazottak 
után 
- üzemanyag költség 
- Központ fenntartás, bérlése( KHT )  24 
órás készenlét fenntartása a lakosságért 
- Biztosítások (személy, vállalkozás, 
gépjármű) 
- Könyvelési díj  
- Autó karbantartás, felújítás 
-Autó lízing 
- Egyéb kiadások, főzések, egyesület ifi 
tagozatainak versenyei, éves buli, közgyűlés, 
munkaruha, bevizsgálások,  
ruházat 
bank költség 

      2.200.000.- Ft 
 
      
 
       1.756.000.- Ft       
     16.063.000- Ft 
 
      4.206.000 - Ft 
      3.440.000 - Ft 
         
         810.000 - Ft 
    
          392.000 - Ft 
      3.559.000 - Ft 
                   0      
      1.148,000 - Ft 
 
 
 
        151,000 - Ft 



eszközamortizáció, értékesítés 
 

     3.626.000 - Ft 
 

 
A pénzeszközök ésszerű, átgondolt beépítése a költségvetésbe megtörtént, ezen eszközök 
elszámolása részben rendben lezajlott, vagy év végéig folyamatban van. 

Beruházás szempontjából egész évben tartott a székház technikai fejlesztése, 
korszerűsítése, időszakos karbantartása.  

Önkormányzati támogatásnak köszönhetően  és végére kiépült a Tűzjelző fogadó központ, 
mely 2018. első negyedévében tesztüzemként működik bekötésre kerültek a tartalék vonalak is. 

Az állomány ilyen mérvű növekedése hatalmas költségeket generál az egyenruha, védő 
ruházat beszerzése terén, s jelentős anyagi tőkét is helyezve ezen területre csak a szinten tartás 
valósult meg. 

Célul tűztük ki és el is indultunk azon a területen, ahol a lakosság részére egy sokkal 
magasabb szintű betekintés képzelhető el a hétköznapi feladataink területére. Szeretnénk láttatni 
a tevékenységünket a mostanitól sokkal pontosabban, közérthetőbben ezért aktívabb és 
menedzseltebb, továbbá szigorúbb minőségbeli változást generáló struktúrát dolgoztunk ki. 
Munkánkkal segítségnyújtás, konfliktus megoldás, baleset megelőzés, életveszély elhárítást stb. 
területén szolgáljuk a velünk egy településen élőket. 

Az Egyesület összesen tíz fővel továbbra is alkalmazotti jogviszonyt létesített, így a 
tagsági viszonyt alkalmazotti viszonyra váltó tagokkal szemben a járőrszolgálat területén sokkal 
szigorúbb előírásokat tudtunk életbe léptetni, megkövetelni. 
 

A működtetés sikeresen, egész évben folyamatosan biztosított volt bár év vége fele a 
megemelkedett szerviz költségek miatt a tartalékainkat kezdtük felemészteni, de köszönet ismét 
az Pápai Mihály Polgármesternek és a Képviselő testületnek mert segítséget nyújtottak s a 
mindennapok járőrözését tudtuk folytatni.  

A fejlesztések megvalósultak, számlatartozásunk nincs, minden kifizetés megtörtént. 
  
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Gyál –  
Tűzoltó Szakcsoport 2017. évi beszámolója 

 
Tűzoltási és Műszaki mentési tevékenységet ellátására jogosult 30 fő. 
Ebből ténylegesen beavatkozó állomány 22 fő. 
Tűzoltás vezetésére jogosult 3 fő. 
 
- 2017-ban összesen 103 esethez vonultunk, ami nem azt jelenti, hogy ennyi esemény volt 
városunkban, hanem ennyiszer jött össze a megfelelő létszám a gépjárműfecskendő 
vonultatásához.  
Számos esetben azonban előfordult, hogy mielőtt a fecskendő a vonulást megkezdte volna, a 
helyszínre elsőként kiérkező Fegy járőr felderített, és visszajelzése alapján nem került sor a 
vonulásra. 
 
Az 103 vonulás 39 tűzesetből, 62 műszaki mentésből és 2 téves jelzésből tevődött össze, 
melyekből néhány jelentősebbet kiemelnék:  
 
- 01.06.: Tóth Á. 30. 2 személy elhunyt, CO2 mérgezés gyanúja 
- 02.11.: Puskás utcában szgk. égett 
- 04.09.: Magyar u. 3. 2 személy súlyos CO2 mérgezést szenvedett 
- 04.24.: Pest MKI-nak segítségnyújtás: Budaőrs, gyógyszerraktár tűz 
- 05.14: FCC szemétbánya teteje égett 
- 05.23.: FKI-nak segítségnyújtás: Bp. XIV. kerületében viharkárok felszámolása 
- 07.09.: Garden Lake Horgásztóból elhunyt személy kiemelése 
- 10.29- 10.30.: Gyálon és Felsőpakonyon viharkárok felszámolása 
- 12.22.: M0-ás autóúton csonkolásos balesetnél segítségnyújtás  
 
 
Pályázatok: 
2016-2017 évben 1 pályázaton sikerült eredményesen részt vennünk, melynek végeredményeként 
699.000 ft. értékben tűzoltó-védőeszközöket és szakfelszereléseket vehettünk át. 
 
Tanfolyamok: 
-2017-ban további 5 fő FEGY tagtárs sikeresen teljesítette a 40-órás önkéntes tűzoltó 
alaptanfolyamot, tovább növelve Egyesületünk tűzoltóinak létszámát. 
- 5fő tűzoltót sikerült tűzoltó-technikakezelői tanfolyamra beiskolázni, melynek részeként kisgép-
kezelői típusvizsgát tettek. 
 
 
Felülvizsgálatok: 
Az idei évben is szükséges lesz a láncfűrészek, és a légzőkészülékek felülvizsgálata, amely 
összesen kb. 90.000 ft-ba fog kerülni. 



Az autókkal kapcsolatos javítások költségét sajnos nem lehet pontosan előre megmondani, a 
Gyál/1-nél egy jelentős felújítás karosszéria és fékrendszer tekintetében  már igencsak időszerű.  
Tavaly jelentős összegeket emésztett fel a Steyr tip. gépjárműfecskendő javítása. 
 
   
 
Legtöbbet vonult tagok 2017-ben: 

 
 Czékmány Tamás: 74 
 Kozma Csaba: 66 
 Kovács Róbert: 66 
 Kőszegi Béla: 56 
 Őze Martin: 38 
 Hajdú Sándor: 35 
 Mészáros Roland: 32 
 Kalmár Róbert: 19 
 Garai Gábor: 19 
 Léber Gergő: 17 
 Kovács Tamás: 16 
 Polgár Attila: 16 
 Ragó István: 15 
 Szabó 2 Tamás: 15 
 Zeitler János: 12 

 
 

 
Problémáink, terveink: 

 
Előző évekhez képest a terveink nagymértékben nem változtak, mivel ezen feladatok 

megoldásában az Önkormányzat támogatása elengedhetetlen. 
Szeretnénk fűthető, önálló, és funkciójában alkalmas szertárépületet, mely a 

központunkkal szoros fizikai földrajzi ( közvetlen ) kapcsolatban van.  
Tagjaink az építésben, felújításban részt tudnak és részt is kívánnak venni amennyiben 

segítséget kapunk az Önkormányzattól az ideális gépjárműtároló helyszínének kijelölésében. 
  A későbbiekben ez akár a Város védelmi épülete is lehetne. 

 
De talán a fő irányelvünk, hogy a már 43 éve üzemben lévő Mercedes 1000-es  

fecskendőnket felváltsa egy korszerűbb fiatalabb fecskendő.  
Igaz az utó felújítása befejeződött lakosság a vállalkozók anyagi és eszköz 

támogatásával 2017.decemberére bár a teljes felszerelése még hiányos, de így is leponyvázva 
ál Felsőpakonyon Nagyközség Önkormányzat segítségével egy zárt fűthető telephelyen !  

Sajnos a jelenlegi szertárunkba a méreteiből adódóan nem fér be és lehetőséget se kaptunk 
a szertár bővítésére.  

Így amennyiben ez megvalósulhat akkor  a városnak a lakosság védelme érdekében két 
gépjármű fecskendője lehetne, hogy az egyesület tagjai magasabb szinten és megfelelő helyszíni 
vízkészlet biztosításával tudnák a tűz oltását megkezdeni. 
 



 
Városunk által szervezett kiemelt fontosságú eseményeket már nem csak 

Polgárőrökként, hanem Tűzoltóként is biztosítjuk továbbra is a lakosság védelme 
érdekében 

 
 
 

 

Beszámoló riasztórendszer alakulásáról 
 

A Távfelügyeleti munkacsoport által üzemeltetett rendszerünk ismételten kiválóan 
működött, mely egyben az egyesületünk anyagi mozgatórugója. 

Sajnos még mindig a lakosság nem veszi elég komolyan azt a dolgot, hogy téves riasztás 
esetén haladéktalanul telefonáljon a felügyeleti központba.  

Ennek ellenére az általunk felügyelt objektumok védelmét nagyon jól láttuk el, 
kiemelkedő esemény nem történt. 

Az előző években történt fejlesztéseknek köszönhetően a megnövekedett igényeket is 
magas színvonalon ki tudtuk szolgálni. Vásároltunk egy ENIGMA II - DR81000 Digitális 
vevőkészüléket, ami 4 kártyahelyes, ENIGMA II - LC2 telefonos vevőkártyát 2 db 
TMS Pro 1000 távfelügyeleti szoftvert, OKF modulból a legkisebbet (50 ügyfél korlátos), így 
lehetséges a tűzjelzések fogadása. Tartalék gépről gondoskodtunk. A végleges telefonvonalak 
beszerelésre kerültek 2018. februárjában. 

 
Néhány adat a védett objektumok számáról: 

 
2003-ban Magánszemély   286 db 
  Közület      66 db 
  Önkormányzati objektum    22 db 
  Összesen :    374 db 
2004-ben Összesen :    481 db  
2005-ben Összesen :    455 db 
2006-ban Összesen :    493 db 
2007-ben Összesen :    525 db 
2008-ban Összesen :    525 db    
2009-ben  Összesen :    588 db    
2010-ben Összesen :    610 db 
2011-ben Összesen    684 db 
2012-ben Összesen :    709 db 
2013-ban         Összesen :                                          716 db 
2014-ben         Összesen :                                          719 db 
2015-ben         Összesen :                                          715 db 
2016-ban         Összesen :                                          715 db 
2017-ben         Összesen :                                          749 db 
    
 
Fejlesztéseknek köszönhetően a GPRS alapú riasztás átviteli rendszer rendben működik, eddig 
138 db új, korszerű berendezés működik a rendszerünkön. 



A tavalyi évben két árajánlat érkezett fejlesztésre. Szabó Sándor ügyvezető igazgató Távőr 
Monitoring Kft.és Szarka Szilveszter Távfelügyeleti üzletágvezető TELL Biztonságtechnikai 
Rendszerek Kft. vezető ajánlatából az olcsóbb és jobb rendszert vásároltuk meg. TELL ajánlatát. 
 

URH rendszerünk és kommunikációnk alakulása 2017-ban.: 
 
 Mint köztudott egyesületünk 24 órás ügyeleti központot üzemeltet 1997-óta és 
természetesen vele párhuzamosan 24órás távfelügyeletet kiszálló személyzettel és ez mellé 
esténként több fős járőr szolgálat csatlakozik a közbiztonság megóvása érdekében. Az 
egyesületünk az Önkormányzat segítségével egy önálló URH rendszert tudott kialakítani, 
melynek sugárzási köre megközelítőleg 50km-es körre tehető, melyhez az ide vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően a Hírközlési felügyelőség megadta az engedélyt. A beavatkozó 
csapatainknak egyben ezen rendszer a mozgató rugója is. Ezen felül az ügyeleti központunk fel 
van szerelve EDR Stabil rádióval, melyen keresztül a katasztrófavédelmet és egyéb társszerveket 
melyre jogosultságot kapunk és  vonuló csapatainkat elérjük  
Az ügyeleti központunk ezen felül rendelkezik ADSL internet kapcsolattal, több telefon vonallal 
( a riasztórendszer biztonságos működtetése érdekében ) és fax modemmel. Ezen felül mobil 
vonallal is. Sőt a zavartalan működtetés érdekében az energia forrás megszűnésekor külön 
agregátor – áramfejlesztő  rendszer indítható be a zavartalan működtetés érdekében.  
 
 A 3-rom járőrautóik mindegyike Stabil URH rádióval van felszerelve ebből kettő GPS-
követővel ellátott, mely külön segélykérésre is alkalmas. 
A tűzoltó fecskendő autónk Stabil URH-val és Stabil EDR-rel rendelkezik. 
Ezen felül 13db URH kézi rádiónk van és 2 db EDR kézi rádióval rendelkezünk. 
  Sajnos a kézi rádióink egyre jobban szolgálattevések és különböző biztosítási feladatok 
ellátása során károsodnak és mennek tökre, melyek felújítására külön forrást kell a jövőben 
biztosítanunk. 
 
Ebben az évben elengedhetetlen lesz az URH rádiók pótlása a biztonságos készenlét fenntartása 
érdekében, mert az évek során ezen eszközparkunk leamortizálódott, elhasználódott. 
   
 
 

A Felügyelő bizottság rövid beszámolója : 
 

 Az elmúlt évet talán mondhatnám , hogy nem a  nyugodtság körvonalazta, mely köszönhető 
az egységes odafigyelésnek és egy irányelv megvalósításának tervei nehézkesen sikerültek. 
Sajnálatos módon több tagtársunktól meg kellett válnunk, akik családi problémáik miatt kiléptek 
vagy csendes pártoló tagságba vonultak, így az aktív mindennapokból elveszítettük őket. 
 2017-ban a felügyelő bizottság a nyomon követte a pénzügy bizottság munkáját, 
pénzmozgásokat.  
 A tagság részéről a szolgálatteljesítést és a szolgálatban való méltó megjelenést.  
 De természetesen a kirívó esteket kivizsgálta és ennek megfelelően 3-tagunkat szóbeli 
figyelmeztetésben részesítette és egy tag felfüggesztését kezdeményezte határozatlan időre 
 
 
 
 



Egyesületi ruházkodásunk : 
 
 A polgárőreinket folyamatosan  már 24 éve ugyanazon mintázatú ruházattal szereljük fel. Itt 
az újonnan belépő tagok komplett téli és nyári öltözetet kapnak védőbakanccsal együtt. 
 Ezen ruházatok egységessé teszik a megjelenést és határozottan kiemelik azon személyeket 
akik ezen ruházatot hordják. A ruházatok természetesen hordozzák az egyesület címerét és 
feliratát, melyet a jogszabály is megkövetel. 2017-ban egyen ruházat cseréje lassacskán ment, 
mivel a gyártó cég bezárt.   
 Sajnos a tűzoltói védőruházatunk egyre jobban elhasználódik, de a magas beszerzési 
költségeknek köszönhetően egyenlőre ennek cseréje számunkra még várattat magára, igaz 
pályázat útján sikerült 2 garnitúra Bristol, 4 pár védőcsizmát és 4 védősisakot pályázat 
segítségével az Országos Katasztrófavédelmi főigazgatóság és a Magyar Tűzoltószövetség 
támogatása útján szereznünk, melyet köszönünk. 
Újonnan vizsgázott Tagjaink Önerőből vásároltak maguknak védősisakot, hogy evvel is 
támogassák egyesületünk felszerelését és ne terheljék a kiadásainkat. 
BM pályázat által nyert keretösszegből kerül ruházatunk cserére 2018-ban 

 
 
  

FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület (F.I.T.) újonnan induló ifjúsági 
tagozatának tájékoztatója: 

 
F.I.T. 2018. február 21-én ünnepelheti meg 9. születésnapját. 
 
A kezdetektől fogva szem előtt tartva a főbb célkitűzéseinket, foglalkoztattuk, képeztük a 

fiatalokat az alábbiak szerint: 
Olyan képzéseket kapjanak, melyek segítik az összetartozás, önzetlen segítségnyújtás 

csapatban való együttműködés kialakulását. 
A gyerekek foglakoztatásával csökkentethetjük az "elkallódás" veszélyét. 
Egyesületünket ezúton szeretnénk megfelelően képzett jól megismert fiatalokkal bővíteni, 

pótolni a létszámot. 
A 2017-as évben is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a FEGY és a F.I.T. állománya 

minél jobban megismerje egymást és segítség egymás munkáját. Minél szorosabb bajtársi kötelék 
kialakítására törekedtünk. 

Mint az előző évben, most is igen sok FEGY tagtársunk segítette a gyerekek képzését, 
amit ezúton is szeretnénk megköszönni. 

Az elmúlt évben négy fiatal jelezte belépési szándékát a FEGY-be. A felvételük 
megtörtént. Mindannyian 3-4 évet töltöttek el a F.I.T. állományában aktívan. Biztos vagyok 
benne, hogy hasznára válnak az Egyesületünknek. 
A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Ifjúsági Tagozata, mint tudjuk 2009-ben alakult azzal a 
céllal, hogy a felnőtt állomány utánpótlását megfelelő felkészülés után biztosítsa.  
 

A mostani vezetés célja ugyanaz, mint elődeié nevezetesen az utánpótlás nevelése, viszont 
a gyerekek alapképzése megváltozott egy új ráépüléses rendszeren alapul. 
Hangsúlyt fektetünk a honvédelmi oktatásra valamint az egyesület profilújából adódóan a 
szakmai alapképzésre.  

Az új rendszer 2 X 1 X 1 hetes havi leosztású az alábbiak szerint: 



2 nap gyakorlat, 1 nap elmélet, 1 nap művelődés vagy szabadidős elfoglaltságot jelent a gyerekek 
számára. 

Engedjétek meg, hogy röviden ismertessem a képzési tematikát: - mivel egyesületűnk 
speciális feladatokat lát el így kellett összeállítani oktatási programjainkat a csapatépítést 
figyelembe véve. 
Tehát: honvédelmi alap, polgárőr, katasztrófavédelmi és első-segélynyújtási feladatokban 
alapszik.  
Továbbiakban az elmúlt év statisztikája bizonyítva oktatási programunk helyességét. 
 
Taglétszám jelenleg: 20 fő  4 próbaidős. 
a gyermeknapon először rendeztünk toborzó napot ennek eredménye 7 jelentkező – maradt 5 fő. 
Felnőtt segítő 4 fő. 
 
2017 évi munkásságunk tőszavakban: 
 
Március 15-e rendezvény biztosítás 4 fővel 
Gyáli gyereknap biztosítás 9 fővel 
Felsőpakonyi gyereknap biztosítása 6 fővel 
Bartók gyereknap biztosítása 6 fővel 
Személykeresési gyakorlat 20 fővel 
Tűzoltó és Rendőr nap 10 fővel 
Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny 
Amin az Általános iskolai csapatunk 5.hejezést ért el 
Míg a szakközepes csapatunk a 7.hejezést érték el. 
Fogat hajtó és városi rendezvények 8 fővel. 
Augusztus 28-31-ig balatoni kirándulás 5 fővel. 
Köszönjük a szállás lehetőségét az Önkormányzatnak ( Külön köszönet Erős József 
alpolgármester úrnak aki a szállást leszervezte az ifi tagozat részére ) 
Közös mozi Látogatás 20 fővel. 
Az év második félévében szinte minden vasárnap 6-8 fővel. tűzoltó ismeretek oktatása és 
gyakorlása történt. 
Megemlíteném még a gombaszedést, közös focizást, egyéb közös programok ,vagy csupán 
beszélgetésre való összejöveteleket és közös főzéseket. 
Melyekhez anyagi fedezetet a Fegy felnőtt állománya biztosított az általuk beszedett 
jövedelmekből ! 
 
Végül terveink a jövőre nézve: 
Mindenképpen szükséges a gyermekeinket egységes formaruhával ellátni, hiszen az elmúlt évben 
nagyon sok helyen voltunk és a tapasztalat az volt, hogy igény van a kulturált megjelenésre 
tükrözve az egyesület képét. 
Valamint az ifjúsági tagozat anyagi lehetőségeit át kell értékelni. Nem szabad az egyesületet 
leterhelni, hanem szponzorokat, szülői segítséget és pályázatokat kell igénybe vennünk. 
Az Ifi tagság továbbra is térítésmentes marad. 
 

A tudás életet menthet! 
 
 
 
 



A F.I.T. 2017-as személyi állományának statisztikája: 
Év végi összlétszám: 20 fő 
FEGY állományába lépett: 1 fő 
 
A F.I.T. állományában az öt év alatt, hosszabb rövidebb ideig tartózkodó fiatalok száma 
 145 fő. 
 
A gyereke hozzáállása kitűnőnek mondható. Lelkesen vesznek részt a foglalkozásokon. 
 

            Tervek a 2018-es évre: 
 
Felkészítés na szokásos P.V. versenyekre. Ez most több munkát igényel, mert sok az új 

            belépő ifi tagozatosunk. 
Létszámbővítés 
Kutatási gyakorlatok szervezése 
Kirándulások lehetőségének megteremtése 
Esetleges nyári táborozás megszervezése 
 

 
 

Ezeket a fő irányelveket szem előtt tartva végeztük a munkánkat a 2017-es évben is. 

 
A beszámoló alapján jól látható az egyesület személyi állományának fejlődése, 

valamint, hogy a támogatások elengedhetetlenek ezen feladatok kiemelkedő színvonalú 
ellátásához, végrehajtásához. 

 
 
Gyál, 2018.február.06. 
                          
                                                         
      
  



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javasat a Városi Egészségügyi 

Központ 2017. évi 
beszámolójának elfogadására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 242/2017. (XI.30.) határozatával elfogadott 2018. évi 
munkaterve alapján a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetője márciusban köteles beszámolni az 
intézmény 2017. évi működéséről.  
 
Dr. Molnár Andor elkészítette a 2017. évi működésről szóló beszámolót. (1. sz. melléklet) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt beszámoló alapján hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Központ 2017. évi működésről 
készült beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előerjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina csoportvezető 
 
Gyál, 2018. március 5. 
 
 
 
 
 
 
 Erős József 
 alpolgármester 
 





























 

 

 

 

 

Tárgy: Javaslat a települési könyvtár 2017. évi 
beszámolójának, valamint 2018. évi 
munkatervének elfogadására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Kulttv.) 2018. január 1. napjától hatályos 65. § (2a) bekezdés szerint a települési könyvtár az 
éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját - megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a 
fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár (Hamvas Béla 
Pest Megyei Könyvtár / Szentendre) részére. 

A beszámoló és a munkaterv elkészítéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma sablont készített és tett közzé, 
mely alapján Csősz Tamásné a könyvtár vezetője elkészítette a könyvtár 2017. évi működéséről szóló 
beszámolóját (1. sz. melléklet), valamint 2018. évi munkatervét (2. sz. melléklet). A következő évtől a beszámoló 
és munkaterv sablon szerinti formában az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár beszámolójának és 
munkatervének mellékletét fogja képezni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 

 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
1. elfogadja a városi könyvtár 2017. évi működéséről készült beszámolóját, 
2. elfogadja a városi könyvtár 2018. évi munkatervét, 
3. felhatalmazza a könyvtár vezetőjét, hogy a dokumentumokat a megyei hatókörű városi könyvtár 

(Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár / Szentendre) részére továbbítsa. 
 
Határidő: 2018. április 13. 
Felelős:  polgármester, könyvtárvezető 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 
 
Gyál, 2018. március 5. 
 
 
 
 
 Erős József 
 alpolgármester 





























































 
 
 
 
      
                      

Tárgy: Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges 
felülvizsgálatára, az FCC telephelyére vonatkozó szabályozás 
módosításával. A véleményezési szakasz lezárása. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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 tárgyi módosításoknál környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartotta szükségesnek, továbbá a 
tervezési munka elvégzésére 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 
településrendezési eszközök részleges felülvizsgálatát 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 folytatjuk le. 
Előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem állapítottunk meg.  
A tervezési munka során a GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES 
FELÜLVIZSGÁLATA, - AZ FCC KFT TELEPHELYÉRE VONAKOZÓ SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSÁVAL 
VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA elkészült. A tervanyagot előzetesen a Képviselő-testület a novemberi ülésén 
/(235/2017.(XI.30.) 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. december 20-án 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 FELÜLVIZSGÁLATA, az FCC 
telephelyére vonatkozó szabályozás módosításával - 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. április 15. (a véleményezési anyag megküldésére) 



 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
                                           
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
 
Gyál, 2018. március 7. 
 
      
 

Pápai Mihály  
         polgármester 
 
 
Mellékletek: 

1. Beérkezett vélemények, válaszok/Az írásos véleményt adó államigazgatási szervek észrevételeire/ 
2. A Képviselő-testület 235/2017.(XI.30.) sz. határozata 

 
 





VÉLEMÉNYEZŐ BEÉRKEZETT VÉLEMÉNY VÁLASZ 

NIF a „város tárgyi részterületét érintő projekt 
Társaságunknál, ... jelenleg nincs 
folyamatban, az eljárásban észrevételt 
nem kívánunk tenni. Jelezzük, hogy az 
eljárás további szakaszaiban nem 
kívánunk részt venni” 

 
Kifogást nem emel, 
nem igényel választ 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági, 
Földhivatali, ... Főosztály  
Földügyi és Földmérési Osztály 

 
„földvédelmi szempontból kifogást nem 
emel” 
 

Kifogást nem emel, 
nem igényel választ 

 

Vecsés Város Polgármestere „Tárgyi tervezési munkával kapcsolatban 
észrevételt nem teszünk” 

Kifogást nem emel, 
nem igényel választ 

Ócsa Város Polgármestere ...”észrevételt nem teszek, kifogást nem 
emelek. Az eljárás további szakaszaiban 
nem kívánunk részt venni” 

Kifogást nem emel, 
nem igényel választ. 

Jókívánságát köszönettel vettük. 

Honvédelmi Minisztérium a „dokumentációban foglaltak a 
honvédelem érdekeit nem érintik, ..., ezért 
az abban foglaltakkal kapcsolatban külön 
észrevételt nem teszek 

 
Kifogást nem emel, 
nem igényel választ. 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlekedési Főosztály Útügyi 
osztály 

„hatáskör hiányában észrevételt nem 
tesz... Az eljárás további szakaszában 
nem kívánok részt venni” 

Kifogást nem emel, 
nem igényel választ. 

PMK Érdi Járási Hivatala, 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

a benyújtott dokumentációval 
kapcsolatban, a Járási Hivatal nem emel 
kifogást” 

Kifogást nem emel, 
nem igényel választ. 

Közép –Duna-Völgyi Vízügyi 
Igazgatóság 

„a tervezett módosításokkal kapcsolatban 
az alábbi tájékoztatást adjuk: a 044/11 
hrsz... terület belvízzel veszélyeztetett, 
illetve a ...2003. évi XXVI. Törvény alapján 
Országos vízminőség-védelmi területet 
érint” 

A tájékoztatást köszönjük. A 
terület véleményben írt 
adottságait településrendezési 
eszközeinkben figyelembe 
vettük, a módosítás ezeket nem 
érinti. Kifogást nem emel. 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 
Közegészségügyi Osztály I. 

„közegészségügyi szempontból érdemi 
változást nem jelent, a módosításhoz a 
BFKH hozzájárul. Az érintett területeken 
természetes gyógytényező érintettsége 
nem áll fenn, ezért e szempontból a BFKH 
véleményezési lehetőséggel nem 
rendelkezik.” 

 
Kifogást nem emel, 
nem igényel választ. 

Pest Megyei Kormányhivatal ... 
Állami Főépítész 

„A vizsgálati és alátámasztó 
munkarészekkel kapcsolatban 
észrevételünk nem merült fel.” 
„Kérjük, hogy a szabályozási tervlapon a 
tervezési területet szíveskedjenek 
pontosan lehatárolni” 

 
Kifogást nem emel. 

A tervlapon a munkaközi 
lehatárolást pontosítjuk 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

„tűz- és polgári védelmi, valamint 
iparbiztonsági szempontból kifogást nem 
emel...” 

Kifogást nem emel, 
nem igényel választ 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Bányafelügyeleti Főosztály 

„A tárgyi tervezettel szemben nem emel 
kifogást. A módosítások nem érintik a 
Bányafelügyelet hatáskörét.” 

Kifogást nem emel, 
nem igényel választ. 

Budapest Főváros XXIII. Soroksár 
Polgármestere 

„...az FCC Kft. 044/11 hrsz. alatti 
telephelyének szabályozás... 
megvalósítását támogatjuk, a 
szabályozás jóváhagyásával kapcsolatban 
kifogást nem emelünk” 

A támogatást köszönjük. 
 

Kifogást nem emel, 
nem igényel választ. 

Duna Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság 

jóváhagyása ellen a táj- és 
természetvédelmi szempontból nem 
emelünk kifogást” ...”környezeti vizsgálat 
készítését nem tartjuk szükségesnek” 

 
Kifogást nem emel, 
nem igényel választ. 



Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

„FKI-KHO a tervezet ellen kifogást nem 
emel, észrevételt nem tesz” 

 
Kifogást nem emel, 
nem igényel választ. 

NMHH „A megvizsgált településrendezési 
eszközök elfogadása ellen a Hatóság 
kifogást nem emel+ 

 
Kifogást nem emel, 
nem igényel választ. 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Gyál Rendőrőrs 

a „megküldött ... tervdokumentáció ...t 
áttanulmányoztam, az abban foglaltakkal 
egyetértek, javaslattal, észrevétellel nem 
kívánok élni” 

 
Kifogást nem emel, 
nem igényel választ. 

Budapest Főváros Városfejlesztési 
Főpolgármester-helyettes 

„A módosítások nem jelentenek változást 
Budapest szempontjából, ezért a tárgyi 
településrendezési eszközök részleges 
módosításának jóváhagyását a Fővárosi 
Önkormányzat nem kifogásolja” 

 
Kifogást nem emel, 
nem igényel választ. 

Budapest Főváros XVIII. ker. 
Polgármester  
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei 
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri 
és Jegyzői Kabinet Iroda Főépítész 

 
„A tervezetre kifogást nem teszek... Az 
eljárás további szakaszaiban nem 
kívánunk részt venni” 

 
Kifogást nem emel, 
nem igényel választ. 

MÁV ...”kifogást nem emelünk. Megjegyezzük 
..., hogy a módosítással érintett ingatlan a 
fejlesztés előtt álló Kőbánya-Kispest - 
Lajosmizse - Kecskemét alsó -Kecskemét 
vasútvonalhoz közel helyezkedik el, igy 
annak környezeti hatásait kérjük 
figyelembe venni. 

Kifogást nem emel, 
nem igényel választ. 

 
A tájékoztatást köszönjük. A 
telephelyen nem folytatunk a 

vasútüzem környezeti hatásaira 
érzékeny tevékenységet. 

Pest Megyei Kormányhivatal  
Érdi Járási Hivatala  
Hatósági Főosztály 
/Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály / 

a „módosítással érintett területen védett 
műemlék nem található. Ugyanakkor a 
módosítás a 30959 azonosítójú, Gyál 17 
lelőhelyszámú, M0 24. nevű védett 
régészeti lelőhelyet érinti” Ezzel 
kapcsolatban tájékoztatást ad a Kötv. 
vonatkozó előírásairól” Jelzi, hogy a ezek 
figyelembe vétele esetén a 
településrendezési eszközök módosítását 
támogatja. 

 
A tájékoztatást köszönjük, a 

terület véleményben írt 
adottságait településrendezési 

eszközeinkben figyelembe 
vettük, a módosítások ezeket 

nem érintik. Kifogást nem emel, 
támogatását köszönjük. 

Pest Megyei Főépítész a „településrendezési eszközök módosító 
javaslatai a ... 2003. évi XXVI. törvény 
(OTrT), és a ... 2005. évi LXIV. törvény 
(BATrT) előírásaival valamint a Pest 
Megyei Területfejlesztési Koncepció 
céljaival nem ellentétesek, ezért a 
tervmódosítás Képviselő-testületi 
jóváhagyását támogatom” 

 
Kifogást nem emel, 
nem igényel választ. 

 
Támogatását köszönjük. 

 
Az alábbi megkeresett szervek határidőben nem nyilvánítottak véleményt, a tervmódosítással észrevétel 
nélkül egyetértőnek tekinthetők, vagy illetőségi körük nem terjed ki a terv véleményezésére: 
Budavári Ingatlan Kft. 
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata  
Magyar Közút NZRT* 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 
 

*A Magyar Közút Nonprofit ZRT Pest m. Ig. határidő után küldte meg véleményét, a melyben a tervvel kapcsolatban 
kifogást nem emelt. Egyéb, „használati körülményekre” vonatkozó észrevételét az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Magyar 
Közút 
Nonprofit 
ZRT 

„Tárgyi ügy célkitűzéseivel szemben elvi kifogást nem teszünk, azonban jelezzük, hogy 
tárgyi ingatlan közelében kezelésünkben lévő országos közút található (4601 –
Budapest Tiszakécske összekötő út), ezért az eljárás során az alábbiakat kérjük 
figyelembe venni.” .... Az ingatlan jelenleg kettő közúti útcsatlakozással rendelkezik, 
amelyből egy, a szilárd burkolattal nem rendelkező csatlakozásnak a rendelkezésre 
álló információk és előzmények szerint tisztázatlanok a jelenlegi használati 

A tájékoztatást  
köszönjük, az 
útcsatlakozás  
korszerűsítésére  
vonatkozó javaslatát 
támogatjuk, ez a 



körülményei, illetve azzal kapcsolatban több hivatalos eljárás is folyamatban van. 
Tisztelt Önkormányzatnak ezúton is jelezni kívánjuk, hogy a folyamatban lévő építési 
tevékenység jelenleg is közúti érdeket sért a rendszeres sárfelhordás miatt. 
Fentieket is figyelembe véve tárgyi, 044/11 hrsz ingatlan megközelíthetőségét az annak 
fejlesztése esetén is az M0-ás autóút felhajtó ágához közelebbi, 22+202 km 
szelvényben kiépített útcsatlakozásnak kell biztosítania, ameddig a felhajtótól távolabbi 
útcsatlakozás nem kerül megfelelően kiépítésre. Korszerűsítés hiányában 
Igazgatóságunk a továbbiakban sem tudja támogatni a nem kiépített útcsatlakozás 
telephelyet kiszolgáló üzemvitelszerű használatát a jövőben” 

jelen tervel is 
összhangban áll. A 
továbbiakat külön 
eljárás keretében 
egyeztetjük. 

 



 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Gyáli Postaépület fejlesztése” projekt 
tanulmánytervének elkészítésére. A nyertes ajánlat kiválasztása.  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. júniusi ülésén a 160/2017.(VI.29.) sz. határozatában döntött 
a Gyál, Körösi út 76. szám alatti 4151 hrsz.-ú és a Gyál, Körösi út 78. szám alatti 4150 hrsz.-ú ingatlanok 
megvásárlásáról. Az adásvételi szerződések megkötésre kerültek, a tulajdonjog bejegyzése megtörtént. A Gyál, Ady 
Endre utca 2/A szám alatti 4148/1 hrsz.-ú jelenleg parkolóként használt ingatlan is az Önkormányzat tulajdona. 
 
A gyáli posta épülete, amely a fent ismertetett három ingatlan szomszédságában az Ady Endre utca 1-3 szám alatti 2697 
hrsz.-ú ingatlanon található, nem felel meg a lakossági igényeknek és a mai kor követelményeinek, gazdaságos 
felújítása, átalakítása véleményünk szerint nem lehetséges.  
Egy új posta épület kialakításának helyszíne lehet a bevezetőben ismertetett és a továbbiakban részletezett három darab 
egymás mellett lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan. A projekt megvalósításával kapcsolatosan felvettük a 
kapcsolatot a Magyar Posta illetékeseivel, akik válaszlevelükben tájékoztattak, hogy a Magyar Posta fejlesztési 
elképzeléseiben is szerepel a gyáli posta fejlesztése, továbbá megküldték hivatalunknak az épület tervezéséhez és 
kivitelezési költségeinek kalkulációjához szükséges postai szakmai és műszaki követelményeket.   
A tervezett épület az új Posta mellett – figyelembe véve a városképi, gazdaságossági és egyéb szempontokat – helyett 
adhat néhány lakásnak is. Alapvető követelmény, hogy a tervezett épület és az ahhoz kapcsolódó zöldterület és park, 
valamint a gépjárműparkolók - összességében az ingatlan - modern, barátságos és színvonalas városias környezetet 
hozzon létre. A beruházás megvalósításával egy olyan épületnek, épületegyüttesnek, ingatlannak kell kialakulnia, amely 
megfelel a lakossági igényeknek, és mai kor követelményeinek.  
 
A projekt megkezdésével kapcsolatos tanulmányterv elkészítésére három tervező cégtől kértünk árajánlatot. A 
beérkezet három árajánlat közül az ABMT Stúdió Kft. (1027 Budapest, Fő utca 80. III. emelet 20.) nyújtotta be a 
legkedvezőbb ajánlatot, mely szerint a „Gyál Postaépület fejlesztése” projekttel kapcsolatos tanulmányterv tervezési 
díja 880.000.-Ft + ÁFA. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján szíveskedjenek döntésüket meghozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. „Gyál Postaépület fejlesztése” projekttel kapcsolatos tanulmányterv készítésére vonatkozó tervezési 
munkájával az ABMT Stúdió Kft.-t (1027 Budapest, Fő utca 80. III. emelet 20.) bízza meg 

2. a tervezési munka végzésére forrást biztosít a 2018. évi költségvetés 6. számú mellékletének Postaépület 
létesítésének tanulmányterve során rendelkezésre álló összeg terhére 

3. felkéri a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő:  2018. április 20.  (a szerződés megkötésére)  

2018. november 30. (a tervezési munka elvégzésére) 
Felelős:   Polgármester 
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                                           
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2018. március 7.   
 

Pápai Mihály  
         polgármester 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
 
    Diera Éva 
   Pénzügyi és Adó Irodavezető 



 
 
 
Mellékletek: 

1. 1 pld. ajánlat kérés a tanulmányterv elkészítésére 
2. 3 pld. árajánlat 
3. 1 pld. térképrészlet 
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Tárgy: Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 

magasabb vezetői állás 
pályázatának kiírására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Németh Istvánné részére először 2003-ban adott megbízást Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Gyáli Tátika Óvoda vezetésére. Az intézményvezető jelenleg harmadik vezetői ciklusát tölti, az 5 évre szóló 
megbízást a 159/2013. (VI.27.) számú KT határozattal kapta az intézményvezető 2013. augusztus 16-tól – 2018. 
augusztus 15-ig, mely megbízás hamarosan lejár. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7) alapján az 
intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető 
ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető 
harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező. 

A pályázati eljárásra az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény; 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.); 

 a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Épr.) 

 a nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend.); 

 a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján 
történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII.23.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: 388/2007. (XII.23.) Kr.) 

A Kjt. 20/B. §(1) bekezdése szerint a magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízásra pályázatot kell 
kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki. Az Nkt. 83. § (2) bek f) pontja értelmében a fenntartó 
dönt a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásáról, kinevezéséről. 

Az Épr. 21. § a) és aa) alpontjai értelmében a köznevelési intézményben magasabb vezetői megbízásnak minősül 
a települési önkormányzat képviselő-testülete által adott intézményvezetői megbízás.  

A magasabb vezetői megbízást az év során bármikor, öt évre kell adni. (Épr. 22. § (1) bek.) 

A pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat- kivéve a pályázati feltételek meghatározását – a 
köznevelési intézményt fenntartó települési önkormányzat jegyzője látja el. (Épr. 22. § (5) bek.) 

Az Nkt. 67. § (1) bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:  

• az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség (óvodában: óvodapedagógus), 

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

• legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  

• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 

A Kjt. 20/A. (3) bek. értelmében a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

• a munkáltató és a vezetői beosztás megnevezését, 

• a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,  



• a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 

•  a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 

• a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

Az Épr. 22. § (7) bek. alapján a pályázati kiírásnak fentieken kívül tartalmaznia kell még:  

• a munkahely megjelölését, 

• a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát, 

• a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, 

• valamint a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat 

A Kjt. 20/A. § (3) és az Épr. 22. § (6) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízásra irányuló pályázati 
felhívást kötelező közzétenni:  

• a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán 
(www.kozigallas.gov.hu), 

• a fenntartó önkormányzat székhelyén a helyben szokásos módon, továbbá 

• az Oktatási és Kulturális Közlönyben. 

A pályázat benyújtásának határidejét a kozigallas.gov.hu oldalán történő közzétételtől kell számítani, mely nem 
lehet 30 napnál rövidebb. A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltetlen munkakör feladatait érintően 
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-
testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. (Kjt.20/A. § (4) és (6) bek.) 

A pályáztató a pályázattal kapcsolatos vélemények kialakítása érdekében a nevelőtestület (szakalkalmazotti 
értekezlet) részére átadja a pályázatokat, a vélemény kialakításához legalább 30 napot köteles biztosítani.  

Az előkészítő bizottság a nevelőtestületi és az alkalmazotti értekezletről készült jegyzőkönyveket, valamint a 
keletkezett dokumentumokat legkésőbb az értekezletet követő harmadik munkanapon köteles megküldeni a 
jegyzőnek. 

Fenti eljárás lefolytatásához kellő időt kell biztosítani, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 
pályázat kiírására.  
 
Határozati javaslat: 
 

 Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  
 
1. pályázatot hirdet a Gyáli Tátika Óvoda magasabb vezetői állás betöltésére az alábbi tartalommal és 

szövegezéssel: 

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 Tátika Óvoda (intézményvezető) 
magasabb vezetői álláshely betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 A vezetői megbízás időtartama:   2018. augusztus 16-tól – 2023. augusztus 15-ig 
 A foglalkoztatás jellege:    teljes munkaidő 
 A munkavégzés helye:  Gyál, Bartók Béla utca 52. (2018.09.01-től: 2360 

Gyál, Klapka utca 5.) 
 Az állás betöltésének kezdő napja:   2018. augusztus 16. 
 A beosztáshoz tartozó,  
 illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az 
         intézmény működésével kapcsolatos minden olyan 
         ügyben, melyet jogszabály nem utal más  
         hatáskörébe. Felelős az intézmény szakmai- és 
         törvényes (mindenkor hatályos jogszabályok 

http://www.kozigallas.gov.hu/


         szerinti) működésének biztosításáért, a takarékos 
         gazdálkodásért. 
 
 Illetmény és juttatások:     a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
         törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli 
         rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
         szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
         intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
         326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet szerint 
 
 Pályázati feltételek:     főiskola, óvodapedagógus végzettség,  
       pedagógus-szakvizsga keretében szerzett  
       intézményvezetői szakképzettség, 
       legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett 
       szakmai gyakorlat,  

      a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-
      munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló 
      alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg 
      pedagógus-munkakörben történő, határozatlan 
      időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, 

       magyar állampolgárság, 
       büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
       vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:   vezetői tapasztalat, legalább 5 év feletti szakmai 
       gyakorlat 
 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, 
         szakmai végzettséget, képzettséget igazoló  
         dokumentumok fénymásolatai (eredeti  
         dokumentumok bemutatása mellett), 
         szakmai és vezetői gyakorlat igazolása, 
         vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő 
         fejlesztési elképzeléssel,  
         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
         nyilatkozat arról, hogy a véleményezésben és az 
         elbírálásban résztvevők a pályázati anyagban 
         foglalt személyes adatokat megismerhetik, 
         nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt 
         ülés megtartását kéri, 
         nyilatkozat, amennyiben élni kíván a Nemzeti 
         Pedagógus Kar véleményezési jogkörével, 
         nyilatkozat a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlen-
         ségről. 
 

A pályázat benyújtásának a módja: A pályázatot „Gyáli Tátika Óvoda magasabb 
vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 
eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni a 
Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési 
Ügyfélszolgálati Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 
112-114. I. em. 121-es szoba). 

        A pályázati kiírással kapcsolatban további  
       információt Pap Krisztina csoportvezető nyújt, a 
       29/544-141-es telefonszámon.  

        További információ szerezhető a www.gyal.hu 
       honlapon. 

 
 A pályázat benyújtásának határideje:  www.kozigallas.govc.hu honlapon való 

megjelenést követő 30. nap 

http://www.gyal.hu/
http://www.kozigallas.govc.hu/


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 (Oktatási és 
       Kulturális Bizottság) személyesen meghallgatja, 
       ezt követően a Képviselő-testület dönt. 

 
A pályázat elbírálásának határideje:   a jogszabály által előírt véleményezési határidő 

       leteltét követően a következő testületi ülésen 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős: polgármester 

 
 

2. felhatalmazza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséről a kormányzati 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, 
továbbá a Gyáli Mi Újságban, Gyál Város hivatalos honlapján és a hivatali hirdetőtáblán. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 
 
Gyál, 2018. március 5. 
 
 
 
 
 
          Erős József 
          alpolgármester 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat Gyál Város 2015-2019-es időszakra vonatkozó 

Sportkoncepciója felülvizsgálatának elfogadására. 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 71/2015. ( III. 26. ) számú határozatával elfogadta Gyál Város 
2015-2019-ig szóló Sportkoncepcióját. A koncepcióban megfogalmazott 13. pont szerint a Képviselő-testület áttekinti a 
koncepció megvalósulását és a kitűzött célokat pontosítja.  
A koncepció felülvizsgálata azt a célt szolgálja továbbá, hogy megfeleltesse az abban foglaltakat a jelenleg hatályos 
jogszabályi rendelkezéseknek, illetve bemutatásra kerüljön, milyen eredményeket sikerült elérni a kitűzött feladatokból, 
és melyek a további feladatok. 
A város fejlődése a sport területén is jelentős, hiszen időközben megépült a Bartók Béla Általános Iskola műanyag 
pályája, játszótér épült az uszoda mellett. 2017-ben átadásra került a járási tanuszoda, elkészült a Millenniumi park 
teljes felújítása. A sporttelep rekonstrukciója kapcsán először megépült egy műfüves pálya, majd a kosárlabda és 
strandröplabda pálya, felújításra került az egyik élőfüves focipálya és megkezdődött a sportcsarnok építése. 
A sportesemények szervezése is koordináltabban történt. 2017 augusztus 26-án megrendezésre került az I. Városi 
Sportfesztivál ahol asztalitenisz, labdarúgás, tájfutás, nordic walking és biliárd versennyel jelentek meg a helyi 
sportszervezetek. Ezen túlmenően bemutatót tartott a karate, a mazsorett és a falmászás. Előző este pedig a 
hagyományosan nagy sikerű fogathajtás kapta a főszerepet. Első ízben került kiadásra a városról tájfutó térkép. 
A város 20. születésnapi eseménysorozatában a 62-ből 10 sport jellegű esemény volt. Közülük is kiemelkedett a 04. 28-
i „Repülj velünk” futófesztivál és 05.06-i technikai sportesemény az „Őrült Sportbanzáj”vagy éppen a három általános 
iskolát megmozgató Tájfutó Világnap. 
Megállapíthatjuk, hogy az egyesületek támogatásával sikerült az alapműködésükhöz segítséget adni és ez ösztönzőleg 
hatott tevékenységükre. 
A sportélet megélénkült és sportolóink szép eredményeket értek el a nemzetközi versenyeken.  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatta a diáksportot, az iskolai alapítványokat, a gyermekek 
nyári táborozását. 
Az iskolák szakmai fenntartása ugyan átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, azonban az 
önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a város diáksportja tovább élénküljön, különös gondot fordítva 
a létesítményi feltételek biztosítására. 
Jelen előterjesztésünkben javaslatot teszünk a 2015-2019-es időszakra vonatkozó koncepció felülvizsgálatának 
elfogadására és a fentieknek megfelelően piros színnel jelölve kiegészítettük a melléklet szerinti Sportkoncepció-
tervezetet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására! 
 
A rendelet módosítása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti, 2015-2019-es időszakra vonatkozó 
felülvizsgált és módosított Sportkoncepciót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Ifjúsági és Sport Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik jegyző 
 
Gyál, 2018. március 5. 
 

Erős József 
alpolgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gyál Város Sportkoncepció 
2015-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Készült: 2015. 03. 05. 
     Felülvizsgálva: 2018. 03. 05. 
     Készítette: Erős József alpolgármester 
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I. Bevezetés 

 
Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként 

vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, a társadalmi 
kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken elérendő eredmények céljából.  

A sport társadalmi-gazdasági szerepét a következőképpen fogalmazza meg a Nemzeti 
Sportstratégia: 

Ideális esetben a sportolás kiemelt szerepet játszik a fizikai és mentális egészség 
megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. Kiváló életvezetési technikák és 
módszerek közvetítője, a nevelés egyik legfontosabb eszköze, mely játékos formában vértezi fel 
megoldási készletekkel az ifjúságot, illetve lehetőséget nyújt az egyén önmegvalósítására. A sport, 
mint a természeti környezetben történő időtöltés egyik eszköze, nélkülözhetetlen szerepet tölthet be 
a környezetkímélő tudatformálásban. Mindezeken túl a sport, a sportolás lényeges szerepet tölthet 
be a családi és társadalmi kötelékek erősítésében kulturált szabadidő-eltöltési, szórakozási lehetőség 
biztosításával. Pihenést, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, amely gyakorlati eszköze 
is lehet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának. Mindezek segítségével a sport jelentősen 
hozzájárul az életminőség javulásához, javításához. A kiemelkedő sporteredmények nagyban 
hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés erősítéséhez, ami erősíti a társadalmi kohéziót, a nemzeti 
összetartozás érzését.  

 
Gyál város sportkoncepciója célul tűzi ki a lakosság egészségének megóvását, különös 

figyelmet fordítva a megelőzésre, a rekreációra és kiemelten kezelve a sportnak az ifjú 
nemzedékek erkölcsi-fizikai nevelésében és személyiségformálásában betöltött szerepét. 

 
Bizonyított tény, hogy a rendszeres testedzés életkortól függetlenül közvetlen pozitív 

hatással van az egészségi állapotra és a közérzetre. Hazánkban magas a dohányzásból, az 
egészségtelen táplálkozásból és a mozgáshiányból fakadó betegségek aránya. A sportolók körében 
ugyanakkor kisebb mértékben jelentkeznek a kóros stressz terhelés tünetei, az alvászavar, a fejfájás, 
stb., és kevesebb a káros szenvedéllyel élők száma is. Kisebb a szív- és érrendszeri betegségben és 
az anyagcsere-betegségekben szenvedő betegek aránya. Célunk tehát a lakónépesség egészségi 
állapotának javítása a sport segítségével, minél szélesebb rétegek mozgósítása, hogy az egészség 
megőrzése érdekében növeljék sportaktivitásukat. Célunk továbbá a munkaképes lakosság napi 
stressz terhelése levezetésére szolgáló rekreációs célú sportlehetőségek biztosítása, illetőleg a már 
megromlott egészségi állapotúak bevonása rehabilitációs célból. 

A lakónépesség (24.160 fő) összetételét tekintve 1697 fő kisgyermek, 2125 fő általános 
iskoláskorú, 1057 fő középiskolás korú, továbbá 5183 fő fiatal felnőtt, 9296 aktív szenior korú (36-
60) sportolási igényére tekintettel kell kidolgozni koncepciónkat. 60 feletti 4802 fő, akik már 
kevésbé igénylik a szervezett kereteket. A korosztályi sajátosságokra és mozgósítási lehetőségekre 
figyelemmel tervezhetőek az egyes szakterületek programjai, eseményei és támogatási szempontjai. 
Rendszeres sporttevékenységet – a tapasztalati adatok alapján megítélve – mintegy 3500 fő végez, 
ez a lakosság közel 15 %-át teszi ki.  

Gyál város településszerkezeti sajátosságaira figyelemmel a családi házas környezet a 
sportolási szokásokra is hatással van. 
Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait meghatározza:  

• A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bek. meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között 
megjelenik az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, továbbá a sport, ifjúsági 
ügyek ellátása, melyet az önkormányzat civil szervezetekkel összefogva valósít meg.  

• A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § szerint: „(1) A települési önkormányzat - 
figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -: 
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a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, 
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának 
feltételeit. 
(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló 
törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök 
működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan 
ellátásához szükséges feltételeket.” 
 

II. Helyzetelemzés és a fejlesztés irányainak meghatározása 
 
1. Oktatási-nevelési intézmények sportja 

 
A gyermekkori sportolás bizonyítottan pozitív hatással van a felnőttkori sportolási 

hajlandóságra. Az iskolai testnevelés és diáksport jelentősége tehát a korosztály fogékonyságában 
rejlik. A diákok többsége kizárólag iskolai keretek között, a testnevelés órán, illetve a tanórán kívüli 
sportfoglalkozásokon végez rendszeres testmozgást, ezért itt kell tudatosítani a sportos, egészséges 
életmód fontosságát. 

A testnevelés óra elsődleges célja a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztése, a 
megfelelő fizikai kondíció megteremtése, a diáksport foglalkozások pedig elsődlegesen szabadidős 
célokat szolgálnak, élvezetes sportolási lehetőséget biztosítanak. 

Az iskolai testnevelés megfelelő szinten tartása, fejlesztése az iskolai alapellátás részeként 
állami feladat. Mintegy kétezer fő gyáli tanuló egészséges fejlődése a tét, melynek záloga a 
megfelelő színvonalú képzés. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerületi 
Központja is kiemelten kezeli a tanulók egészséges életmódra nevelését és a mindennapos 
testmozgást. A 3 alapfokú képzést folytató intézmény nevelőtestülete a létesítményi feltételeknek 
megfelelően mindent megtesz a testi nevelés minőségének biztosításáért. Az Érdi SZC Eötvös 
József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szintén kapcsolódik a város sportrendezvényeihez. 

 
Az egyes intézmények létesítményhelyzete, kihasználtsága és a foglalkoztatások irányultsága: 
          
1.1 Gyáli Ady Endre Általános Iskola 
 
Tornaterem:18 x 9 m Tornaterem padlója sajnos több helyen sérült a nagy igénybevétel miatt. 
Linóleum felülete több helyen kikopott és félő, hogy rövid időn belül ki fog lyukadni.  
Szabadtéri sportpályák mérete:     39 x 27,5 m (kézilabda pálya)  
                                                           25 x 9,8 m (kosárlabda pálya)  

A kültéri pályák beton borítása repedezett, még a felújított kézilabda pályáé is. Folyamatosan 
próbálkoznak pályázatokon részt venni a kosárlabdapálya rekortán burkolatúvá tétele érdekében. 
3 testnevelő és 1 fő tanító testnevelés műveltségterülettel és alsó tagozaton a tanító nénik 
tartják a foglalkozásokat. 
Az iskola tanulói a mindennapos testnevelés során használják a tornatermet és az udvari 
lebetonozott pályát. A tornateremben, téli időszakban a GYBKSE és a Lurkó SE edzést tart, 
valamint rendszeresen a gyáli BKSE Röplabda szakosztálya, a Prémium SE asztalitenisz, Ady 
iskola Zumba és jóga csoportoknak van edzése a tornateremben. Az iskola – az időjárás 
függvényében – testnevelés órák megtartására, szintfelmérők végzésére igénybe veszi a gyáli 
sportpályát, és minden év májusában nagyszabású eseményt, Családi napot szervez sport 
programokkal. 
A tehetséges tanulóknak csak korlátozott időkeretben és helyszínen tudnak edzéseket tartani. De 
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felkészítik tanítványaikat a városi versenyekre: labdarúgás, teremfoci, kapitánylabda, váltófutás, 
asztalitenisz sportágakban. 
Edzések: Ultimate, röplabda; tömegsport foglalkozásokon: labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, 
kapitánylabda. Tehetséggondozás folyik még: mezei futóversenyen, utcai futóversenyeken (Spar 
Maratonka, Vivicitta, Coca-cola női futás) a kiemelkedően eredményes tanulóknak. 2017 tavaszán a 
Diákolimpia Országos döntőjébe is bejutott egy tanulójuk. 
Atlétika több próba körzeti és megyei versenyein -évek óta- jó eredménnyel szerepelnek. 
2016-ban, 2017-ben több mint 300 fővel részt vettek iskolai szinten a Tájfutás világnapi Guinness 
rekord felállításában.  
 
1.2 Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola  
Az intézmény 1 tornateremmel és 1 tornaszobával rendelkezik. 

Tornaterem:                                        28x18 m (Kossuth L. u.) 

Tornaszoba:                                        17x5 m (Rákóczi u.) 

Sportudvar:                                        20x40 m (Kossuth L. u.) 

                                                           20x40 m (Rákóczi u.) 

Tárgyi feltételek javítása terén jelentős eredmények vannak: 
A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolának szép, egyedi tornacsarnoka van. Gyál Város 
Önkormányzata nagymértékben hozzájárult a csarnok állapotának megóvásához: 

- energiatakarékos égők beszerelése, cseréje, 
- vizesblokkok felújítása,  
- 2017-től 2 új bojler beszerelésével zuhanyzók üzembe helyezése, 
- tornacsarnok padlózatának felújítása, 
- minden nyáron tisztasági festés. 
- Gyál város energetikai pályázatának kivitelezésének köszönhetően a tornacsarnok összes 

ablakát kicserélték, a nyílászárókat felújították. 
 
Az Önkormányzat 2018-ban pályázatot nyújtott be a Magyar Kézilabda Szövetséghez a 
tornacsarnok, valamint a kapcsolódó kiszolgáló helyiségek felújítására, mely eredménye jelen 
felülvizsgálat időpontjában még nem ismert. 

A tornacsarnok eszközellátottsága közepesen jónak mondható. A testnevelés órán használt 
szőnyegek állapota folyamatosan romlik, a kosár-, kézilabdákat, futball labdákat folyamatosan 
pótolni kell. Minden eszközt a tornacsarnokot bérlő sportklubok, egyesületek rendelkezésére 
bocsájtanak. Az edzések atlétika, BKSE kézilabda, gyermekfoci sportágakban folynak. A Rákóczi 
épületben női torna, gyógytestnevelés és Sanbon SE karate foglalkozás folyik. Mivel a tornacsarnok 
megfelelő nagyságú, különböző versenyek lebonyolítására ad lehetőséget: pl.: ritmikus 
sportgimnasztika, mazsorett megyei verseny, asztalitenisz bajnokság, megyei diákolimpiai 
selejtező… 
Személyi feltételek: 
A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola 2 testnevelőt foglalkoztat (a pedagógushiány ezen a 
területen is jelentkezik). 
A Rákóczi utcai SNI tagozat további 1 testnevelőt foglalkoztat. Ők készítik fel a gyerekeket a 
meghirdetett versenyekre a különböző sportágakban, ahol jó eredményeket érnek el. 
 
1.3 Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 
 
Tornaterem:   28x17 m (sportlinóleummal burkolt) 
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Szabadtéri sportpályák: 22x42 m (öntött gumiburkolatú, multifunkcionális pálya) 
22x14 m (sportudvar, streetball állvánnyal felszerelve) 
42x29 m (salakos sportudvar, mini foci kapukkal). 

A létesítményeket a tanulók a mindennapos testnevelés mellett gyógytestnevelésre, iskolai 
programokra, ünnepségekre, szabadidős tevékenységekre használják. Az iskolában, a pedagógiai 
program keretén belül, felmenő rendszerben Kosárpalánta Program működik, az iskolai sportkörök 
is főleg a kosárlabda sportág tevékenységei köré összpontosulnak.  Ezen felül a Bartók DSE 
versenyrendszerű kosárlabdázási lehetőséget biztosít a város minden kosárlabdára fogékony fiatalja 
számára. 
A termet a BDSE-BC Knights kosárlabdázói, a Gyáli BKSE kézilabdázói, a Gyáli Tűzmadarak 
mazsorettesei, a Gyáli Önkormányzat amatőr labdarúgói, valamint kisebb, önszerveződéses 
sportközösségek használják. 
Az iskola, karöltve a DSE-vel, önkormányzattal, fenntartóval rövid-, közép- és hosszú távú tervei 
közé tartozik a jelenleg rendezetlen salakos terület beépítése standard FIBA 3x3 pályákkal, rekortán 
futópálya kialakításával, az ugrógödör rehabilitációjával. 
 
1.4 Érdi SZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
 
Tárgyi feltételek Tornaterem 25 x 15 m + tornaszoba 87 nm 

• 2016-ban az iskola ebédlőjét (használaton kívüli) alakították át tornaszobává,  
• Közel 20 nm tatami beszerzése történt. 
• 2017. szeptember a tornaterem teljes felújítása megtörtént (új linóleum, festés), 
• 2018. januárjában a tornaöltözők festése, 
• 2017. nyarán az atlétikai matracok és a svédszekrények huzatának cseréje, 
• Az aulába 2 db bokszzsák beszerzése történt. 

Szabadtéri sportpálya: 35 x 21 m (aszfaltozott) 
Évtizedek óta balesetveszélyes, nem felel meg a kor igényeinek sem. A rajta található kosárlabda 
palánk hiányos és a pálya balesetveszélyessége miatt használatos kívül van. 
Szabadtéri sportpálya: 45 x 27 m (salakos) 
Évtizedek óta balesetveszélyes, nem felel meg a kor igényeinek sem. A rajta található futballkapuk 
is cserére szorulnak.  
Fentiek felújítása kiemelt feladat. 
 
Személyi feltételek alakulása: 

• 2016. tanévtől új testnevelő tanár (jelentős túlórával dolgozik) 
• 2017. szeptemberétől új testnevelő tanár (szakirányú végzettsége folyamatban) 

A tornaterem hasznosítása: 
A tornatermet az elmúlt tanévben a város óvodáskorú gyermekeinek egy része használta. 
Két éve délutánonként a Lurkó utánpótlás futballcsapatok edzéseinek ad otthont heti 4 alkalommal.  
Ezen kívüli az iskolában tanuló diákok szakköri, érettségi felkészítő foglalkozások alkalmával 
használják.  
Centrum szintű röplabda verseny, házibajnokságok helyszíne. 
A termet a tanítási órák mellett tömegsport céljaira, valamint birkózás és karate edzések céljára is 
használják. 
 
Óvodák sportja 
 
1.5 Gyáli Liliom Óvoda 
Az egészséges életmód, a környezettudatosság kiemelt nevelési terület az óvodában. A gyermekek 
nevelése 11 csoportban folyik. 
2013-ban és 2016-ban a Liliom Óvoda elnyerte a „Zöld óvoda” címet. 2017. augusztusában 
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átadásra került a Zöld Óvodai Tanösvény és Madárbarát Kert az óvoda udvarán. A tanösvényt a 
gyermekek heti rendszerességgel használják.  
2016. szeptemberétől csatlakoztak a Bozsik Programhoz. Hetente 1 alkalommal tartanak ovi-foci 
foglalkozást a gyermekeknek. Intézményből 4 fő végezte el az MLSZ által meghirdetett képzést. Az 
óvodai sportszereiket is bővíthetik az MLSZ támogatásával, ezért a tárgyi feltételeik javulnak. 
Jelenleg is 60 gyermek vesz részt az Ovi-foci foglalkozáson térítés mentesen. 
2016-ban a Dechathlon Sport-Manó pályázatán 230.000,-Ft értékű sportszert nyertek.  
2016. szeptemberétől Tomori Győző támogatásával ingyenesen 75 gyermek részvételével elindult a 
kézilabda oktatás a középső és nagycsoportos gyermekek körében. 
Ritmikus sportban hetente 1 alkalommal. Jelenleg 48 gyermek vesz részt ezen a délutáni 
foglalkozáson, melyet „külsős személy” Markovics Szilvia tart a gyermekeknek. 
Nagy Sportágválasztó: Évente részt vesz az intézmény ezen a sport rendezvényen, ahol a 
gyermekek kipróbálhatják a különböző sportágakat. 
Zrínyi Miklós Általános Iskolába minden évben meghívást kapnak egy délelőtti sport rendezvényre. 
A város által szervezett sporteseményeken rendszeresen részt vesznek. 
2018.február végétől intézményi kereteken belül elindul az úszásoktatás a tanköteles korú, 
nagycsoportos gyermekek részére. 50 gyermek veszi igénybe ezt a szolgáltatást. 
Nyúl Cipő bajnokság: a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan. Az óvoda udvarán, a délelőtt folyamán, 
ügyességi játékokon vesznek részt a csoportok, ami a Húsvéti Ünnepkörhöz kapcsolódik, például: 
nyuszis akadálypálya, tojásgyűjtés, zsákban futás…. 
A személyi és tárgyi feltételeink biztosítottak a különböző foglalkozásokhoz. A Mozgáskotta óvodai 
torna fejlesztőeszköz beszerzése után még magasabb színvonalon és még hatékonyabban valósulhat 
meg a gyermekek mozgásfejlesztése. 
A Mozgáskotta beszerzését 2018 májusára tervezik, az óvodapedagógusok képzése pedig 2018 
júniusáig megvalósul.  
  
1.6 Gyáli Tátika Óvoda  
 
A Bartók épület 2016 márciusától szeptemberéig készült el, 3 csoporttal, tornateremmel bővült, 
valamint a régi épületrészben a szigetelés, nyílás zárók- tető cseréje is megtörtént. Az udvar 
kertészeti munka által is teljesen megújult. 2017. nyarán egy új épületrész született. Mosdók, 
termek felújítva, konyha átalakítva, minden igényt kielégítő felszereléssel, mosogatógéppel, Só 
szoba, teljes gépi felszereltség, udvari játékkal is bővül a gyönyörű udvar. A termek egy új óvoda 
képét mutatják, teljes felszereltséggel – bútorral, játékokkal. 
2017.szeptember elsején a Gyáli Tátika Óvoda ismét két épületben van 12 csoporttal és az ország 
egyik legmodernebb európai színvonalú óvodája. A szép létesítményben komoly szakmai 
eredmények vannak. Harmadik alkalommal adják be a Zöld Óvoda pályázatot és 2017-ben 
Madárbarát óvoda lett. 
Óvodai testnevelés célja a gyermeki személyiség fejlesztése mozgásos tartalmakon keresztül, a 
funkcionális megértésre törekedve. 
Szervezetten a következőképpen valósul meg:  
-a mindennapokban 10-15 percben, 
-heti rendszerességgel (életkortól függő számú) testnevelés foglalkozás, 
-spontán megjelenő mozgásos játékok. 
Különös figyelem kerül a mindennapos testnevelés tervezésére, megszervezésére, biztosítására. 
Erdélyi Borbála óvónő elindítja a (TSMT) tervezett szenzomotoros tréninget a gyermekekkel, 
melyhez szükséges még a torna eszközök beszerzése.  
(TSMT feladatsora a nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az 
idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett. A feladatsorok javítják a 
gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a 
szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért 
feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségük.) 



 7 

Az egészséges életmód kialakítását szolgáló tevékenységek és rendezvények: 

- Kirándulások, erdei óvodástábor. 
- Gyümölcs-, és Zöldségnap, Takarítási Világnap, Víz Világnapja, Föld napja, Állatok Napja, 

Madarak és fák napja. 
- Szabadjáték a levegőn (játszóudvar, séta), Hagyományőrzés. 
- Mindennapos mozgásfejlesztés. 
- Mozgásfejlesztő eszközök egész napos spontán használata.  
- A Kihívás napja az óvoda udvarain. 
- Zrínyi Iskola – Ovis váltóversenyén való részvétel. 
- Bozsik program – 2016 óta a Klapka épület 3 csoportja vesz részt a programban. 
- Liliom Óvodában Ovi fesztivál, 
- Az óvoda udvarán játékok, állomások teljesítése. 
- 2017 Ősz – Ovi fesztivál. 
Fejlesztési elképzelés: 
- OVI FOCI pálya – melyet pályázat útján lehet megvalósítani, fenntartói támogatással. Magyar 
innováció az óvodai sportban – az Ovi-Foci Pálya, ami egy 6 x 12 m-es műfüves pálya, 
specifikusan erre a korosztályra tervezve. 
- a Bartók épületben tanösvény telepítése. 

 
1.7 Gyáli Tulipán óvoda 
 
A Tulipán utcában 2006-ban kezdte meg működését az ország egyik legmodernebb, európai 
színvonalú óvodája. Az óvoda udvara parkosított és a legmodernebb, biztonságos játékokkal 
felszerelt, kiváló lehetőséget biztosít neveltjei számára. A játék, a mozgás, a kultúra átadása a 
kiemelt nevelési cél. A gyermekek egészségének megőrzése érdekében fontosnak tartják, hogy 
sokat tartózkodjanak a szabadban. Az intézmény számos pályázaton vesz részt és sok szép 
elismerésben részesült eddig is. 
Az óvodában 2006-óta, a szülők kérése szerint biztosít délutáni foglalkozások keretén belül 
mozgásos tevékenységeket, mint az ovifoci. Ezek a foglalkozások tornatermi keretek között 
zajlanak a tanév során. Fehér Ádám mesteredző segíti a labdajáték megismerését elsajátíttatni a 
gyerekekkel. Az évek során már sok tehetség ígéretes gyermek került el óvodából különböző 
csapatokhoz, ahol tovább folytatják a megkezdett és megszeretett sport tevékenységüket. Ezen kívül 
csatlakoztak a Bozsik Programhoz. Ebben a nevelési évben már két pedagógus két csoportot irányít, 
heti rendszerességgel. Az elmúlt tanévben sporteszközökkel gazdagodott az óvoda e program 
kapcsán. 
Sportolási lehetőségként délutánonként biztosítják, Berczik Sára módszerével fémjelzett tartásjavító 
tornán való részvételét azoknak a gyerekeknek, akiknek a szüleik ezt kérték. 
Különlegességként Ovi-sakk bevezetésre kerül 2006-ban, aminek szép eredményei vannak. 
A Tulipán Óvoda megnyitása óta deklarálta a három fő irányt, amelyet szükségesnek és 
elengedhetetlenül fontosnak talál a jövő gyermekeinek nevelése során. A JÁTÉK, a MOZGÁS  mint 
lét elem és a KULTÚRA átadásának fontossága kap hangsúlyt nevelő pedagógiai munkában. 
Az úszás oktatás néhány évig szünetelt a szülői kérések alapján. Messzire jártak a középső és 
nagycsoportos gyerekekkel, a Vecsési Tanuszodába, majd a volt MALÉV uszodába, de tervezik a 
jövőben a Gyáli Járási uszoda rendszeres látogatását, hiszen ez a szomszéd épületben van. 
A TULIPÁN óvoda második alkalommal is megpályázta a ZÖLD ÓVODA programhoz való 
tartozást, amelyet el is nyert. Kiskerteket alakítottak ki valamennyi csoport számára. Az időjárásnak 
megfelelően felnőttek segítségével, valamennyi óvodásunk részt vesz a kerti szezonális 
feladatokban.  
A Madár barát óvoda címet is sikerült kiérdemelni.  
Csatlakoztak 2008-ban a Gondolkodj egészségesen Óvodai Hálózathoz, programjaihoz, 
szemléletéhez, amelyet napi nevelő munkában is megjelenítenek a gyerekek számára: 
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a környezettudatos nevelés és a szelektív hulladék gyűjtés fontosságának megértetése az 
óvodásokkal.  Részt vettek a biztonságos Óvoda cím elnyerésére kiírt pályázaton.  
Az óvodapedagógusok egy-egy témakört projekt módszerben dolgoznak fel. 
Minden évben bővítik és pótolják a mozgást segítő és fejlesztő eszközöket. A tornaterem 
kihasználtsága maximális.  
  
2. Szabadidősport 

 
Az életkor emelkedésével csökken a sportolási intenzitás. A magyar serdülők nemzetközi 

viszonylatban is nagyon keveset mozognak, melynek következtében állóképességük is romló 
tendenciát mutat. Ennek elsősorban a XX. század végén megjelenő szociokulturális okai vannak. A 
számtalan szabadidő eltöltési lehetőség miatt kevesebbet mozognak a fiatalok. A mozgásszegény 
életvitel vagy éppenséggel az egyoldalú mozgás, az egészségkárosító életmód, a helytelen 
táplálkozás nemcsak a fiatalokat jellemzi. 5183 fő fiatal felnőtt, 9296 fő szenior korú (36-60) 
sportolás iránti igényének felkeltését kell megteremteni a kiemelt, nagy létszámokat vonzó 
sporteseményekkel. A rendszeres mozgásra pedig az Önkormányzat által támogatott 
sportegyesületeknek kell ösztönző programokat biztosítani. 

A város sportegyesületei jellemzően a szabadidősport területén fejtik ki tevékenységüket. 
A rekreációs sporttevékenységet végzők (szabadidő-sportolók) nagy része azonban nem 

szervezett keretek között végez testedzést. Az ő elérésük alkalomszerű, de ebből a célból biztosítja 
Önkormányzatunk a nyitott sportpályát minden nap 7-21 óra között.  

Jelenleg még csak a népesség kis hányada képes megfizetni az utóbbi években fejlődésnek 
indult, a specializálódott szolgáltatók által nyújtott sportolási lehetőségeket (pl. fitneszterem, 
bowlingpálya, lovas pálya). Gondot jelent az is, hogy a munkaadók még nem kellő mértékben 
ismerték fel, hogy a munkavállalók egészségének megőrzése, teljesítményük tartósan magas szinten 
tartása az ő érdekük is, amelynek fontos eszköze lehet a rekreációs sport és az ilyen tevékenységhez 
nyújtott támogatás. 

Figyelembe kell vennünk azt is, hogy településünk a fővárosi agglomerációban van. A 
lakosság nagy része sokat utazik a munkába járás miatt és a családi házas környezet a sportolási 
szokásokra is hatással van. 

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézménye is kiemelt figyelmet fordít 
olyan sportos tevékenységekhez helyet biztosítani, mint táncoktatás, női torna, baba-mama torna, 
nippon zengo stb. 

 
3. Versenysport 

 
Csak becsülni lehet a rendszeresen sportolók számát, akiket a Nemzeti Sportszövetségnél 

és a sportági szakszövetségeknél regisztráltak és az általuk kiadott versenyengedélyt megszerezték. 
Ez a helyi sportegészségügyi és OSEI szűrések adatai alapján mintegy 1000 főre tehető. Ez a 
lakosság 4,2 %-a. A versenyzők foglalkoztatása döntően a helyi utánpótlás-nevelő 
sportegyesületben történik. A legkiválóbbakat a fővárosi egyesületek foglalkoztatják tovább felnőtt 
korban. Nagyobb számban az FTC színeiben értek el nemzetközi szinten is kiváló eredményeket. 
Legkiemelkedőbb közülük is Bácsi Péter többszörös kötöttfogású birkózó Európa- és világbajnok. 
A gyáli galambászok teljesítménye Márkus István révén szintén világelső. 
A labdarúgókat a GYBKSE és a Lurkó FC foglalkoztatja. A GYBKSE felnőtt csapata megyei III. 
osztályban szerepel.  
A Kézilabda Képzési Központ Dabas-Gyál formációban versenyez. 
Nem tekintik sajnos klasszikus versenysportnak a mazsorettet, ahol azonban a gyáliak rendre 
Európa bajnoki szintű eredményeket hoznak. 
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4. Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők sportja 
 
Hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők sportja önálló egyesületi keretek között nem 

működik. A Gyáli Cukorbetegek Egyesülete rekreációs sportként 10-15 főt rendszeresen 
megmozgat a nordic walking sporttal. A hátrányos helyzetűek az oktatási-nevelési intézményi 
keretek között részesülnek képzésben. A Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolában évente egyszer 
megrendezésre kerül a speciális sportolók „Így sportolunk mi” elnevezésű versenye.  

 
5. Sportegészségügy 

 
A gyáli sportolók sportegészségügyi szűrővizsgálatát helyben, a Városi Egészségügyi 

Központban ingyenesen látják el. A 18 év alattiaknak félévente, a 18 év felettieknek évente kell a 
vizsgálaton megjelenni. Havi 70-80 fő veszi igénybe a szűrést. Összesen mintegy 650 fő igényel 
Gyálon a versenyzéshez szükséges sportorvosi engedélyt.  

 
6. Gyál város sportlétesítményei 

 
A gyáli 3551 hrsz. alatt fekvő, 2 ha 9396 m2, azaz közel 3 hektár területen fekszik a gyáli 

sportpálya és létesítményei, melynek tulajdonosa az Önkormányzat. Az Önkormányzat a 
sportlétesítmény fenntartásával a tömegsport megteremtését, a versenysport kialakításának 
lehetőségét és ezeken keresztül Gyál város sportéletének fellendítését és színvonalasabbá tételét 
kívánja szolgálni.  

2007. január 1. napjával kezdődően határozatlan időre az Önkormányzat üzemeltetési 
szerződést kötött a Gyáli Baráti Kör Sportegyesülettel. Üzemeltető határozatlan időre vállalta, hogy 
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, az Önkormányzat törzsvagyonába tartozó 
sportlétesítményt és a hozzátartozó egyéb műtárgyakat a jó gazda gondosságával, szakszerűen 
fenntartja és üzemelteti. Az Önkormányzat biztosítja határozatlan időre a sportlétesítmény ingyenes 
használatát Üzemeltető részére sportolásra, tömegsport rendezvények és sportversenyek 
szervezésére, a fenntartás költségeit pedig az éves költségvetési rendeletben biztosítja. 
A sportlétesítmény fenntartása és az üzemeltetés körében ellátandó feladatok különösen:  
- a közüzemi díjak és a közszolgáltatási szemétdíj + konténer bérleti díj havi kiegyenlítése 
(megfizetése) a szolgáltatóknak; 
- gondnok, szertáros (takarító) alkalmazása a sportlétesítményben; 
- fűnyíró üzemeltetése, valamint üzemeltetési és esetleges javítási költségeinek finanszírozása; 
- pályafelfestés feladatának ellátása és költségeinek finanszírozása, valamint a felfestéshez 
szükséges mészhidrát biztosítása; 
- a sportlétesítmény és felépítményeinek (épületeinek) takarítása; 
- a tömegsport és a versenysport biztosítása szakosztályaiban; 
- tömegsport és versenysport rendezvények szervezése a sportlétesítmény területén. 

 
6.1 A Gyáli sportpálya és létesítményeinek felújítása és bővítése több ütemben valósul meg: 

I. ütemben a műfüves focipálya került átadásra 2016. szeptemberében. Ezt követte az élőfüves 
foci edzőpálya megépítése mely mára sürgőssé vált, hiszen a Gyáli BKSE 6 korosztályban (U7, 
U9, U11, U13, U15 és U19) foglalkoztat kb. 100 gyermeket, illetve felnőtt csapata (20 fő) megyei 
II. osztályban szerepel. A csapatok létszáma folyamatosan növekszik és futsal csapatok is 
működnek, mely két korosztály számára is lehetőséget biztosít a mindennapi testmozgásra. A 
magas létszám sokszor még így is komoly gondot okoz a pályabeosztásnál.  

Az élőfüves pálya csökkenti a füves nagypálya terhelését, amely 2018-ban szintén felújításon fog 
átesni, illetve a jövőbeli tervek között szerepel a futókör modernizálása is. 
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II. ütemben részben már el is készült a kosárlabda pálya és a strandröplabda pálya, mely utóbbi 
kiváltotta a korábbi, hevenyészetten kialakított pályát. Átmenetileg még marad a  

- 80 m2-es épület, 6 db öltözővel és kiszolgáló helyiségekkel; 
- füves labdarúgó pálya    105x65 m 
- salakos 400 m-es futópálya;  
- távolugró gödör      6x2 m 

 
A sportpályát tanítási időben, kedvező időjárási körülmények esetén az Ady Endre 

Általános Iskola tanulói használják testnevelési óra keretében. 
A Nyitott Sportpálya 7-21 óra között naponta 20-25 amatőr futót, hétvégente pedig 50-60 

fő szabadidő sportolót szolgál ki. 
 

III. ütem Sportcsarnok és Kézilabda Képzési Központ: 

A Kormány a 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat értelmében döntött a gyáli sportcsarnok 
megépítésének támogatásáról, melynek értelmében Gyál várost 800 millió forinttal segíti a csarnok 
megépítésében.  Mint arról említést tettünk, a gyáli sportpálya területén már 2016-ban 
megkezdődtek a felújítások a műfüves focipálya megépítésével, ezt követte 2017-ben az élőfüves 
focipálya, a strandröplabda, a kosárlabdapálya, és 2018-tól a sportcsarnok létesítése. 

A sportcsarnok 3.818 m2 területű, több mint 500 fő befogadására alkalmas létesítmény lesz. A 
Kézilabda Képzési Központ követelménye, a szabvány szerinti 22x45 méteres küzdőtér és a 
nemzetközi szabványnak megfelelő biztonsági sávokkal megépített létesítmény, mely a kézilabda 
mellett más sportágak, országos és nemzetközi rendezvények helyszínéül is szolgálhat.  
Ugyanakkor lehetősége nyílik a városnak arra, hogy a versenysportigényeknek, a szabadidős 
programoknak és közösségi eseményeknek teret biztosítson. 

A kézilabda mellett az asztalitenisz, a mazsorett is otthonra találhat majd. Akár a kispályás foci, 
kosárlabda, atlétika és egyéb sportágak számára is alkalmas lesz a csarnok. 

A fix és mobil lelátóval rendelkező sportcsarnokban négy darab sportolói öltöző, szauna, két-két 
bírói és két-két edzői öltöző, fitneszterem, edzőtermek, hozzájuk kapcsolódó szertárak kapnak 
helyet. A beruházással együtt valósul meg 2019-es átadási határidővel egy 22 szobás szálloda 
építése is. 

 

6.2 Szabadtéri és egyéb (magántulajdonban lévő) sportpályák:   
- Lőtér; 
- Crosspálya; 
- Galopp major lovastanya, oktatási lehetőséggel; 
- „Fundy” horgásztó;  
- Peremvárosi horgásztó, melynek önkormányzati tulajdonba adása megtörtént; 
- Bowling pálya (Kőrösi út 44.),  
- Fitneszterem (Kőrösi út-Ady E. u. sarok); 
- Játszóterek (Deák-Petőfi u. sarok, Árpád tér, Bartók, Tulipán utca); 
-Millenniumi park; 
- Gyál és Térsége Birkózó Egyesület birkózócsarnoka; 
- Lakodalmas ház biliárd terme.  

 
 

6.3 Járási Tanuszoda 
A Nemzeti Köznevelési és Infrastruktúra Fejlesztési Program keretein belül megépült, Makovecz 
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stílusú épület Gyál és környező települések úszásoktatásának elősegítésére jött létre. A Nemzeti 
Sportközpontok üzemeltetésében működő uszoda elsőrendű feladata az iskolai keretek között 
szervezett úszásoktatás kiszolgálása. A lakossági és szabadidősport használat az iskolai időszak után 
fennmaradó szabadidőben lehetséges. A 2017. novemberében átadott létesítményben: 

egy 25 méteres, hatpályás úszómedence (1.90 m mély), melynek vízhőfoka 26-28 °C és 

egy 10 x 6 méteres tanmedence (0.80 m mély), melynek vízhőfoka 30-32 °C  

áll tanulók, lakosság és a sportolók szolgálatában. 
Nyitva tartás: 
Hétfő – péntek:                 08:00 – 20:00 
Lakossági igénybevétel    16:00 – 20:00 
Szombat – vasárnap:        08:00 – 18:00 
Az uszoda mellé saját forrásból parkolót, játszóteret és pihenőparkot épített az Önkormányzat, s így 
valóban vonzó közösségi térré változott az egész terület. 
6.4 Kerékpárút: 
Minimális. Egyelőre csak a városközpontban épült ki, azonban a tágas, nagy forgalmú utakkal 
párhuzamos utcákon élénk a kerékpáros forgalom is.  
 
6.5 Téli sport: 
Nincs alkalmas terep. A Millenniumi parkban lévő szánkózó domb és a közelben (4 km-re) lévő 206 
hektáros Budapest, XVIII.Péterhalmi erdő homokdombja jöhet szóba, ami, mint Pest legnagyobb 
kiterjedésű zöld „tüdeje”, túrázásra, szabadtéri sportokra, erdei tornapálya használatára, 
kerékpározásra is kiválóan alkalmas.  

 
6.6 Millenniumi park 

 
A Kolozsvári utca és a Kőrösi út mellett fekvő, 1 ha 7413 m2 területű, 2017-ben teljesen 

megújult Millenniumi szabadidőparkban játszótér és szánkózó domb biztosít lehetőséget a 
kikapcsolódásra. A nordic walkingosok és a futók is rendszeresen használják. 
A parkban mini madárrezervátum is épült. 
 
7. Sportegyesületek 

 
A civil szervezetek adatlapjai szerint 16 sportegyesület fogja össze a mintegy tízezer 

egyesületi tagot és biztosít lehetőséget a városban a sportolásra. 15 sportágban versenyeznek a 
gyáliak, de többen, főleg az élversenyzők a fővárosi klubokban vannak leigazolva. A Peremvárosi 
Horgászok Egyesülete maga 9500 fő regisztrált taggal rendelkezik, ez azonban természetesen nem 
csak gyáli lakosokat jelent. 

 A tapasztalati számokat figyelembe véve a helyi és fővárosi egyesületekben nagyjából 
1000 fő versenyez és mintegy 1000-1500 főre tehető az aktív mozgással járó sporttevékenységet 
végző gyáli lakosok száma. Kisebb-nagyobb létszámot foglalkoztató egyesületek, baráti, 
munkahelyi, lakókörnyezeti, szabadidősport céljait kiszolgáló társadalmi szervezetek alkotják 
jellemzően a helyi szervezeti kereteket. 

A legnagyobb felzárkózás ezen a területen szükséges, hiszen a 19-60 év közötti 
korosztályból mintegy 1000-1500 fő végez aktív mozgást. A lakókörnyezet hatásaival is számolunk, 
amikor a korcsoportot vizsgáljuk, hiszen a munkaképes korúak többsége a fővárosban dolgozik és 
adott esetben praktikusan ott veszi igénybe a szabadidős szolgáltatásokat, vagy a bejárás miatt erre 
egyáltalán nincs módja.  

Legjobb versenyzőink nagyhírű fővárosi egyesületekben sportolnak (pl. FTC, Vasas), 
hiszen ott adottak azok a feltételek, amelyek ma már nélkülözhetetlenek a versenysportban. 
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A helyi egyesületek az utánpótlást és a szenior korúakat, illetve a szabadidősportra 
vágyókat foglalkoztatják elsősorban. 7 sportegyesületben folyamatosan magas szintű versenyeztetés 
folyik. 
A városban működő sportegyesületek: 
- Art Motorsport Sportegyesület; 
- APEX Optimista Sportegyesület; 
- Gyáli Amatőr Sportegyesület; 
- Gemini Team Lövészegyesület;  
- Cent-air Sportegyesület; 
- Colt Polgári Lövészegylet; 
- Gyáli Baráti Kör Sportegyesület 
 (szakosztályok: atlétika, labdarúgás, mazsorett, röplabda, kézilabda, fogathajtó, birkózó, 
asztalitenisz, kerékpár, sí, ejtőernyős) 
- Gyál és térsége Birkózó Egyesület; 
- Gyáli Lovassport Egyesület; 
- Horgász Egyesület Gyál; 
- Gyáli Postagalambsport Egyesület, 
- Integrál Motoros Klub Gyál; 
- Lurkó Gyerekfoci Egyesület; 
- Prémium Gyáli Asztalitenisz Sportegyesület; 
- SANBON SE; 
- Gyáli Kyokushinkai Karate Sportegyesület. 
Foglalkozik még sporttal: 
- Peremvárosi Horgászok Egyesület bp-i székhely és gyáli működés; 
- Kovács Team kick-box, Ritmikus Gimnasztika és Szabadidő SE; 
- FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület. 
 

Az egyesületek többségében szerény anyagi körülmények között működnek. A Gyáli 
Baráti Kör Sportegyesület, a Gyál és térsége Birkózó Egyesület; a Gemini Team Lövészegyesület, a 
Peremvárosi Horgász Egyesület és a Gyáli Sporthorgász Egyesület létesítményekkel is ellátott, a 
többiek bérelt helyiségben működnek vagy nyáron a GYBKSE sportpályát használják. A telefon, 
fax és internet elérhetőségek a klubok elnökein keresztül lehetséges. Az Önkormányzat ezért is 
támogatja évente pályázat útján a működésüket. Magánszemélyek, hozzátartozók, szülők stb. közös 
összefogásával valósul meg az alapcél szerinti működés. A tagdíjakat versenyek nevezési díjaira 
használják fel. 

Az önkormányzati sportlétesítményt a GYBKSE üzemelteti, jelentős önkormányzati 
támogatással. Az egyesületekben dolgozó edzők némi költségtérítéssel vagy teljesen ingyen 
dolgoznak. Az önkormányzati támogatás a működés minimumfeltételeit azonban biztosítja 
(számlavezetési díj, adminisztrációs- és postaköltségek). 
 
8. Kiemelt városi sportrendezvények 

 

- A Fogathajtó bemutató és verseny a Gyáli BKSE a Gyáli Lovassport Egyesület rendezésében 
2004 óta évente kerül megrendezésre. A péntek esti villanyfényes fogathajtó verseny 2012-ben 
bekerült a Guinness World Rekordok könyvébe. 
- Városi Gyermeknap: sikeres, több ezres létszámot vonzó esemény, játékos sportvetélkedőkkel. 
- Városi Sportfesztivál: Első ízben a város 20. születésnapján került megrendezésre, 8 sportág 
bevonásával, 550 fő részvételével. A város szeretné ezt a hagyományai közé iktatni. 
 - Horgász nyári tábor: a sport és a környezetvédelem kapcsolatát erősítendő; az Európa Tanács által 
kidolgozott Sportetikai Kódex szerint: „Az emberek jó fizikai, társadalmi és lelki közérzetének 
biztosítása és fejlesztése generációról generációra azt igényli, hogy sporttevékenységüket –
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különösen a szabadban és a vizeken történő sportolást – összehangolják bolygónk korlátozott 
lehetőségeivel, a környezet fenntartásának, védelmének és kiegyensúlyozott használatának 
alapelveivel.” Ezért fontos a fiatalság részére ilyen jellegű nyári táborokat szervezni, melyet a 
Peremvárosi Horgászok Egyesülete és a Gyáli Sporthorgász Egyesület bonyolít minden évben. 
- Marsi Ferenc Emléktorna: sikeres labdarúgó utánpótlás-torna minden év tavaszán. 
- Őrült Sportbanzáj: elsősorban a technikai sportok fesztiválja, de fellépés jelleggel bemutatkoznak 
más sportágak is az esemény alkalmával a crosspályán. 
-Tájfutás Világnapja: a nemzetközi felhíváshoz a város rögtön csatlakozott és így már két 
alkalommal járult hozzá a Guinness rekord megdöntéséhez. 
- Nyitott Sportpálya: hetente kb. 250 fő veszi igénybe ezt a lehetőséget. Nagyrészt ugyanaz a 
rendszeres szabadidős sportolói kör. A pályafelújítások átmenetileg gondot okoznak számukra is. Ez 
a nagy jelentőségű kezdeményezés immáron két évtizedes múltra tekint vissza és szolgálja 
ingyenesen az itt lakók egészségét. 
- Arany János Közösségi Ház és Könyvtár programjai: a Közösségi Házban szervezett népszerű 
tánctanfolyamok nagyon sok gyermeket és felnőttet foglalkoztatnak, és ez által komoly részt 
vállalnak az aktív mozgásban. 
 
9. Gyál város sportfinanszírozási rendszere 

 
Minden év tavaszán kerül kiírásra és elbírálásra a sportegyesületek részére a támogatási alap, 
amelyről a város Képviselő-testülete dönt az Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatára. A Sportpálya és 
létesítményei fenntartására meghatározott összeg kerül átadásra az üzemeltetési szerződésben 
foglaltak szerint. 
Az Önkormányzatnak külön sportigazgatási munkakörben foglalkoztatott szakembere nincs, a 
feladatokat a Képviselő-testület Ifjúsági és Sport Bizottsága és a Szervezési és Ügyfélszolgálati 
Iroda látja el. 
Az Mötv. értelmében a helyi közszolgáltatások körében többek között a sport támogatása is a 
települési önkormányzatok feladata, ezt a sporttörvény általános felsorolással részletezi.  
Gyál legjobb sportolói a 17/2003. (XII.17.) Ök. számú rendelet értelmében évente Kiváló Gyáli 
Sportolói Díj kitüntetéseket vehetnek át a város születésének évfordulóján. 
 
Díjazottak (2017-2004): 
2017 
FODOR PÉTER - birkózó  
FODOR TAMÁS-birkózó  
2016 
TOMORINÉ KAMPER OLÍVIA- kézilabdázó 
BÁCSI PÉTER - birkózó 
2015 
MÁJ MIKLÓS – karatéka 
KEMÉNY NORBERT labdarúgó edző és a Lurkó SE U 15 futsal csapata 
2014 
BÁCSI PÉTER - birkózó 
KISS SÁNDOR birkózó edző 
2013 
VÁRY LILI ADRIENN - bokszoló 
MÁRKUS ISVÁN - galambász 
2012 
KISS SZOFI - szinkronúszó 
BÁCSI PÉTER - birkózó 
2011 
AMBRUS GYÖRGY - SANBON Sportegyesület Elnöke 
BITTERA LÁSZLÓNÉ a GYÁLI MAZSORETT CSOPORT vezetője 
2010 
BODA IMRE - Gyáli Baráti Kör Sportegyesület Elnöke 
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SZABÓ FERENC - Gyál és Térsége Birkózó Sportegyesület Elnöke 
2009 
ADAMECZ JÓZSEF - birkózó 
TARPAI ROLAND - birkózó 
2008 
BÁCSI PÉTER - birkózó 
2007 
ERŐS ANITA - fitnesz bajnok 
KAMPER OLÍVIA - kézilabdázó 
2006 
KOVÁCS ÁDÁM - bokszoló 
BOTLIK ANDREA - alpesi sí versenyző 
2005 
BOTLIK TAMÁS - alpesi sí versenyző 
FODOR TAMÁS - birkózó 
2004 
JENEI ATTILA - labdarúgó edző 
SOÓKY ZSOLT - motocross bajnok 

 
10. Térségi sportkapcsolatok 

 
A térségi és járási kapcsolatokban rejlő lehetőségek ma még korántsem kiaknázottak. A 
sportkoncepció jelentős előrelépést tervez ezen a területen. A különböző sportágak 
megmérettetésein rendszeresen részt vesznek a járás azon települései, amelyek rendelkeznek az 
adott szakosztállyal. Cél kell, hogy legyen e sportkapcsolatok elmélyítése. 
Eddig főleg a labdarúgó utánpótlás kapcsolódott be sikerrel a térség korosztályos 
versenyrendszerébe.  
 
Térségi nyári tábor Révfülöpön 

 
A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítványt (Baji József Üdülőtábor; Révfülöp, Kacsajtos út 50.) 
1994-ben 15 önkormányzat alapította (1999-től kiemelten közhasznú). 2008-ban 918 gyermek 
táborozott az alapítványi táborban. A táboroztatás a tanév befejezésétől szinte a tanév megkezdésig, 
9 turnusban, június 19-től augusztus 21-ig zajlik. A tábor területén 15 db nyolcágyas, galériás, 
zuhanyzós kőház található. A házhoz egy kis terasz is tartozik. Az ellátásról saját melegkonyha 
gondoskodik, a nagy ebédlő pedig közös játékok, vetélkedők színtere. A tábor területén van 
pingpongasztal, homokos labdarúgó- és röplabdapálya. Révfülöp jó kiindulópont a Balaton északi 
partjának megismerésére, a közeli falvak nevezetességeinek bejárására. Valamennyi alapító 
település önkormányzata hozzájárul a tábor fenntartásához és fejlesztéséhez. Önkormányzatunk 
évente jelentős összeggel támogatja az Alapítványt és minden évben hozzájárulást biztosít a 
táborozó gyermekek szüleinek a táboroztatással járó költségek csökkentése érdekében. 

 
III. A sportpolitika általános alapelvei a koncepció megvalósítására 

 
A Lisszaboni Szerződés 2009.decemberi hatálybalépésével az Európai Unió (EU) első alkalommal 
kapott külön hatáskört a sport területén. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
165.cikke részletezi az uniós sportpolitikát. Az EUMSZ 6. cikke ezen felül azon politikák között 
említi a sportot, amelyek területén az Unió a tagállami intézkedések támogatására, összehangolására 
vagy kiegészítésére vonatkozó hatáskörrel rendelkezik. 
A sport szerves része az Erasmus+ programnak, az Unió 2014–2020-as időszakra vonatkozó új 
oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramjának, amelynek vonatkozó külön fejezete és 
költségvetése lehetővé teszi az Unió számára, hogy olyan kérdésekre összpontosítson, amelyek 
nemzeti szinten nem kezelhetőek hatékony módon. 
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Az Erasmus+ program sport területén megvalósítandó tevékenységeinek célja olyan fellépések 
támogatása, amelyek fokozzák a kapacitásokat és a szakmaiságot, illetve javítják az igazgatási 
készségeket és az uniós projektek végrehajtásának minőségét, továbbá kapcsolatokat alakítanak ki a 
sport területén működő szervezetek között. A Parlament igen fontosnak tartja, hogy ezek a 
fellépések mind a tömegsportra, mind pedig olyan projektek támogatására irányuljanak, amelyek 
célja az intolerancia és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. Amennyiben városunk 
lehetőséget lát ilyen projektekbe való bekapcsolódásra, azzal a lehetőséggel élni kíván. 
IV. Jövőkép 

 
Városunk a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia mentén a MOB Sportfejlesztés irányai és 

területei 2012-ben kiadott stratégiája mentén fogalmazza meg tennivalóit. Elsődleges célunk az 
egészségmegőrzés és egészségfejlesztés szolgálata, az életminőség javítása, a foglalkoztatottság 
növelése, a közösségi identitás erősítése; a kiemelkedő sportteljesítmények elismerése, a 
kiemelkedő tehetségek támogatása, az anyagi és szociális egyenlőtlenség csökkentése révén 
hozzájárulni a sportoló nemzet célkitűzés megvalósításához. Gyál alapvetően a városban működő 
sportegyesületek adta sportági kínálat mentén építi fel stratégiáját. Kiemelkedő szerepet a megújuló 
sporttelep és a felépítendő sportcsarnok létesítményi adottságaira építve, a labdarúgás és kézilabda 
sportágaknak szán. A sportkoncepció megvalósítása jelen időszakában az utánpótlás-nevelés a fő 
cél. A sportági fejlesztési koncepcióknak megfelelve a város szeretné kiaknázni a 
látványsportágakban felajánlható TAO támogatások lehetőségét is. Ennek megfelelően a 
Sportágfejlesztési koncepció kidolgozásával és annak sportági szövetsége jóváhagyásával meg kell 
felelni a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXI. törvény (Tao. tv. ) 22.§ (1) bek. 
vonatkozó előírásainak. 

 
Stratégiai célok a sport egyes területén: 

 
1.  Városi sportcsarnok felépítése  

 
Legfontosabb célunk a városi sportcsarnok megépítése a Sportpálya területén.  

A sportcsarnok 3.818 m2 területű, több mint 500 fő befogadására alkalmas. A Kézilabda Képzési 
Központ, szabvány szerinti 22x45 méteres küzdőtér és a nemzetközi szabványnak megfelelő 
biztonsági sávokkal megépített létesítmény a kézilabda mellett más sportágak, országos és 
nemzetközi rendezvények helyszínéül is szolgálhat.  Ugyanakkor lehetősége nyílik a városnak arra, 
hogy a versenysportigényeknek és a szabadidős programoknak és közösségi eseményeknek teret 
biztosítson. 
 
2.  Tanuszoda kihasználtsága 
A Nemzeti Sportközpontok üzemeltetésében működő uszoda elsőrendű feladata az iskolai keretek 
között szervezett úszásoktatás kiszolgálása. A lakossági és szabadidősport használat az iskolai 
időszak után fennmaradó szabadidőben lehetséges. A 2017. novemberében átadott létesítményben 
nyitva tartás: 
Hétfő – péntek:                 08:00 – 20:00 
Lakossági igénybevétel    16:00 – 20:00 
Szombat – vasárnap:        08:00 – 18:00 
A lakosság és a szabadidősport húsz év várakozás után, széles lehetőségeket kapott a vízfelület 
igénybevételére, ami remélhetőleg egyre növekvő érdeklődésre tart majd számot a jó testi és 
szellemi egészség karbantartására. 
 
3. Diáksport és Kézilabda Képzési Központ 
Gyáli BKSE labdarúgásban, 6 korosztályban (U7, U9, U11, U13, U15 és U19) foglalkoztat kb. 100 
gyermeket, illetve felnőtt csapata (20 fő) megyei III. osztályban szerepel. A csapatok létszáma 
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folyamatosan növekszik és futsal csapatok is kiváló eredménnyel működnek. 
 Kézilabda Képzési Központ programja 

2017/18-as szezonban 63 igazolt játékos van, 43 fiú és 20 lány ( jelenleg a lányok Dabas-Gyál 
néven versenyeznek, a következő szezonban ők is Gyál színeiben indulnak a bajnokságokban). 
Gyerekek versenyeztetése az MKSZ által hirdetett bajnokságokban: 
2017/18-as szezon: 
Fiúk: U14 3. osztály 
         U12 
         U10 
         U8 
Lányok: U13 3. osztály 
2018/19-es szezon: 
Fiúk: Serdülő 3. osztály 
         U14 3. osztály 
         U12 
         U10 
         U9 
Lányok: Serdülő 3. osztály 
              U13 3. osztály 
              U8 
E téren cél a gyermekek jó testi, lelki és szellemi egészségének, fizikai erőnlétének elérése a 
mindennapos testedzés biztosításával; a testmozgás megszerettetése, az egészséges életmód 
fontosságának tudatosítása; a diákok tanórán kívüli mozgásának elősegítése. Az egyes oktatási-
nevelési intézmények, mint a korábbi fejezeteknél ismertettük a délutáni, hétvégi és szünidei 
szabadidősport lehetőségek bővítésével igyekeznek a sportolással töltött idő növelését megoldani. 
Ehhez elengedhetetlen lenne egy olyan pályázati jellegű támogatás, vagy utólagos elismerő 
támogatási rendszer kialakítása, ami a tanórán kívüli sportfoglalkozások ösztönzését célozza. 
Kívánatos, hogy az iskolai testnevelésóra az egészségvédelem és egészségfejlesztés hagyományos 
funkcióin túl feleljen meg a változatos tananyag, több választható mozgásforma, gyakorlati és 
elméleti ismeretanyag követelményeinek is. Vagyis meg kell teremteni annak szakmai, 
infrastrukturális és gazdasági feltételeit, hogy a mindennapi testedzés tartalommal megtölthető 
legyen, és 2019-ig növelni lehessen az iskolai sportköri foglalkozások számát, hiszen látható, hogy 
erre mekkora igény van. Az oktatási-nevelési intézmények a mindennapos foglalkoztatásban 
tartalmilag is kiváló eredményeket érnek el, akár már az óvodai előkészítő munkában is pl. Bozsik 
program. A Bartók DSE pedig versenyrendszerű kosárlabdázási lehetőséget biztosít a város 
valamennyi tehetségének. 
A létesítményi feltételrendszer megteremtésére és bővítésére kell összpontosítani és a 
sportszakemberek foglalkoztatását célszerű támogatni a városnak. 

 
3. A szabadidősport fejlesztése 
 
A rekreációs célú sport szervezésében, az emberek mozgósításában, a megvalósításban kiemelt 
szerepe van az önkormányzatoknak és a helyi civil szervezeteknek, a szolgáltatást nyújtó 
vállalkozásoknak, illetve a lakóközösségnek, a családnak, a baráti csoportoknak és az egyénnek. A 
Képviselő-testület által odaítélt pályázati támogatások erre a területre figyelmet fordítanak. De ami 
ennél lényegesen nagyobb támogatás, az infrastrukturális háttér biztosítása. Mint a létesítményeknél 
az már ismertetésre került, a Nyitott Sportpálya 7-21 óra között naponta biztosított az amatőr futók, 
hétvégente pedig az egyéb szabadidős sportolók számára. Az építkezések idejére a Millenniumi 
park kaphat nagyobb figyelmet. Jelentősebb zöldfelület lehet még az Erdősor utcai erdőrész, 
melynek kitisztítása különböző erdészeti előírások miatt jelenleg megállt. A Lendületben 2017 
városi rendezvények kapcsán a sportolók figyelmébe lett ajánlva a Bartók iskola mögötti terület, a 
crosspálya és a Peremvárosi horgásztó is. A víztorony környéke szintén alkalmas esetenként 
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rendezvények szervezésére, de akár szabadtéri sportra is. 
2016-17-ben Gyál-liget jelentős részét és a Bartók iskola környékét ábrázoló tájfutó térkép további 
lehetőségeket biztosít a szabadtéri mozgásra. E mellett szabadtéri sporteszközökkel ellátott 
zöldfelületek és parkok kialakítását tervezi az Önkormányzat. 
4. Versenysport és utánpótlás-nevelés 

  
A sporttevékenység támogatásának középpontjába a gyermek és ifjúsági sportot  kívánjuk helyezni, 
a kellően motivált, jól szervezett és mérhető eredményekkel alátámasztott, tanórai és tanórán kívüli 
rendszeres testedzést, a céltudatos  utánpótlás-nevelést, a 6-10 évesek sokoldalú 
képességfejlesztését, a 10-14 éves kor közötti tehetséges gyermekek diáksportban történő 
versenyeztetését, majd egyesületi keretek között történő sportág specifikus továbbfoglalkoztatását. 
Támogatásra javasolt az iskolák és a sportegyesületek közötti együttműködési szerződésen alapuló 
tehetséggondozás, mely garancia a fizikai képzés és versenyeztetés összhangjára, a gyermekek 
egészséges fejlődése és egyenletes terhelése érdekében. 
A gyáli sokszínűségből eddigi eredményei alapján különösen a labdarúgás, a karate, a birkózás, az 
asztalitenisz, a mazsorett emelkedik ki és egyre nagyobb népszerűségre tesz szert a kézilabda. 
A megvalósítás során kiemelt figyelmet igénylő célcsoportok a fogyatékkal élő emberek, az idősek, 
az iskolások, a családok, valamint az alacsony jövedelműek. A szemléletváltás során célszerű a 
relatív alacsony költséggel űzhető tevékenységeket nagyobb mértékben kiaknázni, például a sport, a 
turizmus és a természetvédelem határterületén elhelyezkedő rekreációs célú sporttevékenységeket 
(tájékozódási versenyek, természetjárás-gyalogtúrázás, kerékpáros túrázás, sítúrázás, vízi túrázás, 
horgászat, nordic walking). 
A fogyatékkal élők rekreációs célú sporttevékenységének támogatása eddig háttérbe szorult. A 
társadalmi célok elérése érdekében a hangsúlyt a fogyatékkal élők szabadidősportba való 
bevonására kell helyezni. De általánosságban törekedni kell arra, hogy a versenyek során integráltan 
kezeljük az itt felmerülő igényeket (pl. ugyanazon rendezvény keretén belül külön kategóriában, 
könnyített feltételekkel adunk a fogyatékkal élők számára versenyzési lehetőséget. 
Városunk fontosnak tartja, hogy már az óvodai nevelésben kapjon nagy szerepet a testi nevelés, a 
játékos képzés és fejlesztés. A testi nevelés és a jó levegőn végzett foglalkozás hívja fel a kicsik 
figyelmét a mozgás örömére. Az egyes intézmények nagyon sokat tesznek ezen a téren. Az 
önkormányzat pedig biztosítja a létesítményi feltételrendszert e mellé. 
A Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia a települési önkormányzati sportigazgatásnak az erőforrások 
koncentrációjában, a meglévő helyi potenciák feltárásában, a horizontális és vertikális 
együttműködések és a sportszervezetekkel való közvetlen kapcsolat kialakításában szán fontos 
koordinatív szerepet. 
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Megvalósítandó célok 

 
A sportkoncepció felülvizsgálata (2015-2017) és további megvalósítandó céljai a 
2018-2019 közötti időszakra: 

 
1. Városi Sportcsarnok felépítése a sportpályán. 

Az építési munkák 2017 decemberében elkezdődtek. 
 

2. A Járási Tanuszoda megépült és 2017 novemberében átadásra került. 
 
3.  Kapcsolattartás a helyi sportszervezetekkel és a város költségvetésében 
elkülönített összeg a működésük pályázati úton történő támogatására. 

Minden év márciusában pályázatot írt ki a Képviselő-testület. 
 

4.  Támogatási összeg elkülönítése a költségvetésben a Sportpálya és 
létesítményei fenntartására. 

Minden évben a költségvetésbe építve. 
 

5.  A helyi szinten értéket képviselő sportágakat elsősorban helyi szinten kell 
támogatni. Önkormányzatunk támogatja azokat a kiemelkedő eredményeket 
elérő sportágakat, klubokat, vagy ezen klubok szakembereit, akik, és amelyek 
Gyál város ismertségét növelhetik.  
Ennek szellemében két látványsportág a labdarúgás és a kézilabda 
sportágfejlesztési programjainak kidolgozása és az utánpótlás-nevelési 
programjuk megvalósítása folyik. A sportcsarnok megépülte után otthonra 
talál majd a Kézilabda Képzési Központ is. 
Támogatja azokat a gyáli sportolókat, akik kivételes ismertségre tesznek szert 
a sportágukban elért eredményeik révén. Ezért évente Sportolói díj átadására 
kerül sor. Megvalósulás folyamatosan. 

  
6.  A helyi szinten értéket képviselő sportesemények és egyéb rendezvények 
eseti támogatása. 

2017-ben a város 20. születésnapja alkalmából rendezett események kb. 
negyede sportesemény volt, amely ebből az alkalomból kiemeltebb 
figyelmet kapott, mint a vonatkozó időszakban. 
 

7.  Támogatásra javasoltak a mindennapos testnevelés minőségjavító 
intézkedései, az iskolai sportköri foglalkozások számának növelése és az iskolák 
és a sportegyesületek közötti együttműködési szerződésen alapuló 
tehetséggondozás. Beindult a kézilabda, illetve a kosárlabda oktatása iskolai 
keretek között. 
 
8.  Kerékpárút hosszának növelése, esetlegesen pályázati segítséggel történő 
megvalósítása. Nem történt előrelépés. 
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9.  Uszoda Alapítvány támogatása abban az esetben, ha a gyáli gyermekek 
úszásoktatásának érdekében szükséges. Az Uszoda Alapítvány a pénzeszközeit a 
Tanuszoda megépültével az Önkormányzatnak adta át. 
 
10.  Játszóterek, játszó udvarok felszereltségének javítása. 
Folyamatosak a fejlesztések a koncepció időszakában: Millenniumi park, 
Tulipán utcai játszótér, Tátika óvoda játszóudvara, Liliom óvoda tanösvény 
átadása. 
 
11.  A város, mint a Gyáli járás központja, közösen ellátandó feladatok közé 
javasolja a sport szakterületét felvenni, mint az egészségneveléssel és 
megőrzéssel kapcsolatos társadalompolitikai célkitűzések egyik eszközét.  
Ki kell dolgozni a sportra és aktív turizmusra épülő komplex térségi 
szolgáltatások kínálatát. A kínálatban kiemelten kell szerepeltetni a tanuszoda és 
a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány nyújtotta lehetőségeket. Gyál város 
honlapján megjelenési felületet biztosít a sport számára. 
Megvalósítandó cél a sportcsarnok átadása után. 
 
12. Szabadtéri sporteszközökkel ellátott zöldfelületek és parkok kialakítása.  
Tervek között szerepel, benyújtott pályázata van az Önkormányzatnak.  
 
13.  A Város Képviselő-testülete figyelemmel kíséri és kétévente áttekinti a 
2015-2019-ig szóló koncepció megvalósulását. 
Képviselő-testület előtti ismertetés: 2018. március 29. 
 
 
Gyál, 2018. március 5. 
  
 
 
 
         Erős József 
         alpolgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Érd és Térsége Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 51/2017.(II.23.) sz. határozatában döntött arról, hogy alapítóként részt kíván venni az Érd 
és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban (továbbiakban: Társulás) és felhatalmazta 
Polgármester Urat a Társulási Megállapodás aláírására. A Társulás magalapítására 2017. február 28-án 18 
önkormányzat részvételével került sor. A Társulási Megállapodás első módosítása több gyakorlati kérdés 
kapcsán tartalmazott pontosításokat, azt a Képviselő-testület 103/2017.(IV.27.) sz. határozatával hagyta jóvá. A 
további módosítások egyes települések csatlakozásának, illetve kiválásának elfogadását, és ehhez kapcsolódóan 
a szavazati arányok változását tartalmazták. 
Jelen 5. számú módosítás szintén egy település (Tárnok) csatlakozásának elfogadása miatt szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1. az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
ötödik módosításával egyetért, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy jelen 
döntést küldje meg a Társulási Tanács elnökének. 

 
 

Határidő: a megküldésre 2018. április 15. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített 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. március 7. 
 
 
 
  Rozgonyi Erik 
  címzetes főjegyző 
 
 
Melléklet:  
Érd Megyei Jogú Város Polgármesterének levele 
Társulási Megállapodás a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
Határozati javaslat tervezett szövege 
 





HATÁROZATI JAVASLAT  
 
 

1. …………………. Képviselő-testülete az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának ötödik módosításával egyetért, és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására, és 
felkéri, hogy jelen döntést küldje meg a Társulási Tanács elnökének. 
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 

AZ ÉRD ÉS TÉRSÉGE REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL 

 
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

 
PREAMBULUM 

 
Az alább felsorolt helyi önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ban 
és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladék tv.) 36. § (1) 
bekezdésében biztosított társulási jog alapján, a közös érdekek felismerésén alapuló, a 
Hulladék tv. szerinti települési hulladékgazdálkodás kötelező közszolgáltatás feladatainak 
hatékonyabb és célszerűbb megoldása, mint közös cél érdekében, valamint, együttműködésük 
intézményesítése és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2. Budaörs Város Önkormányzata 

3. Dabas Város Önkormányzata 

4. Diósd Város Önkormányzata 

5. Gyál Város Önkormányzata 

6. Halásztelek Város Önkormányzata 

7. Hernád Nagyközség Önkormányzata 

8. Inárcs Nagyközség Önkormányzata 

9. Nagytarcsa Község Önkormányzata 

10. Pusztavacs Község Önkormányzata 

11. Sóskút Község Önkormányzata 

12. Százhalombatta Város Önkormányzata 

13. Szigethalom Város Önkormányzata 

14. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

15. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 

16. Tárnok Nagyközség Önkormányzata 

17. Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata 

18. Tököl Város Önkormányzata 

19. Újhartyán Város Önkormányzata 

20. Újlengyel Község Önkormányzata 

21. Vecsés Város Önkormányzata 
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mint tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok, egyenként Tag) önálló jogi 
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre, és biztosítják annak 
működési feltételeit. 
Tagok rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad 
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, kölcsönös és a vállalt feladataikhoz 
igazodó arányos teherviselés alapján az Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott 
hulladékgazdálkodási feladataik hatékonyabb, célszerű ellátására hozzák létre. 

 
 

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 
 
1. A Társulás neve: Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás (a továbbiakban: Társulás) 
 
2. A Társulás székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1. 
 
3. A Társulás postacíme: 2030 Érd, Alsó u. 1. 
 
4. A Társulás működési területe: a Tagok (a társult önkormányzatok) közigazgatási területe 
 
5. A Társulás tagjainak (a továbbiakban: Tagok, egyenként a Tag) neve székhelye, 
képviselője, és 2014. január 1-ei lakosságszáma:  
 

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó utca 1.) képviseli: T. 
Mészáros András polgármester 
Lakosságszám: 65554  

- Budaörs Város Önkormányzata (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) képviseli: 
Wittinghoff Tamás polgármester 
Lakosságszám: 28964 

- Dabas Város Önkormányzata (2370 Dabas, Szent István tér 1/b.) képviseli: 
Kőszegi Zoltán polgármester 
Lakosságszám: 16699 

- Diósd Város Önkormányzata (2049 Diósd, Szent István tér 1.) képviseli: Bogó 
László polgármester 
Lakosságszám: 9428 

- Gyál Város Önkormányzata (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) képviseli: Pápai 
Mihály polgármester 
Lakosságszám: 23775 

- Halásztelek Város Önkormányzata (2314 Halásztelek, Kastély park 1.) képviseli: 
Szentgyörgyi József polgármester 
Lakosságszám: 9433 

- Hernád Nagyközség Önkormányzata (2376 Hernád, Köztársaság út 47.) képviseli: 
Zsírosné Pallaga Mária polgármester 
Lakosságszám: 4234 

- Inárcs Nagyközség Önkormányzata (2365 Inárcs, Rákóczi út 4.) képviseli: dr. Gál 
Imre polgármester 
Lakosságszám: 4617 

- Nagytarcsa Község Önkormányzata (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.) képviseli: 
Rimóczi Sándor Vilmos polgármester 
Lakosságszám: 3854 
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- Pusztavacs Község Önkormányzata (2378 Pusztavacs, Béke tér 10.) képviseli: Jóri 
László polgármester 
Lakosságszám: 1350 

- Sóskút Község Önkormányzata (2038 Sóskút, Szabadság tér 1.) képviseli: König 
Ferenc polgármester 
Lakosságszám: 3259 

- Százhalombatta Város Önkormányzata (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.) 
képviseli: Vezér Mihály Ph.D. polgármester 
Lakosságszám: 19208 

- Szigethalom Város Önkormányzata (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.) 
képviseli: Fáki László polgármester 
Lakosságszám: 17818  

- Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.) 
képviseli: Szabó József polgármester 
Lakosságszám: 36161  

- Táborfalva Nagyközség Önkormányzata (2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.) 
képviseli: Tóth Bertalan polgármester 
Lakosságszám: 3404 

- Tárnok Nagyközség Önkormányzata (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.) 
képviseli: Szolnoki Gábor polgármester 
Lakosságszám: 9277 

- Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata (2375 Tatárszentgyörgy, Rákóczi utca 
15.) képviseli: Szehofner József polgármester 
Lakosságszám: 2013 

- Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő u. 117.) képviseli: Hoffman Pál 
Lakosságszám: 10259 

- Újhartyán Város Önkormányzata (2367 Újhartyán, Fő u. 21.) képviseli: Schulcz 
József polgármester 
Lakosságszám: 2761 

- Újlengyel Község Önkormányzata (2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 69.) 
képviseli: Petrányi Tamás polgármester 
Lakosságszám: 1725 

- Vecsés Város Önkormányzata (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) képviseli: Szlahó 
Csaba polgármester 
Lakosságszám: 20505 
 

6. A Társulás bélyegzői: 

- hosszúbélyegző: a társulás neve, adószáma és bankszámlaszáma 

- körbélyegző: körben a Társulás neve és székhelye 

7. A Tagok a Társulási megállapodás aláírásával a megállapodásban megjelölt cél(ok) elérése 
érdekében önkormányzati Társulást hoznak létre. 

8. A Társulás hivatalos dokumentumai és szerződései: A vonatkozó előírások teljesítése 
mellett a Társulás hivatalos levelezése során a Társulás nevét és székhelyét, illetve a Társulás 
által kötött szerződések esetében a Társulás adószámát és törzskönyvi nyilvántartási számát is 
minden esetben fel kell tüntetni. 
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II. A TÁRSULÁS IDŐBELI HATÁLYA 

 
1. A Társulás jelen Társulási Megállapodás aláírása napján határozatlan időre jön létre. 
 

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 

 

1. Az Mötv. 87. § rendelkezéseinek megfelelően, valamint az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet szerint a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező szerv. 
 

2. A Társulás munkaszervezeti feladataival, (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése), 
valamint a bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Társulás székhelye 
szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. 
 
3. Társult önkormányzati Tagok megbízásából a Társulási Tanács Elnöke – az alapítók 
képviseletében – intézkedik a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságánál 
történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránt. 
 

IV. A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATAI 

1. Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladataik 
hatékonyabb, célszerű ellátása érdekében a Társulást alapító Tagok szándékában áll, hogy a 
magyar és európai hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak maradéktalan 
figyelembe vételével a lakosság anyagi és a Tag Önkormányzatok költségvetési terheinek 
csökkentésével saját hulladékkezelési közszolgáltatásukat összehangolják és fejlesszék a 
tagok közigazgatási területén. 
 

2. Közös tevékenységüket olyan kiemelt műszaki, technikai színvonalon és a környezetet 
védő rendszerben kívánják a Tagok megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális 
rendszerében hosszútávon biztonságot nyújt mind a Társulás, mind a térségben élő lakosság 
számára. Jelen megállapodás ezen együttműködési szándékuk megerősítésére szolgál. 
 
V. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS 
TAGJAI FELADATAI 

1. A tagok kifejezetten kijelentik, hogy a vállalt saját pénzügyi kötelezettségük teljesítése az 
esedékesség időpontjában alapvető kötelezettségük.  
 
2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, 
egységes fejlődését szem előtt tartva, a megállapodásban foglalt elveket betartják, annak 
érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működését aktív tevékenységgel szolgálják, 
közreműködnek a megvalósításban.  
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3. Tagok megismerték, átgondolták és értékelték a regionális rendszer szerepét, a jelen 
Társulási Megállapodásban megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, a kialakított 
felelősségi rendszert elfogadták.  
 

4. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és 
az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő 
jogszabályalkotás, illetve határozathozatal, továbbá a folyamatos információadás és 
kapcsolattartás mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a Társulás alapvető céljainak 
eléréséhez. Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő 
kapcsolódó (pl.: közszolgáltatási) szerződésekre. 
 
5. A Tagok a Társulás működésének időtartama alatt az alábbi feladatok teljesítését vállalják: 
 

a) Az együttműködési kötelezettség terén: 
- Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a cél megvalósítása 
érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők; 
- Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva, 
az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák a rendszer, 
illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintő hatályos 
döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket;  
- Előre átgondoltan felmérik az egyes tag önkormányzatok szerepét, a megállapodásban 
megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen megállapodásban foglalt 
rendelkezéseket;  
- Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a cél megvalósítása érdekében kölcsönösen 
együttműködnek egymással, ami kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások 
megszervezésére és fenntartására. 
 
b) Szervezeti, gazdasági, jogi területen: 

- A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi 
alapok előteremtése; 
- A Társulási megállapodás megkötésével a Tagok kötelezettséget vállalnak a járulékos 
költségek és a Társulás működési költségeinek biztosítására;  
- A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;  
- Költségfelosztás elfogadása a települések között; 
- Szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészítése, elfogadása; 
- A lakosság tájékoztatása érdekében a települési önkormányzat a közszolgáltatási szerződés 
közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodik; 
- Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglalt önkormányzati 
feladatok Társulás útján történő ellátása és fejlesztése; 
- Tagok rögzítik, hogy csak olyan Közszolgáltató kerülhet kiválasztásra, aki rendelkezik a 
hulladékról szóló törvényben meghatározott minősítési engedéllyel és megfelelőségi 
véleménnyel; 
- Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulási Tanács által elfogadott költségvetésben szereplő 
költségeket biztosítani kell. 
 
c) Műszaki területen: 

- Együttműködés a Közszolgáltató társasággal; 
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- Műszaki megvalósítás során a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének nyomon 
követése,  
- Gyűjtési és szállítási útvonalak optimalizálása; 
- Egységes hulladékgyűjtési rendszer fenntartása, fejlesztése; 
- Szelektív hulladékgyűjtés és hulladékhasznosítás, fejlesztése; 
- A területen keletkező települési hulladék mennyiségének, jövőbeni alakulásának felmérése, 
a meglévő felmérések aktualizálása; 
- A Társulás tagjainak területén eddig meglévő szolgáltatási minőség biztosítása, adott 
esetben javítása. 
 
6. Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak 
érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer 
működése, a közszolgáltatás megszervezése a fenntartható fejlődés alapján mind jogilag, 
mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen, a Hulladék tv. 
36.§-a alapján ugyanezen törvény 33. §, 34. §, 37. §, 90. § (8) bekezdésében, a települési 
önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási 
közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörüket a Társulásra átruházzák. 

7. A Tagok közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék 
kezelésére vonatkozó, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervvel 
összhangban lévő közszolgáltatás szervezését és fenntartását a Társulás látja el.  

 
8. A hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás feladatai a következők: 

a) a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, 
b) a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésének, és elszállításának 

szervezése, 
c) a települési hulladék kezelésének szervezése, 
d) kezelő létesítmények üzemeltetésének biztosítása. 

9. A Tagok rögzítik, hogy a Közszolgáltatási Szerződés minden társult Tagra kiterjedő 
érvénnyel és hatállyal, valamennyiük nevében kerül aláírásra a Társulási Tanács Elnöke által. 

10. A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok alapján a mindenkori közszolgáltatási 
szerződésben szabályozzák: 

- a szerződés teljesítésének biztosítékait; 
- a kapcsolattartás módját; 
- a hulladékkezelési tevékenységeket végző esetleges más szolgáltatók és a Közszolgáltató 
együttműködési kötelezettségét, 
 
11. Tagok rögzítik, hogy a Társulás, a megalakulását követően tulajdonosi részesedést szerez 
az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban 
(cégjegyzékszáma: 13-09-160121; székhely: 2030 Érd, Sas utca 2.; statisztikai számjel: 
24166324-3811-572-13), azért, hogy a  Társulás és az ÉTH Nonprofit Kft. által aláírt 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján az ÉTH Nonprofit Kft. lássa el a 
Tagok számára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.   
 
12. Abban az esetben, ha a Társulás tulajdonában álló gazdasági társaság megfelel a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogszabályi követelményeknek, 
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úgy tekintettel arra, hogy e gazdasági társasággal történő szerződés megkötése a 
Közbeszerzésekről szóló törvény kivételi körébe esik, és ezáltal a szerződés megkötése 
érdekében közbeszerzési eljárást nem szükséges lefolytatniuk, úgy a Társulás kötelezettséget 
vállal arra, hogy a közszolgáltatás ellátására e gazdasági társaságot jelöli ki.  
 
13. Amennyiben a 12. pontban foglaltak teljesítése jogszerűen nem lehetséges, a Tagok 
kijelentik, hogy a jelen Társulási Megállapodásban foglalt célok és feladatok teljesítése 
érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására, és a közszolgáltatási 
szerződés megkötésére vonatkozó hatásköreiket a Társulásra ruházzák át.  
 
14. A Társulás - tulajdonosi joggyakorlása által - vállalja, hogy a Közszolgáltató elsősorban 
azzal a hulladékgazdálkodási társasággal köt alvállalkozói szerződést, mely az adott 
településen jelen Társulás megalakulását megelőzően közszolgáltatási szerződés alapján 
ellátta a közszolgáltatást.  
 
15. A felelős hulladékgazdálkodás elve alapján a Tagok rögzítik: 
 

a) abban az esetben, ha egy alvállalkozó által ellátott szolgáltatás költségei meghaladják a 
koordináló szerv által fizetett szolgáltatási díjat, akkor e különbözet biztosítása nem a 
Társulás kötelezettsége; 
 
b) ha a Közszolgáltatót az illetékes hatóság az érintett régió területén közszolgáltatás 
ellátására jelöli ki, az ezzel összefüggésben keletkező többletköltségek nem a Társulást 
terhelik; 
  

c) a Tag közigazgatási területén a kötelező közszolgáltatáson felüli, szabad kapacitás terhére 
végzett szolgáltatásból származó bevétel az érintett alvállalkozót illeti. 
 

16. A Társulás Tagjai megállapodnak abban, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység 
költségeinek és eredményeinek elszámolása során mind a Társulás, mind az ÉTH 
vonatkozásában azt az elvet alkalmazzák, hogy az elszámolás alapja az NHKV Zrt-től 
megkapott szolgáltatási díj.  A szolgáltatási díj a mindenkor hatályos OHKT-ben rögzített 
feladatok végrehajtása alapján, a miniszteri rendelet szerint jár a közszolgáltatónak. 
 
17. A Társulás Tagjai megállapodnak abban, hogy a Tag jogosult a Közszolgáltató 
tevékenysége során keletkező iratokba betekinteni, tőle közvetlen felvilágosítást kérni, melyet 
a Közszolgáltató köteles teljesíteni.  
 

VI. A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE 

1.  A Társulás államháztartási szakágazati besorolása: 

381100  Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
 
 

2. Kormányzati funkció szerinti megjelölés: 
 

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 
 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 
begyűjtése, szállítása, átrakása 
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051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakása 

 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
 

051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 

051070 Használt eszköz bontása 
 

051080 Hulladék újrahasznosítása 
 

 
VII. A TÁRSULÁS SZERVEZETE 
 
1. Tagok jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben 
állapodnak meg:  

Szervezeti rendszer: 
 

a) A Társulás döntéshozó és irányító szerve: Társulási Tanács 

b) A törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Pest Megyei Kormányhivatal 

c) A Társulás képviselője: Társulási Tanács Elnöke 

 

VIII. A TÁRSULÁSI TANÁCS 
 
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsban a Tagokat a 
polgármesterek képviselik.  
 
2. A Társulási Tanács Tag képviselőjének akadályoztatása esetén eseti jelleggel egy 
alkalomra szólóan közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazással helyettes képviselő útján is gyakorolhatja a szavazati jogát. A 
meghatalmazást a meghatalmazott legkésőbb a Társulási Tanács ülésének megkezdéséig 
köteles a Társulási Tanács ülését vezető Elnöknek/Alelnöknek/Korelnöknek átadni.  
 
3. Amennyiben a polgármester személyében változás következik be, úgy e változásról a Tag a 
Társulási Tanács Elnökét köteles haladéktalanul tájékoztatni. Az új polgármester 
polgármesterré történt megválasztásával a Társulási Tanács Tagjává válik. A polgármester 
személyében bekövetkező változás a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli. 
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4. Az egyes tagokra jutó szavazati jog mértékét a Tagok a költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott lakosságszámok alapulvételével állapítják meg, az alábbiak szerint:  
 

 

  Szavazatszám: 
 

1 Budaörs 10 szavazat 
2 Dabas 6 szavazat 
3 Diósd 3 szavazat 
4 Érd 22 szavazat 
5 Gyál 8 szavazat 
6 Halásztelek 3 szavazat 
7 Hernád 1 szavazat 
8 Inárcs 2 szavazat 
9 Nagytarcsa 1 szavazat 
10 Pusztavacs 1 szavazat 
11 Sóskút 1 szavazat 
12 Százhalombatta 6 szavazat 
13 Szigethalom 6 szavazat 
14 Szigetszentmiklós 13 szavazat 
15 Táborfalva 1 szavazat 
16 Tárnok 3 szavazat 
17 Tatárszentgyörgy 1 szavazat 
18 Tököl 3 szavazat 
19 Újhartyán 1 szavazat 
20 Újlengyel 1 szavazat  
21 Vecsés 7 szavazat 

 
5. A Társulási Tanács gyakorolja a jelen megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai 
által átruházott feladat-és hatásköröket.  
 
6. A Társulási Tanács kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik: 
 
a) A Társulás éves költségvetésének, valamint éves beszámolójának elfogadása; 

b) a Társulási Tanács Elnökének, Alelnökeinek megválasztása, esetleges díjazásuk 
megállapítása, visszahívásuk; 

c) a pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) mértékének meghatározása; 

d) a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés elfogadása; 
 

e) annak az ügyletkörnek a meghatározása, amelyen belül a Társulási Tanács Elnöke a Tanács 
hozzájárulása nélkül vállalhat kötelezettséget; 

f) a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kérdések megtárgyalása, döntés a tag csatlakozásának 
elfogadásáról és a tag kizárásáról; 
 
g) hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása és visszavonása; 
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h) a Társulási Tanács szervezeti és működési szabályzatának elfogadása; 
 
i) gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről, elidegenítéséről, átruházásáról, gazdasági 
társaság alapításáról, megszüntetéséről szóló döntés;  
 

j) az azokról a kérdésekről való döntés, amelyeket a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, 
illetve alapító okirat gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe utal. 
 
7. A Társulási Tanács a 6. pontban foglalt ügyekben minősített többséggel dönt. A minősített 
többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulásban részt vevő 
Tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a 
felét.  

 
8. A 6. pontban fel nem sorolt ügyekben a társulási tanács érvényes döntéséhez legalább annyi 
tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az 
általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 
 

9. A közszolgáltatás ellátásához igénybe vett alvállalkozó megbízásánál az érintett Tagot a 
döntéshozatal során egyetértési jog illeti meg. Amennyiben az adott Tag e döntéshozatalnál 
nincs jelen, egyetértését e tekintetben vélelmezni kell.  

10. A Társulási Tanács rendszeres ülésein figyelemmel kíséri a cél elérésének előrehaladását, 
valamint megvitatja azon egyéb dokumentumokat, amelyeket alapvetőnek és közös 
érdekkörbe tartozónak minősít. 
 

11. A Társulási Tanács Tagjai az általuk képviselt Képviselő-testületeknek kötelesek évente 
legalább egyszer, de szükség szerint többször is beszámolni a Társulásban végzett 
tevékenységükről.  
 
12. A Társulási Tanács a Társulási megállapodás aláírásakor tartja meg alakuló ülését.  
 
13. A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-
testületeinek mindegyike jóváhagyta a Társulási Megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló 
ülése kimondta a megalakulását. 
 

14. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább háromszor ülésezik, egyebekben 
pedig akkor, ha annak ülését az Elnök összehívja. A Társulási Tanács ülését 15 napon belül 
össze kell hívni, ha azt legalább négy Tag kezdeményezi, és a kezdeményezők együttes 
lakosságszáma eléri a Társulás összlakosságszámának 20%-át, illetve ha törvényességi 
felügyeleti jogkörében eljárva azt a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője kezdeményezi.   
 

15. A Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács Elnöke hívja össze írásban. A Társulási 
Tanács Elnökének akadályoztatása esetén az Alelnök.  
 

16. Az ülés összehívására vonatkozó meghívót legalább az ülés kitűzött időpontja előtt öt 
munkanappal elektronikus úton kell megküldeni a tagoknak. A meghívóban közölni kell az 
ülés napirendjét, és mellékelni kell - amennyiben vannak - a napirendi pontokhoz kapcsolódó 
előkészítő anyagokat, írásbeli előterjesztéseket. 
 

17. Az ülést a Társulás székhelyére kell összehívni.  
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18. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén legalább a szavazatok felével 
rendelkező képviselő jelen van. Amennyiben az ülés határozatképtelen, úgy újabb ülést kell 
összehívni, az eredeti időpontot követő nyolc napon belüli időpontra.  
 
19. A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza. A Társulási Tanács ülésére 
bármely Tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen személyek 
az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem 
rendelkeznek. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási 
joggal részt vehetnek. 
 

20. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent Tagokra is kötelező érvényűek. 
Napirenden kívüli kérdésben határozat csak akkor hozható, ha az ülésen valamennyi tag 
képviselője jelen van, és az adott kérdésben a határozathozatalhoz valamennyi képviselő 
hozzájárul. 
 

 

21. Az ülést a Tárulási Tanács Elnöke, annak akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által 
kijelölt Alelnök vezeti. 
 

IX. A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE – ALELNÖKE 

1. A Társulási Tanács Elnökét és két Alelnökét a Társulási Tanács tagjai sorából határozatlan 
időtartamra választja meg. A Társulást a Társulási Tanács Elnöke képviseli. Képviseleti és 
aláírási joga a Tanács és a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó polgármesteri hivatal 
hatáskörébe tartozó ügyekben önálló.  

 
2. Az Elnök minden, a Tanács hatáskörébe nem tartozó kérdésben értékhatár nélkül jogosult 
dönteni. 
 
3. Az Elnök önálló aláírási joggal rendelkezik. Az Elnök feladatkörébe tartozik a Társulási 
Tanács döntéseinek végrehajtása. Az Elnök a tevékenységéről a Társulási Tanács ülésének 
számol be. 
 
4. Az Elnök teljes körű felelősséggel tartozik a Társulás jogszerű tevékenységéért, a Társulás 
gazdálkodásáért, nyilvántartási és bevallási kötelezettségei teljesítéséért. A Társulás Elnöke a 
tőle elvárható gondossággal köteles eljárni, kötelezettségének megszegésével okozott kárért a 
polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel. Az Elnök a Társulási 
Tanács döntése alapján díjazásban részesíthető. 
 
5. Az Elnök a Társulás bevételeivel a Társult Tagok, valamint a Társulási Tanács ellenőrzése 
mellett, jelen Megállapodás, és a Társulási Tanács döntéseinek megfelelően, a Tanács 
hatáskörét nem sértve, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik.  
 
6. Az Alelnök megbízatására az Elnökre vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók. A 
Társulás Alelnöke az Elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel 
helyettesíti. Az Elnök tartós akadályoztatása esetén a Tanács által kijelölt Alelnök jár el az 
Elnök jogkörében. Az Alelnök döntéseiről, intézkedéseiről a következő ülésen köteles 
beszámolni. 
 
7. Az Elnök és az Alelnök tisztsége megszűnik: 
 

a.) az Elnök lemondásával, 
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b.) az Elnök halálával, 
c.) az Elnök polgármesteri minőségének megszűnésével, 
d.) az Elnököt/Alelnököt biztosító Tag tagsági viszonyának megszűnésével, 
e.) visszahívással. 
 

8. Az Elnök a tisztségéről bármikor legalább két hónapos lemondási idővel lemondhat. 
Lemondás esetén az Elnök köteles az új Elnök személyének megválasztásáig a 
megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a 
Társulási Tanács ülését összehívni az új Elnök megválasztásának céljából. Az Elnök 
lemondásával az Alelnöki megbízatás nem szűnik meg. 
 
9. Az Elnököt a Társulási Tanács ülése bármikor jogosult visszahívni. Az elnöki tisztség 
lemondáson kívüli bármely okból történő megszűnése esetén az Alelnök köteles 15 napon 
belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új Elnök megválasztásának céljából.  
 
10. Az Alelnöki tisztség megszűnésére az Elnöki tisztség megszűnésére vonatkozó szabályok 
értelemszerűen vonatkoznak azzal, hogy az Alelnöki tisztség bármely okból történő 
megszűnése esetén az Elnök köteles 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új 
Alelnök megválasztásának céljából.  
 

X. A TÁRSULÁS ALAPÍTÓINAK HATÁSKÖRE  
 
1. Az alapítói jogok gyakorlására vonatkozóan a Társult Önkormányzatok úgy rendelkeznek, 
hogy az alapítói hatáskörbe tartozó döntéseket a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei 
(közgyűlése) hozzák meg, együttesen, vagy külön-külön megtartott ülésen és a meghozott 
döntések végrehajtásával kapcsolatos intézkedések ellátásával a Társulás székhelye szerinti 
polgármesteri hivatalt bízzák meg. 
 
2. Az alapítók hatáskörébe tartozó döntések akkor tekinthetők hatályosnak, ha a Társult 
Önkormányzatok mindegyike elfogadta azt. A székhely szerinti polgármesteri hivatal az 
alapítói hatáskörbe tartozó döntések előkészítéséről és végrehajtásáról a vonatkozó testületi 
határozatok rendelkezésre bocsátását követő 8 napon belül intézkedik. 
A székhely önkormányzat a döntések előkészítésénél biztosítja az azonos tartalommal történő 
döntéshozatal feltételeit, az előterjesztések rendelkezésre bocsátásával és egyeztetés 
lefolytatásával. 
 
 
XI. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK FELÜGYELETE, ÉS ELLENŐRZÉSE 
 
1. A Társulás felett a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője törvényességi felügyeleti jogot 
gyakorol. 
 

2. A Társulás Tagjai a Társulási megállapodásban meghatározottak szerint célszerűségi és 
gazdasági szempontból ellenőrzik a Társulás működését. A polgármester évente legalább 
egyszer a képviselő-testületének beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, 
a társulási cél megvalósulásáról.  
 

3. A Társulás működésének ellenőrzésére bármely Tag bármikor, önállóan jogosult.  
Az ellenőrzésre vonatkozó igényt az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban 
a Tag köteles a Társulás Elnökénél írásban jelezni, meghatározva az ellenőrzés körét, és az 
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ellenőrzés lefolytatásához igényelt dokumentumokat. A Társulás Elnöke köteles gondoskodni 
arról, hogy az ellenőrzést végző Tag az általa igényelt bármely, a Társulás gazdálkodására és 
működésére vonatkozó iratba betekinthessen, azt megvizsgálhassa. A Tag a vizsgálat 
lefolytatásához saját szakapparátusát igénybe veheti, vagy ilyen célból szakértőt kérhet fel. A 
Tag a vizsgálata eredményéről a Társulási Tanácsnak jogosult beszámolni, és jogosult kérni 
az ellenőrzés tapasztalatai szerint a Társulási Tanács döntését. 
 

4. A Társulás külső pénzügyi ellenőrzését az Állami Számvevőszék látja el. A Társulás Tagjai 
tudomásul veszik, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogosult, jogszabályban 
megjelölt szervezetek a Társulás és a projekt ügyeit szintén ellenőrizni jogosultak. 
 

5. A Társulás és a Tagok kötelesek tűrni és elősegíteni a KEHI, az Állami Számvevőszék, a 
Magyar Államkincstár, az Európai Bizottság, az Európai Közösség Számvevőszéke vagy 
egyéb, jogszabályban megjelölt szervek által a támogatás felhasználásával kapcsolatban 
elrendelt ellenőrzéseket. 
 
6. A Társulás belső pénzügyi ellenőrzését a szervezet minden szintjén érvényesülő belső 
kontrollrendszer működtetésével, és a belső ellenőrzés működtetésével kell ellátni. 

7. A belső kontrollrendszer működtetése a Társuláson belül magában foglalja a Társulási 
Tanács által folytatott első szintű irányítási és ellenőrzési rendszert, amelynek létrehozásáért, 
működtetéséért és fejlesztéséért az Elnök felelős. A Társulás belső ellenőrzésének 
kialakításáról és megfelelő működtetéséről az Elnök köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést 
végző személy vagy szervezet tevékenységét az Elnöknek közvetlenül alárendelve végzi, 
jelentéseit közvetlenül az Elnöknek küldi meg. 
 
8. Egyebekben a Társulás pénzügyi és gazdálkodási felügyeletére az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII. 31.) Korm. 
rendelet, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

 
 

XII. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE 
 
1. A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános 
képviseleti jogkörrel az Elnök képviseli. Az Elnök akadályoztatása esetén a Társulás 
képviseletére az Alelnök jogosult.  

XIII. A TÁRSULÁSI TAGSÁG 

1. A Társulási Tagság Keletkezése 

1.1. A önkormányzatok tagsági viszonya a társulási megállapodás aláírásával keletkezik.  

1.2. A Társulás tagjainak száma bővíthető. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt az 
esetleges tagfelvétel kérdésében. A Társuláshoz csatlakozni az év bármely időpontjában 
lehetséges.  

2. A Társulás Tagjainak Jogai és Kötelezettségei 

2.1. A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Megállapodásban, a társuló Tagok között, a 
Társulási Tanács határozataiban meghatározott kötelezettségeinek eleget tegyen, és pénzügyi 
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kötelezettségeit határidőben teljesítse. A Társulás által tizenöt napos fizetési határidővel 
megküldött felhívás eredménytelen elteltét követően a Társulás jogosult jelen Megállapodás 
XIV.12 pontja szerint eljárni. 
 
2.2. A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Társulás munkáját segítse, és a Társulás 
céljának eléréséhez a tőle elvárható támogatást nyújtsa. 
 

2.3. A Társulás Tagjának kötelessége, hogy megadja azokat az információkat, és a Társulás 
rendelkezésére bocsássa azokat a dokumentumokat, amelyek a Társulás céljának eléréséhez, a 
Társulás működéséhez szükségesek. 
 

2.4. Ha a Társulási Tanács döntéséhez a társult Tagok képviselő-testületeinek a határozata 
szükséges, akkor a döntéshez szükséges előterjesztést valamennyi tag köteles saját képviselő–
testületének soron következő ülésére előterjeszteni, és a döntésről a Társulási Tanács Elnökét 
értesíteni. 
 

2.5. A Társulás Tagjának jogában áll a Társulási Tanácsban – képviselője útján – szavazati 
joggal részt venni. A Társulás Tagjának jogában áll a Társulás által nyújtott szolgáltatásokat 
igénybe venni. 
 
2.6. A Társulás Tagja részt vesz a Társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak 
meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a Társulás 
szervezetének kialakításában. 
 
2.7. A Társulás Tagja javaslatot tehet a Társulást érintő bármely - tagsági jogosultságának 
megfelelő - kérdésben. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a 
Társulás tisztségviselőihez, szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás 
tevékenységéről, amelyre a címzettek harminc napon belül kötelesek választ adni. Betekinthet 
a Társulás dokumentumaiba, irataiba. 
 
3. A Társulási Tagság Megszűnése 
 

3.1. A társulási tagság megszűnik: 
 

a.) a Tag kiválásával 
b.) kizárással, 
c.) a Társulás megszűnésével. 
 
3.2. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy elfogadják a kiválással és kizárással 
kapcsolatos felelősségi szabályokat. 
 
3.3. A Tag a Társulásból naptári év utolsó napjával - december 31-ei hatállyal - válhat ki. A 
kiválásról szóló minősített többséggel meghozott döntést a Tag képviselő-testülete legalább 
hat hónappal korábban köteles meghozni, és a Társulási Tanács Elnökével és a Társulás 
tagjaival közölni. 
 
3.4. Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló Tag által fizetendő pénzügyi 
kötelezettségek összege a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, amelyet a Társulás 
minden esetben érvényesíteni fog. A Társulásból kiváló Taggal a Társulás elszámol. Az 
elszámolás elveinek világosnak, átláthatónak és az érdekeltek által egyértelműen 
követhetőnek kell lenniük. Abban az esetben, ha a Társulás a tevékenységével összefüggésben 
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pályázati forrást vesz igénybe, a kiválni szándékozó Tag a befizetett önrészt a Társulástól nem 
követelheti vissza. 
 
3.5. A Társulás tagját a Társulási Tanács minősített többségű döntésével a Társulásból a 
naptári év utolsó napjával kizárhatja, ha a Tag a tagdíjfizetési, vagy a társulás felé fennálló 
egyéb pénzbeli kötelezettségének ismételt felszólítás ellenére sem tesz eleget. 
 
3.6. A kizárásról szóló határozat meghozatala előtt a Társulási Tanácsnak az érintett Tagot 
meg kell hallgatnia. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a Tagi kiválásának 
jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül a Tag a kár megtérítésének és 
egyéb fizetési kötelezettsége teljesítése alól.  
 
 
XIV. A TÁRSULÁS BEVÉTELEI, GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 
  
1. A Társulás bevétele elsősorban a Tagok által a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyoni 
eszközökből áll.  

2. A Társulás bevételei különösen: 
 

- a Tagok által a működési költségekre átadott pénzügyi eszközök (tagdíj), 
- belföldi és nemzetközi támogatások: a Tárulás bevételét képezi a Társulás által 

esetlegesen pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, mely támogatási összeget 
csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni. 

 

A Társulási Tanács megállapítja éves költségvetését és gondoskodik annak végrehajtásáról, 
figyelemmel kíséri a források hatékony felhasználást, évente beszámol a költségvetés 
végrehajtásáról, gazdálkodásáról. A Társulás tulajdonával való rendelkezési jogot a Társulási 
Tanács gyakorolja. 

A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért, a Társulási Tanács a felelős. 

3. A Társulás működési költségeit biztosító tagdíj tárgyévben esedékes összegét a Tanács a 
tárgyévet megelőző év november 30. napjáig állapítja meg, hogy azt a Tagok 
költségvetésükben tervezni tudják. A tagdíj befizetésének teljesítése költségvetési évenként 
két részletben történik, az 

- első részletet a költségvetési év március 31. napjáig, 
- a második részletet a költségvetési év július 15. napjáig 

kötelesek a Tagok a Társulás számlájára utalni. A felhasználás elszámolása gazdasági 
évenként, a tárgyévet követő év április 30-ig történik.  
 
4. Társulás megalakulásának évében a tagdíj összegét a Társulási Tanács első ülésén köteles 
meghatározni, melyet a Társulás tagjai mindenkor a költségvetési törvény szerinti 
lakosságszámuk arányában kötelesek rendelkezésre bocsátani.   
 
5. A tagdíj megállapítása az éves tervezett tagdíjbevétel és a Tagok által képviselt települések 
összlakosságszáma alapján 1 főre jutó tagdíj összege, és az adott település lakosságszámának 
szorzata alapján történik. 
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6. Az év közben csatlakozóknak a tagdíjat időarányosan, a csatlakozás törzskönyvi 
nyilvántartásba vételét követő 45. napig kell megfizetniük. 
 
7. A közszolgáltatást ellátó gazdasági társaság tulajdonjogának megszerzéséhez átadott 
pénzügyi eszközök egyes tagokat terhelő mértékét és annak befizetési ütemezését az 
esedékesség évének elején a Társulási Tanács határozza meg, hogy azt a Tagok 
költségvetésükben tervezni tudják.  
 
8. A Társulás vagyoni eszközeit növeli a saját egyéb bevétele (ha van), a Társulás által elnyert 
további támogatás és a Társulásnak tett felajánlások. 
 

9. A Tagok e megállapodásban vállalt vagyoni hozzájárulásukat akként bocsátják a Társulás 
rendelkezésére, hogy a Társulás bankszámlájának megnyitása után, az arról szóló értesítés 
kézhezvételét követő 15 napon belül a hozzájárulásukat a bankszámlára átutalják. 
 

10. A Társulás a Tagok által történő alapításkor önálló vagyonnal nem rendelkezik. A 
Társulás működése során keletkezett saját vagyona és annak szaporulata a Társulást illeti 
meg. A Társulásba bevitt vagyont a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell 
nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös vagyona és arra a Polgári 
Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.  
 

11. A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei között számolandóak 
el. A Tag saját finanszírozás (a továbbiakban: saját finanszírozás) részei a következők: 

- saját forrás, valamint 
- a járulékos költségek. 

 

12. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rájuk eső és az adott évben esedékes sajáterő-
hányadnak és a járulékos költségeknek megfelelő összeget az adott évi költségvetésükbe 
beállítják, az arra vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosítják. A saját finanszírozás elemeit a 
Tagok a Társulási Tanács felhívása alapján, a szükséges ütemezésben teljesítik.  
 

13. Tagok vállalják, hogy évente a Társulással az átadott pénzeszközök átadás-átvételére 
vonatkozó megállapodást megkötik, illetve kijelentik, hogy ilyen megállapodás hiánya vagy 
késedelmes megkötése esetére is a pénzügyi kötelezettségvállalások velük szemben 
érvényesen kikényszeríthetőek. 
 

14. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a Tagok által vállalt fizetési kötelezettség nem 
teljesítése esetén a társulás székhelye szerinti Polgármesteri Hivatal a XIII. 2.1. pontban 
meghatározott felszólításban megjelölt fizetési határidő eredménytelen elteltét követő 30. 
naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Ha a székhely 
önkormányzat, mint Tag nem tesz eleget a Társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy 
a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal 
felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást 
(inkasszót) nyújtson be. 
 
XV. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 
 

1. A jelen megállapodás aláírása napján lép hatályba.  
 

2. A Társulás megszűnik,  

a) ha a társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák; 
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b) Tagok száma egy Tagra csökken; 
c) Bíróság jogerős döntése alapján; 
d) A törvény erejénél fogva; 
e) Ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 

3. A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával egymással elszámolni 
kötelesek. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok vagyoni 
hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.  
 

4. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeinek kielégítése után fennmaradó 
vagyont a Tagok között az összes befizetés arányában kell felosztani. A befizetések között 
kell számba venni a Társulás általános működésére tett befizetéseket, valamint a társulás által 
elvégzett konkrét feladatokra tett befizetéseket.  
 

XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. Jelen megállapodás hatályba lépéséhez és annak módosításához a Társult 
Tagönkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 
szükséges. 
 

2. A Társulás célját képező szakmai tevékenység végzésére, a Társulási Tanács döntése 
szerint, írásban külső szakmai szervezetet bízhat meg. 
 

3. Érvénytelen rendelkezés helyébe a jogszabályban meghatározott érvényes rendelkezés lép. 
Ha valamely szerződési kikötés érvénytelen, úgy az a megállapodás egészének érvényességét 
nem érinti, kivéve, ha a Tagok jelen megállapodást az érvénytelen rendelkezés nélkül nem 
kötötték volna meg. 
 

4. A Tagok közöttük a jelen Megállapodás értelmezésével, alkalmazásával és végrehajtásával 
kapcsolatban felmerült esetleges jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni.  
 

5. A jelen megállapodás a tárgyát képező ügyletre vonatkozólag a Tagok közötti teljes 
megállapodást tartalmazza. A jelen Megállapodás módosítása vagy feltételeinek kiterjesztése 
csak írásban, a módosításra irányadó szabályok betartásával hozott döntés alapján, és a Tagok 
által szabályszerűen aláírt formában érvényes. 
 

6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így 
különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az Európai Uniós támogatásra vonatkozó jogszabályok, 
valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló törvény rendelkezései az 
irányadóak.  
 

7. Aláíró Tagok kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkező képviselő-testületeik a jelen 
megállapodást megfelelően előzetesen (minősített többségű határozattal) jóváhagyták, és az a 
jelen megállapodás aláírását követően a Tagokra nézve érvényes és kötelező. 
 

8. A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata a Megállapodás függelékét képezi. 
 

Érd, 2018. ………………….. 
 
                 T. Mészáros András  
                      Érd és Térsége Regionális  

        Hulladékgazdálkodási       
Önkormányzati Társulás Elnöke 
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T. Mészáros András polgármester 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 
 
 

Wittinghoff Tamás polgármester 
Budaörs Város Önkormányzata 

Kőszegi Zoltán polgármester 
Dabas Város Önkormányzata 

 
 
 

Szlahó Csaba polgármester 
Vecsés Város Önkormányzata 

  
  

 
Bogó László polgármester Pápai Mihály polgármester 

Diósd Város Önkormányzata 
 

 
 

Szentgyörgyi József polgármester 
Halásztelek Város Önkormányzata 

 
 

 
dr. Gál Imre polgármester 

Inárcs Nagyközség Önkormányzata 
 

 
 

Vezér Mihály Ph.D. polgármester 
Százhalombatta Város Önkormányzata 

 
 
 

Szehofner József polgármester 
Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata 
 
 

 
Petrányi Tamás polgármester 
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                 Fáki László polgármester 
    Szigethalom Város Önkormányzata 

 
 
 

König Ferenc polgármester 
Sóskút Község Önkormányzata 

Gyál Város Önkormányzata 
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Rimóczi Sándor Vilmos polgármester 
Nagytarcsa Község Önkormányzata 

 
 

 
Jóri László polgármester 

Pusztavacs Község Önkormányzata 
 

 
 

Szolnoki Gábor  
Tárnok Nagyközség Önkormányzata 

 
 
 

Tóth Bertalan polgármester 
Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 

 
 

Hoffman Pál polgármester 
Tököl Város Önkormányzata 

 
 

Schulcz József polgármester 
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Szabó József polgármester 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 
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ZÁRADÉK:  

 
Jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 2018. május 1. 
napjával lép hatályba.  

 
A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei, illetve a Társulási Tanács 
jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az alábbi 
határozataikkal fogadták el:  
 

 

Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa 

19/2017. (IX.29.) 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése  

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

Inárcs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

Pusztavacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

Százhalombatta Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Táborfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

Tatárszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Újlengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

Melléklet:  
Képviselő-testületek, ill. a Társulási Tanács a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodást jóváhagyó határozatai. 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a gyáli 04/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épület (DPMV 
Zrt. üzemi épület) ajtó cseréjével kapcsolatos tulajdonosi 
nyilatkozat kiadására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a gyáli 04/2 hrsz.-ú kivett telephely megnevezésű külterületi 
ingatlan. 
 A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhely:2360 Gyál, Körősi út 190.) - a gyáli telephelyén 
(04/2 hrsz.) lévő épületben – elhasználódás miatt, új REHAU típusú ajtók beszerzését és beszerelését tervezi. Ezzel 
kapcsolatosan kérte a nyílászárók cseréjének engedélyezését. 
A tervezett építési munka a vonatkozó jogszabályok alapján építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység.  
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a januári ülésén tárgyalta a kérelmet és azzal kapcsolatosan a 9/2018.(I.17.) sz. 
határozatot hozta, mely szerint  
„ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága felkéri a DPMV Zrt-t, hogy a 
Gyál Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gyáli 04/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő épület külső bejárati ajtóinak 
cseréje ügyében benyújtott kérelmet részletes indoklással és tételes költségvetéssel és műszaki leírással kiegészítve, az 
elnök-vezérigazgató úr aláírásával terjessze ismételten a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elé.”    
A DPMV Zrt. tárgyi határozat átvétele után a kérelmet az elnök-vezérigazgató úr által aláírt levéllel kiegészítette, amely 
alapján a bejárati ajtók cseréjének költsége: 1.051.600-Ft+ÁFA=1.335.532-Ft.  
A DPMV Zrt. kérte, hogy „ az épület állagának megóvása és a fűtési költségek csökkentése érdekében, szíveskedjen 
hozzájárulni, hogy a bérleti díj terhére a nyílászárókat kicserélhessük.”  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő–testülete 
 

a.) hozzájárul ahhoz, hogy a Gyál Város Önkormányzatának tulajdonában lévő gyáli 04/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő 
épület külső bejárati ajtóit - a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 2360 Gyál, Körősi út 
190.) -   REHAU típusú nyílászáróra cserélje, és a felmerülő költségeket, összesen 1.051.600-Ft+27% ÁFA 
vállalkozói díjat, a Gyál Város Önkormányzata és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. között kötött 
bérleti-üzemeltetési szerződés alapján 2019. február 28-ig a bérleti díj terhére számolják el. 

b.) felhatalmazza a Polgármestert a további intézkedések megtételére 
c.) E tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 

 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István irodavezető 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Gyál, 2018. március 6. 
 
            Rozgonyi Erik 
    címzetes főjegyző 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
 
    Diera Éva 
   Pénzügyi és Adó Irodavezető 
 
Melléklet: 1 pld. kérelem  
  1 pld. 9/2018.(I.17.) sz. PGB határozat 









 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Jedlik Ányos Terv” Elektromos 
töltőállomás létesítésre szerződéskötésre 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogramban 
helyi önkormányzatok részére pályázati lehetőség nyílt meg elektromos töltőállomások létesítésére, melyet Gyál 
Város Önkormányzata GZR-T-Ö-2016-0031 pályázati azonosítószámmal megnyert és melynek keretében 
4 951 996,- Ft összegű támogatásban részesült. 
 
A kivitelezésre a következő árajánlatok érkeztek (az árak az 1. éves üzemeltetést tartalmazzák): 
 Nettó Ft. Bruttó Ft. 

Mile Kft. 4 386 000 5 570 220 

T-System Kft. 3 745 076 4 756 246 

Greenetik Kft. 3 684 965 4 679 906 
 
Greenetik Kft. által adott árajánlat (kezelési költség dokumentum 28. oldalán) tartalmaz további költségeket, 
amelyek a rendszer fizetőssé tétele után merülnek fel, valamint az általuk forgalmazott készülék, ajánlati 
dokumentációjukban szereplők alapján, engedélyeztetés után használható. 
A kivitelezésen felül szükséges a két helyszínen az ELMŰ hálózat bővítése, melynek igényléséhez a csatolt 
Műszaki gazdasági tájékoztatók alapján 727.964,- Ft, illetve 717.804,- Ft megfizetése szükséges. Ahhoz, hogy a 
hálózatbővítés megtörténhessen, egy ELMŰ regisztrált kivitelezőnek ki kell alakítania a fogyasztásmérő helyet, 
amely munkák elvégzését Al-roti 2 Kft. 694.270,- Ft+Áfa összegért vállalja. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatait meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. GZR-T-Ö-2016 kódszámmal meghirdetett „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogramban 
helyi önkormányzatok részére pályázati lehetőség vonatkozásában elfogadja a T-System Kft. ajánlatát, 
és biztosítja a szükséges 3.745.076,- Ft + Áfa összegű fedezetet a támogatás keretében kapott 
összegből. 

2. Szerződést kíván kötni az Al-roti 2 Kft.-vel a fogyasztásmérő helyek kialakítására, az árajánlatában 
szereplő 694.270,- Ft+Áfa összegért és biztosítja a szükséges fedezetet a támogatás keretében kapott 
összegből, továbbá a 2018. évi költségvetés 6. sz. mellékletének vonatkozó sora terhére. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. május 30. 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Vitéz Péter 
 
Gyál, 2018. március 5. 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 

 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet: Támogatási szerződés 
Árajánlatok 
2 Műszaki gazdasági tájékoztató 



Al-roti 2 Kft
2363 Felsöpakony
Táncsics Köz 8
Tel:20/957-70-48
Email albrechtrobi70@gmail.com

Név :Gyál Város Önkormányzata

Cím :2360 Gyál Körösi u 118-120 Kelt:      2018 év..03..hó.05.nap
Szám         18/10
KSH besorolás:.4321.
Teljesítés:20.. év...........hó...nap

A munka leírása: Készítette  Albrecht Róbert
Elektromos Töltő állomás kút fogyasztás mérőhelykiépités

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége 328.560365.710

1.1 Közvetlen önköltség összesen 328.560365.710

2.1 ÁFA vetítési alap 694.270
2.2 Áfa 27.00% 187.453

3.  A munka ára 881.723

Albrecht Róbert

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2017.3 - SILVER  programcsomagjával. C:\terc\tercvip\2014_3\onszla\2018\2018-10 Gyál PMH Fm kiépités.slo8
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HOLTÖLTSEK.hu
Az elektromobilitás üzemeltetési és
elszámolási rendszere
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A felhő rendszer



3Greenetik Retail kft. powerd by be.ENERGISED a product and trademark of the has.to.be gmbh
Magyarország │4032 Debrecen │ Böszörményi u 68. O. ép fsz2. M +36 70 369 47 25 E info@greenetik.eu I www.greenetik.eu F facebook.com/greenetik

 A releváns adatok visszakeresése valós időben webportálon keresztül
(Felhasználó, töltések, ...)

 Távoli karbantartás a hibamentes működés érdekében
 Az automatizált folyamatok csökkentik az adminisztratív költségeket

 A holtöltsek.hu nyilvánosan elérhető töltőállomások keresője

 A töltési folyamatok hitelesített elszámolása
 Rugalmas hozzáférés kezelés töltőkártyával vagy alkalmazással
 Integrált roaming szolgáltatások
 Regisztráció nélküli fizetési lehetőség

LÁTHATÓSÁG

ELSZÁMOLÁS

ADATOK

Miért a HOLTÖLTSEK.hu

HATÉKONYSÁG
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Biztonság, teljesítőképesség & méretezhetőség

Felhőszolgáltatásunkat a modern EQUINIX adatközpontokon keresztül üzemeltetjük, a németországi Düsseldorfban.

Az EQUINIX adatközpontok olyan technológiákat és folyamatokat használnak, melyek segítenek az ökológiai lábnyom
csökkentésében. Az adatközpontok megfelelnek a globális környezetvédelmi és energetikai szabványoknak.

Az EQUINIX magas fokú méretezhetőséget biztosító infrastruktúrát üzemeltet, mely lehetővé teszi számunkra, hogy
dinamikusan együtt tudjunk növekedni az Önök sikerével, valamint üzletével. Az adatközpontok egymástól függetlenül
20 hálózati üzemeltetővel vannak összekapcsolva.

Az adatközpont megfelel a legfontosabb nemzetközi szabványoknak, köztük a minőségbiztosítást szolgáló
rendszerekre vonatkozó ISO 9001: 2008 szabványnak, valamint az információbiztonságot szolgáló rendszerekre
vonatkozó ISO / IEC 27001: 2005 szabványnak.
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A be.ENERGISED-ra alapuló holtöltsek.hu rendszer egy teljes körű felhő alkalmazás a töltőállomások 
kezeléséhez!

 Töltőállomások, töltőpontok, helyszínek kezelése és megszervezése,

 Szerviz technikusok és üzemeltető személyzet kezelése, alapadatok kezelése,

 Távoli karbantartás és működés (újraindítás, lekérdezés diagnosztikai adatok, firmware frissítések, 
töltőpont vezérlés)

 Rendelési adatok, eszközök, mérőadatok és SIM-kártyák rögzítése,

 Kapcsolódás az összes érintett roaming rendszerhez, opcionális szerződéskötéssel és 
elszámolással,

 Virtuális MSP közvetlen fizetési szolgáltatásokhoz,

 Töltési folyamatok ellenőrzése és értékelése,

 Egyedi ár meghatározás a töltésekhez,

 Átfogó statisztikák és értékelések az infrastruktúrák használatáról,

 Angol nyelven elérhető.

Holtöltsek.hu  felhőrendszer terjedelme
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Töltőállomások irányítása

A be.ENERGISED átfogó funkciókat nyújt a töltőállomás 

menedzsmentje számára:

• Valamennyi, a töltőállomás szempontjából jelentős információ  

dokumentálása

• Az töltőállomások használatára vonatkozó részletes 

információk,

• Felügyelet, hiba esetén automatikus értesítés,

• Karbantartási feladatok dokumentálása és tervezése,

• Valós idejű interfész a marketing alkalmazások számára

Az irányítási rendszer 100%-ig gyártótól függetlenül üzemel,

ugyanakkor támogatja az OCCP 1,5 kommunikációval működő

töltőállomás gyártókat.
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Az integrált CRM-funkcióknak köszönhetően kényelmesen megoldható az ügyfelek irányítása, ill. a velük való 
kommunikáció.

• Ügyfél-specifikus adatok rendszerezése & dokumentálása

• Azonosításra szolgáló eszközök és hozzáférési jogok kezelése

• Jelentések a funkcionalitásról, használatról és állomások földrajzi 

használatról

• Integrált export Wizard email hírlevél rendszereknek automatikus 

levelezése érdekében

CRM Customer Relationship Management (Ügyfélkapcsolat-kezelés)
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Service Management (Szolgáltatás-kezelés)

A be.ENERGISED átfogó menedzsment funkciókat kínál a töltőállomás-infrastruktúra fenntartása érdekében:

• Service hotline (ügyfélszolgálat) - & Websupport (web támogatás) 

• Szervizelési, karbantartási és egyéb feladatok tervezése

• Ismétlődő feladatok tervezése 

• Helyszíni beavatkozások dokumentálása

• Web felületű (mobil) hozzáférés a műszaki szakemberek számára 

• Valós idejű hozzáférés az állomások irányítási funkcióihoz back-end rendszeren keresztül

• Újraindítás, visszaállítás, remote firmware update (távoli firmware-frissítés)
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E-flottakezelés

A be.ENERGISED támogatja az E-flották intelligens működtetésének valamennyi lehetőségét:

• Céges flották töltése a vállalat által üzemeltetett töltőpontoknál,

• Munkavállalók céges gépjárműinek töltése a vállalat által üzemeltetett töltőpontoknál,

• Munkavállalók céges gépjárműveinek otthoni töltése,

• Munkavállalók saját elektromos gépjárműveinek töltése a vállalat által üzemeltetett töltőpontoknál,

• Harmadik személyek (vendégek) gépjárműveinek töltése a vállalat által üzemeltetett töltőpontoknál.

Kínáljon ügyfeleinek egy innovatív, integrált, all-in-one szolgáltatáscsomagot.
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E-flottakezelés @ Home

XYZ Vállalat

Elektromos 
járművel 

rendelkező 
alkalmazott

ak

Töltőállomások 
saját tulajdonú 
ingatlanokban

1. 
CDR

1. 
CDR

GSM 
kommunikáción 

keresztül

2. Havi CDR-k 
listázása .csv fájlban 

munkavállalóként CDR - adatállomány a feltöltés folyamatáról

3. Jóváírás 
a 

bérelszámol
áson 

keresztül 
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Járművezetői portál

Kínáljon ügyfeleinek az információgyűjtéshez és kezeléshez szükséges internetes weboldalt, a 
vállalati arculatának megfelelően:

• Regisztráció a mobilitás szolgáltatásra

• Töltőállomás keresése

• FAQ (GYIK)

• Számlák megtekintése és letöltése

• Statisztika a töltési szokásokról és még sok 

minden másról
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Driver App - Járművezetői app

Egy web applikáció alkalmazás az Ön vállalati arculatához igazítva, mely magasabb szintre emeli mobilitás 
szolgáltatásait:
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Integrált Roaming szolgáltatás

A holtöltsek.hu bevonásra került több világszintű roaminghálózatba:

• Roaming valamennyi be.ENERGISED üzemeltetővel

• Kapcsolódás az InterCharge rendszerhez

• Kapcsolódás az e-clearing.net / E-laad.nl rendszerekhez

• Kapcsolódás a PlugSurfing rendszerhez, beleértve a klíring (Clearing) szolgáltatásokat

• Kapcsolódás a BOSCH Charge & Pay rendszerhez

Valamennyi kapcsolatot ingyenesen bocsátjuk ügyfeleink rendelkezésére!



Ügyfeleink elégedettek!

Több mint 7,500 töltőpontot 

üzemeltet a be.ENERGISED

roaming partnerein keresztül,

melyek a magyar holtöltsek.hu 

töltési rendszeren keresztül

elérhetőek.

Növekvő hálózat
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Nemzetközi terjeszkedés

2017
Terjeszkedés a 

növekvő elektromobilitási piaccal rendelkező országokban

2018 – 2020
Terjeszkedés Európa többi részén, 

nemzetközi piacok

Új piacok 2018-2020

Új piacok 2017
Meglévő ügyfelek
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A tapasztalatokra és a szakértelemre összpontosít
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A felhő rendszer kompatibilis 56 töltőállomás-modellel

Független gyártók
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Az elszámolási rendszer
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HOLTÖLTSEK.hu különböző alkalmazásokhoz

Vasút társaságok és 
infrastruktúra-üzemeltetők

Töltés a munkahelyen

Önkormányzatok és 
városok

Kiskereskedelem

Parkoló üzemeltető

? ... és még sok más
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Töltőállomás 
üzemeltető

E-Mobilitás szolgáltató

Piactér

Töltési ügyfelek

Magán Energia szolgáltatók Kiskereskedők OEM-k

Szerződés

KKV-k

Roaming-
felület

Szerződés

Szerződés

Car-Sharing 
(közautó)

KiskereskedőkBankokOEM-k Telekom

Ügyfél Ügyfél Ügyfél Ügyfél Ügyfél Ügyfél

Kapcsolódási 
pont

Hubjet

ladenetz.de

GIREVE

Energia szolgáltatók



21Greenetik Retail kft. powerd by be.ENERGISED a product and trademark of the has.to.be gmbh
Magyarország │4032 Debrecen │ Böszörményi u 68. O. ép fsz2. M +36 70 369 47 25 E info@greenetik.eu I www.greenetik.eu F facebook.com/greenetik

Rugalmas hozzáférés-szabályozás

Saját ügyfelek

Roaming hálózat

Ügyfelek, más töltőszolgáltató hozzáféréssel

Ügyfelek, melyek regisztráció nélkül fizetnek

HOLTÖLTSEK.hu
közösség

be.ENERGISED
közösség

Ön töltési
infrastruktúrája
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Roaming szolgáltatás

PlugSurfing E.ON Bosch SI

NewMotion EnBW Heldele

BMW ChargeNow Groupe E CIRRANTIC

Renault Z.E. Pass Virta Last Mile Solutions

Mercedes 
Charge&Pay

eeMobility Electromaps

be.ENERGISED integrálva van minden fontos roaming hálózatba:

A be.ENERGISED Managed COMMUNITY töltőkártya tulajdonosai, a töltőkártyáikat a következő 
szolgáltatók infrasrtuktúrájához ingyen csatlakoztathatják:

> 150.000 töltőügyfél



23Greenetik Retail kft. powerd by be.ENERGISED a product and trademark of the has.to.be gmbh
Magyarország │4032 Debrecen │ Böszörményi u 68. O. ép fsz2. M +36 70 369 47 25 E info@greenetik.eu I www.greenetik.eu F facebook.com/greenetik

Egyszerű töltés töltőkártya és regisztráció nélkül

1.  lépés

Olvassa be a QR-kódot a töltőponton 
egy QR-kódos szkenner alkalmazással.

2. Schritt 3. Schritt

Kattintson a "LOAD NOW" gombra. Jelentkezzen be vagy adja meg
adatait.

2.  lépés 3.  lépés
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4. Schritt 5. Schritt 6. Schritt

Fizetési mód létrehozása vagy 
kiválasztása.

A töltés megkezdéséhez kattintson a 
"START" gombra.

A töltési folyamat befejezéséhez 
kattintson a „STOP" gombra.

4.  lépés 5. lépés 6.  lépés

Egyszerű töltés töltőkártya és regisztráció nélkül
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Roaming töltés számlázása:

Idegen töltési ügyfelek, vagyis regisztráció nélküli fizetők, a töltőállomáson / töltőponton az üzemeltető által 
bealított tarifa alapján tudnak tölteni. A Greenetik Retail / holtöltsek.hu a be. ENERGISED háttérrel gyűjti a
bevételeket és havi elszámolásnál jóváírja az üzemeltetőknek a bevételeket.

Űzemeltető

Idegen felhasználó
vagy
regisztráció nélküli töltés

Fizetés

Számla

Havi jőváírás

Automatikus számlázás kezelése
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A töltési roaming díjak 
beszedése, beszedési
megbízással

Számlázás &
klíring Mobil közvetlen fizetés

hitelkártyával vagy PayPal
segítségével

Számlázást & klíringet a holtöltsek.hu / be.Energised végzi

Hitelesítési
módszer

QR- kód- olvasás 

Okos telefon

spontán töltés (regisztráció nélkül)
Mobil fizetés

Szerződött töltő ügyfelek- Roaming

Mobil applikáció

RFID- kártya

holtöltsek.hu által kezelt közösség

Megkülönböztetés mentes töltés
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A töltőállomás üzemeltető meghatározza töltési pontonként a 
használati díjat. Erre a célra a rendszer számos árazási lehetőséget 
kínál. 

A befizetett töltési díjakat a közvetlen kedvezményezettnek vagy 
roaming partnernek perces alapon a be.energised nevében 
számolják el. A hónap végén a töltőállomás tulajdonosának 
jóváírásra kerül a jóváírási díj, a holtöltsek.hu / Greenetik Retail kft. 
által.

Tarifa közvetlen fizetők és roaming partnerek díja
Üzemeltető percenkénti
bevétele

Üzemeltető órakénti
bevétele

MC_T_250 2,50 EUR per óra 0,0290 EUR 1,74 EUR

MC_T_300 3,00 EUR per óra 0,0372 EUR 2,232 EUR

MC_T_350 3,50 EUR per óra 0,0435 EUR 2,61 EUR

… … … …

Idegen ügyfelek elszámolása
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Töltő üzemeltetője

Elszámolási szerződés

Mobil fizetési felhasználó Payment-Service-Provider

Community

5,83 EUR

€

Spontán töltés (regisztráció nélkül)
A töltés aktíválása és fizetése egy okos telefonon keresztül zajlik

Példa:
Tarifa MC_T_350 (0,0583 EUR /perc)
Töltési idő 100 perc

A pénzforgalom magyarázata:
• Töltő ügyfél 5,83 EUR-t fizet

(0,0583 EUR x 100 = 5,83 EUR)
• A be.Energised megkapja a töltésekből származó bevételt, és 

finanszírozza a tranzakciós költségeket valamint vállalja a számlázási 
kockázatot.
Így az üzemeltető(k)nek nem lehetnek fizetési kiesései!

• A be.Energised elszámol a Greenetikkel mely utalja a töltőállomás
üzemeltetőjének a beállított összeget 4,35 EUR
(0,0435 EUR x 100 = 4,35 EUR)

4,35 EUR

Tranzakciós költségek példa (1/2)
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Szerzödött ügyfél
E-Mobility-Szolgáltató

E-Mobility-Szolgáltató

Community

? EUR

1,45 EUR

Szerződött töltő ügyfelek- Roaming
A töltés aktiválás egy szerződött be.ENERGISED-Közösségben
résztvevő töltőállomás-üzemeltető vagy töltés szolgáltató végzi

Példa:
Tarifa MC_T_250 (0,0416 EUR /perc)
Töltési idő 50 perc

A pénzforgalom magyarázata:
• Az E-Mobility-Szolgáltató megszab egy töltési tarifát ügyfelének, 

melyre nincs befolyása a be.Energisednak/Greenetiknek.
• Az E-Mobility-Szolgáltató fizet a be.Energisednak EUR 2,08

(0,0416 EUR x 50 = 2,08 EUR)
• A be.Energised megkapja a töltésekből származó bevételt, és 

finanszírozza a tranzakciós költségeket valamit vállalja a számlázási 
kockázatot.
Így az üzemeltető(k)nek nem lehetnek fizetési kiesései!

• A Greenetik/holtöltsek.hu jóváírja a havi elszámolásnál a töltő
üzemeltetőnek 1,45 EUR
(0,0290 EUR x 50 = 1,45 EUR)

2,08 EUR

Elszámolási szerződés

Töltő üzemeltetője

Tranzakciós költségek példa (2/2)
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A rendszer működése és előnyei
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• A felhő rendszer biztonságos használatot biztosít az e-mobilitásban résztvevőknek, mind az elektromos járművel 

közlekedőknek, mind a e-töltő pontokat üzemeltetőknek.

• A felhő rendszer segítségével a töltőpontok válláról leveszi a Greenetik Retail Kft töltők üzemeltetéséből és

egységes elszámolásából adódó terheket.

• A töltőpontok vagy töltőállomások mindvégig a üzemeltető tulajdonában vannak.

• Greenetik Retail kft vállalja a töltőállomások hibaelhárítását, karbantartását külön megállapodás alapján.

Rendszer működése
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• Nem kell infrastruktúra és emberi forrás a töltők üzemeltetéséhez. 

• Országos lefedettség biztosításának lehetősége.

• A töltőoszlop üzemeltetője az ügyfeleinek különböző tarifákat adhat meg. 

• A helyszíni tarifát az üzemeltető határozza meg.

• Nincs a backend rendszerrel és a szoftver fejlesztéssel kapcsolatosan plusz költség. 

A beruházó előnyei
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• A rendszerből statisztikai adatok kiolvasására van lehetőség.

• Távirányítási lehetőség.

• Töltőoszlop flotta kezelése.

• Töltőpontoknál Pay-per-Use lehetőség. A helyszínen okos telefonnal lehet fizetni PayPal, vagy hitelkártyaval, 

regisztráció nélkül.

• Megfelelőség a 253/1997 (XII.20) Korm rendelet 42 § szerinti előírásoknak.

• Holtöltsek.hu hálózat egyre dinamikusabban növekszik,  2018-ben már több, mint 100 töltőpont lesz 

felhőrendszerrel ellátva, míg 2020-ig több mint 1.000 helyszín várható.

A beruházó előnyei
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Greenetik Retail kft.
Magyarország │1062 Budapest │ Andrássy út 100.

Székhely:
Magyarország │4032 Debrecen │ Böszörményi u 68. O. ép fsz2.

www.greenetik.eu

E-Mail: info@greenetik.eu
Tel.: +36 70 369 47 25



Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő bankszámlaszáma:
Ajánlattevő jogosultsága:
Ajánlattevő képviselője:
Ajánlattevő képviselőjének elérhetőségei:

mobil:
e-mail:

Mennyiség Bruttó egységár Bruttó összesen

db 2 1 435 100 Ft 2 870 200 Ft

db 2 73 025 Ft 146 050 Ft

db 1 494 162 Ft 494 162 Ft

db 1 839 979 Ft 839 979 Ft

4 350 391 Ft

Üzemeltetés Havi 1 év 5 év
Karbantartás (évente 1 db/ töltőoszlop) kiszállást 
tartalmaz

3 715 Ft 44 577 Ft 222 885 Ft

Üzemeltetés 19 935 Ft 239 218 Ft 1 196 090 Ft
MEKH üzemeltetés 3 810 Ft 45 720 Ft 228 600 Ft

27 460 Ft 329 515 Ft 1 647 575 Ft

Ajánlattevő által vállalt teljeskörű garancia: 60

Kelt : 2018.03.01.

E-töltőoszlop kiépítése: Gyál, SPAR parkoló

Tárgy:

Kivitelező adatai

Gyál, Elektromos gépkocsi töltők beszerzése, kiépítése és üzemeltetése (2 db)

Greenetik Retail Kft.
Magyarország, 4032 Debrecen, Böszörményi u 68. O. ép fsz2.

14771422-2-09
1173 8008 2108 6694 0000 0000

Fejér Miklós Aurél, MV-ÉP/ÉV-13-54420    

Aláírás / Ajánlattevő

Megjegyzés (Ajánlattevő):
Az üzemeltetést, MEKH-nél mindenképpen engedélyeztetni kell, függetlenül attól, hogy közterületen vagy magánterületen kerül 
kihelyezésre, valamint , hogy fizetős vagy ingyenes a töltés.
Árajánlatunk tartalmazza ezt az üzemeltetést, így Önöknek a havi üzemeltetési költségeken kívül nincs más kötelezettségük.

Szolgáltatónak fizetendő hálózatfejlesztési díj  (szükséges 
teljesítmény függvényben)

hónap

Kivitelezés mindösszesen (bruttó)

Jótállás 

db

2

2
2

Üzemeltetés mindösszesen (bruttó)

Baeck Stefan

Töltő oszlop beszerzése, helyszínre szállítása

EON ügyintézés 

E-töltőoszlop kiépítése: Gyál, Uszoda

+36703694725
stefan.baeck@greenetik.eu

Megnevezés

Kivitelezés 

Önkormányzatot terhelő díj
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Árajánlat 
 

GYÁL Polgármesteri Hivatal - Városfejlesztési Ig. 
 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.  
Vitéz Péter úr részére 

 
Részletes Műszaki Tartalom – 2x22kW AC töltő #1 

Telepítési hely: 2360, Gyál, Hrsz. utca 5598 
 
 

JEDLIK ÁNYOS TERV 
Elektromos töltőállomás alprogram, GZR-T-Ö 2016-0023 

 
 

 
 
 

Energetikai korszerűsítés - elektromos gépkocsik töltési rendszerei 
 
 
Megajánlott rendszereink megfelelnek a 2016 márciustól hatályos, módosított OTÉK 253/1997 (XII.20.) 
rendeletnek, a 170/ 2017. (VI. 29.) Kormányrendeletben meghatározott feltételeknek, a villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI törvény (VET) 2015 évi módosításaival meghatározott feltételeknek, az elektromos közlekedés 
töltési infrastruktúrájának kialakításáról, valamint a Jedlik Ányos. pályázati kiírás és útmutató feltételeinek. 
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#1. Ajánlat tárgya 

 
Elektromos gépkocsik akkumulátorának töltését biztosító infrastruktúra beszállítása, elektromos álló, 
telepítésű töltő oszlop valamint ennek energia ellátását biztosító egységek szállítása. 
 
 #2. Szállítási terjedelem, árvetés 
 
Az egyes tételek műszaki részletezését az árvetési fejezet tartalmazza. 
 
 #3. Környezetvédelem 
 
Feltüntetett áraink a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatairól szóló 210. évi CXXII. sz. Törvény 
módosításáról szóló LXXIV. sz.Törvény alapján tartalmazzák a vonatkozó termékdíjakat. 
 
 #4. Munkavédelmi-, Biztonsági tételek 
 
A 2015. március 5-én hatályba lépett 54/2014 BM Rendelet, valamint a rendeletet kiegészítésként 
szolgáló tűzvédelmi műszaki irányelvek, valamint az MSz HD 60364 szabvány (Épületek villamos 

berendezéseinek létesítése) szerint esetlegesen ki kell alakítani a töltő oszlopok közvetlen közelében egy kézi 
(vagy távműködtetésű) villamos leválasztási lehetőséget. Ezt az egységet a helyi mérési elosztóba 
biztosítjuk (Munkavédelmi, lakatolható leválasztó kapcsoló: ML2, 4p, 0/1, IP 65) 
  

#5. Jogszabályok 
 
Informatív lista a vonatkozó hatósági előírásokra, melyek a megajánlott rendszerek telepítésének magas 
fokú műszaki színvonalának biztosítását szavatolják. 
 
 5.1/ Törvények  
 
 - 1993. évi XCIII. t. a munkavédelemről (többször módosítva) egységes szerkezetben 
   a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MÜM rendelettel (módosítva) 
 - 2007. évi LXXXVI. t. a villamos energiáról 
 
 5.2/ Kormányrendeletek 
 
 - 253/1997. (XII.20.) Korm.r. az országos településrendezési és építési követelményekről 
   (OTÉK) 
 - 273/2007. (X. 19.) Korm. r. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes 
   rendelkezéseinek végrehajtásáról 
  - 290/2007. (X. 31.) Korm. r. az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról  
  és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 
 
 
 5.3/ Szakminiszteri rendeletek 
 
 - 8/1981. (XII.27.) IpM r. a Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról 
   (KLÉSZ) 
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 - 46/1997 (XII.29.) KTM r. az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési  
  tevékenységgel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 
   (többször módosítva) 
 - 9/2008. (II. 22.) ÖTM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 
 
 #6. Kereskedelmi feltételek 
 6.1/ Fizetési ütemezés 
A Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a #2. sz. Mellékletben meghatározott ütemezés szerint 
köteles az anyagszállítási díjat megfizetni: 
 
 A/ előleg: a szállítási szerződés hatályba lépését követően Megrendelőnek előlegfizetési 
   kötelezettsége van. MILE Kft. küldi az előleg bekérő számlát.  
  Az előleg az anyag szállítási díjának 50%-a, amely a megrendeléstől számított 
   8 napon belül fizetendő, A befizetett előlegről a MILE Kft számlát küld. 
 
 B/ végszámla: a megrendelt anyagok beszállítását követően a MILE Kft jogosult kibocsátani 
   a fennmaradó anyagszállítási díjnak a 50%-ának  megfelelő. végszámlát, mely 
   30 napon belül fizetendő, A befizetett végösszegről a MILE Kft számlát küld. 
Fizetés módja: Megrendelő átutalással köteles megfizetni a leszállított anyagok ellenértékét a MILE Kft. 
bankszámlájára. (CITYBANK ZRt – 10800007-10000000-11591019) 
 
 6.2/ Ajánlat érvényessége 
Előzetes árkalkulációnk 60 napig érvényes 

 #7. Jótállás 

Meghibásodás, illetve javítási igény esetén 48 órán belül kivizsgáljuk a hiba okát (amennyiben a kiviteli 
telepítési tervek és műszaki átadási-átvételi jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak). Legkésőbb 72 órán 
belül megkezdjük a hiba elhárításához szükséges anyagok beszerzését, amennyiben a megrendelés 
megérkezik telephelyünkre. 
Jótállási idő - anyagszállítás 24 hónap 
 
 #8. Kapcsolattartás 
 
   Műszaki információk:  Darvas István tel.: +36-20-250-3100 
          Mile Kft. - E-Mobility üzletág 
   Kereskedelmi információk: Noda Levente tel.: +36-20-421-9800 
 
 Bízva a sikeres együttműködésben, 
 

  Klajzovics István / Műszaki vezető    Darvas István / témavezető 

 Budapest, 2018, március 09. 
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#1. Az előzetes árkalkuláció műszaki tartalma 
 
A megajánlott anyagszállítási műszaki tartalom a felsorolt tételeken felül tartalmazza még a helyszíni 
felmérést-, csatlakozás kialakítás dokumentációját-, üzembe-helyezési utasítás elkészítését, helyszíni 
telepítést-, ill. kivitelezést a csatolt táblázat szerint. 
 
Ez a helyszíni kivitelezés a Megrendelővel egyeztetett módon készül, ez elvben az alábbiakat 
tartalmazhatja: 
 

1- helyszínre szabott kivitelezési dokumentáció elkészíttetését, az Önkormányzat 
Városfejlesztési Kft. közreműködésével.(Helyi ELMŰ engedélyek beszerzését) 
2- az energia ellátási létesítmény (közcélú, kommunális hálózat. KIF terepi elosztójában az 
energia ellátási- és vezérlési kábelek védelmeinek kiépítését, valamint a méretlen fővezeték 
hálózat létesítését (zárlatvédelem, túlfeszültség védelem, méretlen földkábel, stb.) – anyagok a 
helyszíni felmérés során kerültek meghatározásra, ezeket a jelen ajánlatban az ELMŰ Hálózati 
Kft. adat szolgáltatása alapján vettük figyelembe (az ELMŰ DSOHCSONEU/30424/2018/H sz. 
tájékoztató adatszolgáltatás alapján) és illesztettük be a generál költségvetésbe. 
3- a töltési egység helyszíni mérési szekrényének, földelésének, EPH csatlakozásának 
elkészítését a KIF szakági tervek szerint kerülnek meghatározásra, ezeket a jelen ajánlat 
tartalmazza a vonatkozó tervezési díjjal egyetemben 
4- a töltési infrastruktúra (töltő oszlop) mért alapvezetékeinek, kábelezésének kialakítását, a 
mérési szekrénytől az oszlopig, merev falú védőcsőben a KIF szakági tervek szerint kerülnek 
meghatározásra, ezeket a jelen ajánlat tartalmazza a vonatkozó tervezési díjjal egyetemben 
5- a töltési oszlop helyi védelmi elosztójának összeállítását, telepítését, ennek anyagait 
ajánlatunk tartalmazza az összeszereléssel, telepítéssel együtt. 
6- a töltési oszlop helyszíni telepítését, annak energia ellátási- és vezérlési kábeleink, EPH és 
földelés bekötését ajánlatunk tartalmazza figyelembe véve a helyi Nevesített elektromos 
kivitelező által adott ajánlat beépítését a jelen ajánlatba, az összeszereléssel, telepítéssel 
együtt.(A befogadott ajánlat – Gyáli Ipartestület 03.07 sz. ajánlata, a 3., 4., ill. 5. pontok szerinti 
műszaki tartalommal készül) 
7- a töltési egység helyszíni beüzemelését, átadási dokumentáció elkészítését, üzemeltetők 
oktatását, végleges energiaszolgáltatás biztosítását ajánlatunk tartalmazza. 
8- a töltőhely környezetének, 2 db aszfaltozott parkolóhely kialakításának költségeit ajánlatunk 
tartalmazza a helyi Nevesített elektromos kivitelező által adott ajánlat beépítésével. 
9- Az 5 évig tartó üzemeltetési költségeket ajánlatunk tartalmazza 

 
 #2. Szállítási terjedelem (Az ajánlat tételeinek műszaki részletezése) 
 

„A” _ AC „2x22 kW töltési” oszlop_GYÁL  940 000,00.. Ft + 27% áfa 
 
 #1  Töltő egység, a Jedlik Á. kiírásnak megfelelően, 2x22kW, 2 db T2 typ. csatlakozó 

aljzattal, 3 f. töltő kábel fogadására, U= 3x400V/230V, 2x3x32A, álló kialakítással,  
   az IEC61851-1 Mode 3 töltési szabványnak megfelelően, acéllemez házzal, fehér  
   lakkozott kivitelben, RFID engedélyezéssel és ügyfél azonosítással, Ethernet hálózati 

csatlakozással a felhő felügyelethez, elfogadja az OCPP 1.6 vezérlési protokollt, 
GSM kommu nikációs modemmel, kültéri-, robusztus kivitel, 2 év gyári garanciával 

    
     1 készlet      940 000,00 Ft+27% ÁFA 
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 #2.1 gépkocsi Töltő egység helyi védelmi berendezése (2 x22kW egységhez) 
 

1 db Kismegszakító, a rendszer zárlatvédelmére, 3 p, 80A, 6 kA "C" jelleggörbe 
1 db Hibaáram védelmi egység, a kezelő személyzet védelmére, 4 p, 80A, 30mA, "A" jelleggörbe 
1 db Villám-és túlfeszültségi áram védelmi egység, a rendszer védelmére, olvadóbiztosítós szakaszoló 3p 
3 db Biztosító betét az olvadóbiztosítós szakaszolóhoz, 14*51, 500V, 50A, gG jelleggörbe 
1 db Villám-és túlfeszültségi áram védelmi egység, a rendszer védelmére, AKTÍV ELEM, távjelzéssel, 3+N,  
1 klt Csatári Plaszt földbe állított kültéri mérési elosztó az ÉON előírásainak megfelelően, kompletten 
1 klt Mérési-, védelmi szekrény összeszerelése, helyszínre szállítása, telepítése, beüzemelése 
1 klt Munkavédelmi lekapcsolást biztosító 4p. kapcsoló a szekrénybe építve MERTZ) 
 

     1készlet      150 000,00. Ft+27% ÁFA 
 
#2.2 gépkocsi Töltő egység helyi mérés elszámolási szekrény és védelmi berendezésének 

 tervezése, leszállítása 

1 klt – mérési-, védelmi szekrény összeszerelése, helyszínre szállítása, telepítése, bekötése, beüzemelése 

     1 készlet      40 000,00 Ft+27% ÁFA 

#2.3 gépkocsi Töltő egység energia ellátási rendszereinek szerelése telepítése 
 

1 klt. - KIF méretlen hálózat kialakítása - ELMŰ Hálózati Kft. adat szolgáltatása alapján költségelve 
 (1 db 3 x 80A méretlen csatlakozási pont létesítése a meglévő KIF kábel elosztóban- EBG typ.) 
 Elhelyezése a meglévő,(2360 Gyál, HRSZ. utca 499/S ELMŰ tulajdonban levő KIF köztéri elosztó  
 közvetlen közelében kialakított parkolónál.(becsült csatlakozás max. 1x 30,0 m méretlen KIF kábel), 

Biztosítva a későbbi 1.sz töltő  (2x32A) telepíthetőségének feltételeit, a Gyál Város Önkormányzata 
vonatkozó Határozata szerint. 

 
   1 készlet (a befogadott ELMŰ árajánlat alapján) 570 000,00 Ft+27% ÁFA 

 
#3 Töltőhely környezetének kialakítási költségei (2 x22kW egységhez) 

 
1 klt A töltőoszlop helyének és a kijelölt parkolóhely kialakítása, burkolati jelöléssel, való ellátása 
          tervezési-, engedélyezési dokumentáció, bontási és helyreállítási munkálatok, befejező munkálatok. 
1 klt Töltő oszlop beton alaptestének kialakítása 4 db M10 tőcsavarral a gyári adatszolgáltatás szerint. 
1 klt KIF elektromos mérőszekrény szerelése, telepítése, bekötése az ELMŰ helyi szekrényérbe a töltő 
 hálózati és EPH bekötésével (kb. 30,0 m védőcső és kábel) 

   1 készlet (befogadott Gyáli Ipartestület ajánlata alapján) 885 000,00 Ft+27%ÁFA 
  

#4 gépkocsi Töltő egység szerviz és karbantartási munkálatai (5 éves fenntartási időszakra) 
(Az üzemeltetési kiszállási díj a hatályos kormányzati határozat szerint kerül elszámolásra) 
1 klt A töltőoszlop karbantartása, szükséges javítások biztosítása, a jogszabályok szerinti karbantartási  
 munkák dokumentálása a Megbízó felé, jegyzőkönyvek átadása a fenntartási kötelezettség  
 teljesítéséről 
 

  1 készlet (havi átalánydíj) –    7 500,00. Ft+27% ÁFA/hó 

MILE Kft. / Épületintelligencia – E-Mobility üzletág 

         Darvas István 
           témavezető 
 Budapest, 2018, március 09. 
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   OPCIÓ 
 
 #5 töltő egység és gépkocsi közötti 3f. AC kábel, T2 typ csatlakozó mind az infrastruktúra, 

mind a gépkocsi oldalon, az IEC 62196-2 szerint, 5x6,0mm² + 1x0,5mm², (1404569) 
  a CCS – szabvány szerinti csatlakozó felülettel is kompatibilis, Umax=480V, 32A 
 
     1 készlet      88 000,00. Ft+27% ÁFA 
 
 #6 töltő egység és gépkocsi közötti 1f. AC kábel T2 typ csatlakozó az infrastruktúra, oldalon 

T1 typ, a gépkocsi oldalon, az IEC 62196-2 szerint, 3x2,5mm² + 1x0,5mm², (1410090) 
  Umax=240V, 20A 
 
     1 készlet      87 000,00 Ft+27% ÁFA 
 
  
 
 

MILE Kft. / Épületintelligencia – E-Mobility üzletág 
 
         Darvas István 
           témavezető 
 
 Budapest, 2018, március 09. 
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Árajánlat 
 

GYÁL Polgármesteri Hivatal - Városfejlesztési Ig. 
 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.  
Vitéz Péter úr részére 

 
Részletes Műszaki Tartalom – 2x22kW AC töltő #2 

Telepítési hely: 2360, Gyál, Hrsz. utca 499/S 
 
 

JEDLIK ÁNYOS TERV 
Elektromos töltőállomás alprogram, GZR-T-Ö 2016-0023 

 
 

 
 
 

Energetikai korszerűsítés - elektromos gépkocsik töltési rendszerei 
 
 
Megajánlott rendszereink megfelelnek a 2016 márciustól hatályos, módosított OTÉK 253/1997 (XII.20.) 
rendeletnek, a 170/ 2017. (VI. 29.) Kormányrendeletben meghatározott feltételeknek, a villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI törvény (VET) 2015 évi módosításaival meghatározott feltételeknek, az elektromos közlekedés 
töltési infrastruktúrájának kialakításáról, valamint a Jedlik Ányos. pályázati kiírás és útmutató feltételeinek. 
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#1. Ajánlat tárgya 

 
Elektromos gépkocsik akkumulátorának töltését biztosító infrastruktúra beszállítása, elektromos álló, 
telepítésű töltő oszlop valamint ennek energia ellátását biztosító egységek szállítása. 
 
 #2. Szállítási terjedelem, árvetés 
 
Az egyes tételek műszaki részletezését az árvetési fejezet tartalmazza. 
 
 #3. Környezetvédelem 
 
Feltüntetett áraink a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatairól szóló 210. évi CXXII. sz. Törvény 
módosításáról szóló LXXIV. sz.Törvény alapján tartalmazzák a vonatkozó termékdíjakat. 
 
 #4. Munkavédelmi-, Biztonsági tételek 
 
A 2015. március 5-én hatályba lépett 54/2014 BM Rendelet, valamint a rendeletet kiegészítésként 
szolgáló tűzvédelmi műszaki irányelvek, valamint az MSz HD 60364 szabvány (Épületek villamos 

berendezéseinek létesítése) szerint esetlegesen ki kell alakítani a töltő oszlopok közvetlen közelében egy kézi 
(vagy távműködtetésű) villamos leválasztási lehetőséget. Ezt az egységet a helyi mérési elosztóba 
biztosítjuk (Munkavédelmi, lakatolható leválasztó kapcsoló: ML2, 4p, 0/1, IP 65) 
  

#5. Jogszabályok 
 
Informatív lista a vonatkozó hatósági előírásokra, melyek a megajánlott rendszerek telepítésének magas 
fokú műszaki színvonalának biztosítását szavatolják. 
 
 5.1/ Törvények  
 
 - 1993. évi XCIII. t. a munkavédelemről (többször módosítva) egységes szerkezetben 
   a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MÜM rendelettel (módosítva) 
 - 2007. évi LXXXVI. t. a villamos energiáról 
 
 5.2/ Kormányrendeletek 
 
 - 253/1997. (XII.20.) Korm.r. az országos településrendezési és építési követelményekről 
   (OTÉK) 
 - 273/2007. (X. 19.) Korm. r. a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes 
   rendelkezéseinek végrehajtásáról 
  - 290/2007. (X. 31.) Korm. r. az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról  
  és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról 
 
 
 5.3/ Szakminiszteri rendeletek 
 
 - 8/1981. (XII.27.) IpM r. a Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról 
   (KLÉSZ) 
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 - 46/1997 (XII.29.) KTM r. az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési  
  tevékenységgel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 
   (többször módosítva) 
 - 9/2008. (II. 22.) ÖTM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 
 
 #6. Kereskedelmi feltételek 
 6.1/ Fizetési ütemezés 
A Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a #2. sz. Mellékletben meghatározott ütemezés szerint 
köteles az anyagszállítási díjat megfizetni: 
 
 A/ előleg: a szállítási szerződés hatályba lépését követően Megrendelőnek előlegfizetési 
   kötelezettsége van. MILE Kft. küldi az előleg bekérő számlát.  
  Az előleg az anyag szállítási díjának 50%-a, amely a megrendeléstől számított 
   8 napon belül fizetendő, A befizetett előlegről a MILE Kft számlát küld. 
 
 B/ végszámla: a megrendelt anyagok beszállítását követően a MILE Kft jogosult kibocsátani 
   a fennmaradó anyagszállítási díjnak a 50%-ának  megfelelő. végszámlát, mely 
   30 napon belül fizetendő, A befizetett végösszegről a MILE Kft számlát küld. 
Fizetés módja: Megrendelő átutalással köteles megfizetni a leszállított anyagok ellenértékét a MILE Kft. 
bankszámlájára. (CITYBANK Zrt. – 10800007-10000000-11591019) 
 
 6.2/ Ajánlat érvényessége 
Előzetes árkalkulációnk 60 napig érvényes 

 #7. Jótállás 

Meghibásodás, illetve javítási igény esetén 48 órán belül kivizsgáljuk a hiba okát (amennyiben a kiviteli 
telepítési tervek és műszaki átadási-átvételi jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak). Legkésőbb 72 órán 
belül megkezdjük a hiba elhárításához szükséges anyagok beszerzését, amennyiben a megrendelés 
megérkezik telephelyünkre. 
Jótállási idő - anyagszállítás 24 hónap 
 
 #8. Kapcsolattartás 
 
   Műszaki információk:  Darvas István tel.: +36-20-250-3100 
          Mile Kft. - E-Mobility üzletág 
   Kereskedelmi információk: Noda Levente tel.: +36-20-421-9800 
 
 Bízva a sikeres együttműködésben, 
 

  Klajzovics István / Műszaki vezető    Darvas István / témavezető 

 Budapest, 2018, március 09. 
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#1. Az előzetes árkalkuláció műszaki tartalma 
 
A megajánlott anyagszállítási műszaki tartalom a felsorolt tételeken felül tartalmazza még a helyszíni 
felmérést-, csatlakozás kialakítás dokumentációját-, üzembe-helyezési utasítás elkészítését, helyszíni 
telepítést-, ill. kivitelezést a csatolt táblázat szerint. 
 
Ez a helyszíni kivitelezés a Megrendelővel egyeztetett módon készül, ez elvben az alábbiakat 
tartalmazhatja: 
 

1- helyszínre szabott kivitelezési dokumentáció elkészíttetését, az Önkormányzat 
Városfejlesztési Kft. közreműködésével.(Helyi ELMŰ engedélyek beszerzését) 
2- az energia ellátási létesítmény (közcélú, kommunális hálózat. KIF terepi elosztójában az 
energia ellátási- és vezérlési kábelek védelmeinek kiépítését, valamint a méretlen fővezeték 
hálózat létesítését (zárlatvédelem, túlfeszültség védelem, méretlen földkábel, stb.) – anyagok a 
helyszíni felmérés során kerültek meghatározásra, ezeket a jelen ajánlatban az ELMŰ Hálózati 
Kft. adat szolgáltatása alapján vettük figyelembe (az ELMŰ DSOHCSONEU/30424/2018/H sz. 
tájékoztató adatszolgáltatás alapján) és illesztettük be a generál költségvetésbe. 
3- a töltési egység helyszíni mérési szekrényének, földelésének, EPH csatlakozásának 
elkészítését a KIF szakági tervek szerint kerülnek meghatározásra, ezeket a jelen ajánlat 
tartalmazza a vonatkozó tervezési díjjal egyetemben 
4- a töltési infrastruktúra (töltő oszlop) mért alapvezetékeinek, kábelezésének kialakítását, a 
mérési szekrénytől az oszlopig, merev falú védőcsőben a KIF szakági tervek szerint kerülnek 
meghatározásra, ezeket a jelen ajánlat tartalmazza a vonatkozó tervezési díjjal egyetemben 
5- a töltési oszlop helyi védelmi elosztójának összeállítását, telepítését, ennek anyagait 
ajánlatunk tartalmazza az összeszereléssel, telepítéssel együtt. 
6- a töltési oszlop helyszíni telepítését, annak energia ellátási- és vezérlési kábeleink, EPH és 
földelés bekötését ajánlatunk tartalmazza figyelembe véve a helyi Nevesített elektromos 
kivitelező által adott ajánlat beépítését a jelen ajánlatba, az összeszereléssel, telepítéssel 
együtt.(A befogadott- Gyáli Ipartestület ajánlat szerinti műszaki tartalommal készült a 3., 4., ill. 
5. pontok költségelése) 
7- a töltési egység helyszíni beüzemelését, átadási dokumentáció elkészítését, üzemeltetők 
oktatását, végleges energiaszolgáltatás biztosítását ajánlatunk tartalmazza. 
8- a töltőhely környezetének, 2 db aszfaltozott parkolóhely kialakításának költségeit ajánlatunk 
tartalmazza a helyi Nevesített elektromos kivitelező által adott ajánlat beépítésével. 
9- Az 5 évig tartó üzemeltetési költségeket ajánlatunk tartalmazza 

 
 #2. Szállítási terjedelem (Az ajánlat tételeinek műszaki részletezése) 
 

„B” _ AC „2x22 kW töltési” oszlop_GYÁL  940 000,00.. Ft + 27% áfa 
 
 #1  Töltő egység, a Jedlik Á. kiírásnak megfelelően, 2x22kW, 2 db T2 typ. csatlakozó 

aljzattal, 3 f. töltő kábel fogadására, U= 3x400V/230V, 2x3x32A, álló kialakítással,  
   az IEC61851-1 Mode 3 töltési szabványnak megfelelően, acéllemez házzal, fehér  
   lakkozott kivitelben, RFID engedélyezéssel és ügyfél azonosítással, Ethernet hálózati 

csatlakozással a felhő felügyelethez, elfogadja az OCPP 1.6 vezérlési protokollt, 
GSM kommu nikációs modemmel, kültéri-, robusztus kivitel, 2 év gyári garanciával 

    
     1 készlet      940 000,00 Ft+27% ÁFA 
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 #2.1 gépkocsi Töltő egység helyi védelmi berendezése (2 x22kW egységhez) 
 

1 db Kismegszakító, a rendszer zárlatvédelmére, 3 p, 80A, 6 kA "C" jelleggörbe 
1 db Hibaáram védelmi egység, a kezelő személyzet védelmére, 4 p, 80A, 30mA, "A" jelleggörbe 
1 db Villám-és túlfeszültségi áram védelmi egység, a rendszer védelmére, olvadóbiztosítós szakaszoló 3p 
3 db Biztosító betét az olvadóbiztosítós szakaszolóhoz, 14*51, 500V, 50A, gG jelleggörbe 
1 db Villám-és túlfeszültségi áram védelmi egység, a rendszer védelmére, AKTÍV ELEM, távjelzéssel, 3+N,  
1 klt.Csatári Plaszt földbe állított kültéri mérési elosztó az ÉON előírásainak megfelelően, kompletten 
1 klt Mérési-, védelmi szekrény összeszerelése, helyszínre szállítása, telepítése, beüzemelése 
1 klt Munkavédelmi lekapcsolást biztosító 4p. kapcsoló a szekrénybe építve MERTZ) 
 

     1készlet      150 000,00. Ft+27% ÁFA 
 
#2.2 gépkocsi Töltő egység helyi mérés elszámolási szekrény és védelmi berendezésének 

 tervezése, leszállítása 

1 klt – mérési-, védelmi szekrény összeszerelése, helyszínre szállítása, telepítése, bekötése, beüzemelése 

     1 készlet      40 000,00 Ft+27% ÁFA 

#2.3 gépkocsi Töltő egység energia ellátási rendszereinek szerelése telepítése 
 

1 klt. - KIF méretlen hálózat kialakítása - ELMŰ Hálózati Kft. adat szolgáltatása alapján költségelve 
 (1 db 3 x 80A méretlen csatlakozási pont létesítése a meglévő KIF kábel elosztóban- EBG typ.) 
 Elhelyezése a meglévő,(2360 Gyál, HRSZ. utca 499/S ELMŰ tulajdonban levő KIF köztéri elosztó  
 közvetlen közelében kialakított parkolónál.(becsült csatlakozás max. 1x 30,0 m méretlen KIF kábel), 

Biztosítva a későbbi 2sz. töltő  (2x32A) telepíthetőségének feltételeit, a Gyál Város Önkormányzata 
vonatkozó Határozata szerint. 

 
   1 készlet (a befogadott ELMŰ árajánlat alapján) 570 000,00 Ft+27% ÁFA 

 
#3 Töltőhely környezetének kialakítási költségei (2 x22kW egységhez) 

 
1 klt A töltőoszlop helyének és a kijelölt parkolóhely kialakítása, burkolati jelöléssel, való ellátása 
          tervezési-, engedélyezési dokumentáció, bontási és helyreállítási munkálatok, befejező munkálatok. 
1 klt Töltő oszlop beton alaptestének kialakítása 4 db M10 tőcsavarral a gyári adatszolgáltatás szerint. 
1 klt KIF elektromos mérőszekrény szerelése, telepítése, bekötése az ELMŰ helyi szekrényérbe a töltő 
 hálózati és EPH bekötésével  

   1 készlet (befogadott Gyáli Ipartestület ajánlata alapján) 885 000,00 Ft+27% ÁFA 
  

#4 gépkocsi Töltő egység szerviz és karbantartási munkálatai (5 éves fenntartási időszakra) 
(Az üzemeltetési kiszállási díj a hatályos kormányzati határozat szerint kerül elszámolásra) 
1 klt A töltőoszlop karbantartása, szükséges javítások biztosítása, a jogszabályok szerinti karbantartási  
 munkák dokumentálása a Megbízó felé, jegyzőkönyvek átadása a fenntartási kötelezettség  
 teljesítéséről 
 

  1 készlet (havi átalánydíj) – évente 2 alkalommal  42 500,00. Ft+27% ÁFA/hó 

MILE Kft. / Épületintelligencia – E-Mobility üzletág 

         Darvas István 
           témavezető 
 Budapest 2018., március,09. 
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   OPCIÓ 
 
 #5 töltő egység és gépkocsi közötti 3f. AC kábel, T2 typ csatlakozó mind az infrastruktúra, 

mind a gépkocsi oldalon, az IEC 62196-2 szerint, 5x6,0mm² + 1x0,5mm², (1404569) 
  a CCS – szabvány szerinti csatlakozó felülettel is kompatibilis, Umax=480V, 32A 
 
     1 készlet      88 000,00. Ft+27% ÁFA 
 
 #6 töltő egység és gépkocsi közötti 1f. AC kábel T2 typ csatlakozó az infrastruktúra, oldalon 

T1 typ, a gépkocsi oldalon, az IEC 62196-2 szerint, 3x2,5mm² + 1x0,5mm², (1410090) 
  Umax=240V, 20A 
 
     1 készlet      87 000,00 Ft+27% ÁFA 
 
  
 
 

MILE Kft. / Épületintelligencia – E-Mobility üzletág 
 
         Darvas István 
           témavezető 
 
 Budapest 2018., március,09. 
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Tárgy  Ajánlat 
 
Jelen dokumentáció a T-Systems Magyarország Zrt. saját szellemi tulajdona. A dokumentáció más irányú 
felhasználása illetve harmadik félnek történő átadása csak a T-Systems Magyarország Zrt. írásos 
beleegyezésével történhet. 
 

Tisztelt Rozgonyi Erik Címzetes Főjegyző Úr! 

A T-Systems Magyarország Zrt számára eljuttatott számú ajánlatkérésükre hivatkozva a               
T-Systems Magyarország Zrt. (továbbiakban Ajánlattevő) az alábbiakban teszi meg a Gyál 
Város Önkormányzata részére készített, Villamos jármű töltőoszlopok beszerzésére, 
telepítésére, üzembe helyezésére és üzemeltetésére vonatkozó ajánlatát. 
Kérjük, hogy az ajánlatunkban szereplő üzleti információkat kezeljék bizalmasan! 
Amennyiben szükségesnek találják, készek vagyunk arra, hogy ajánlatunk részleteit 
személyes konzultáción pontosítsuk. 
 

1. Az ajánlat tárgya és terjedelme 

Ajánlatunk az Ajánlatkérő részére Elektromos jármű töltőoszlopok beszerzése, 
telepítése, üzembe helyezése és üzemeltetésére vonatkozik – 1. számú mellékletben 
felsorolt – E-töltő rendszer (a továbbiakban: rendszer) üzemeltetése, hibáinak elhárítására, 
karbantartására, az esetleges meghibásodások bejelentésének fogadása érdekében 
ügyeleti rendszer biztosítására vonatkozik. 
A szolgáltatások szintje, tartalma, a díj megfelelő felülvizsgálata, módosítása mellett igény 
szerint változtatható, bővíthető. 
Ajánlatunkat az előzetesen átadott információkra alapozva készítettük, a további 
egyeztetések során felmerülő plusz igények alapján, ajánlatunkat, az igényeket figyelembe 
véve módosítjuk 
 
 
  

mailto:jegyzo@gyal.hu
mailto:koves.gedeon@t-systems.hu
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2. Ajánlati árak 

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t! 
Ajánlattevő részteljesítésre jogosult. 
 

    Ajánlati árak 

Megnevezés Menny. 
Eladási 

egységár nettó összár 
2X22 KW-os AC elektromos autótöltő       
evoAC-S22.3 SS töltő oszlop 1 944 400 Ft 944 400 Ft 
Helyszínre szállítás, kiszállás 1 27 800 Ft 27 800 Ft 
Töltőberendezés helyszínen történő elhelyezése, 
villamos bekötése, funkciótesztek elvégzése. 
(Rezsianyag és munkadíjakat is beleértve.) 

1 66 700 Ft 66 700 Ft 

Töltőberendezés fogadására alkalmas előre gyártott 
betonalap a lerögzítéshez, a kábelbehúzáshoz és 
bekötéshez 

1 27 800 Ft 27 800 Ft 

Mérési jegyzőkönyvek, átadási dokumentáció 1 66 700 Ft 66 700 Ft 
2db talajra rögzíthető inox kivitelű rágurulásgátló 
oszlop és annak helyszínen történő elhelyezése a 
felső részen fényvisszaverő szalaggal  

1 32 200 Ft 32 200 Ft 

Parkolóhely felfestés zöld alapfelületen (2db 3*6m) 
fehér elválasztó vonallal és fehér logóval 

0 417 400 Ft 0 Ft 

Gyál Önkormányzati tulajdonú kültéri elektromos 
szekrénytől való földkábel fektetése összesen kb.: 
13fm (9fm zöld felület, 4 fm viacoloros felület és 
vizesárok). Kábelárok ásás és helyreállítás, viacolor 
bontás nélkül vízelvezető árok alatt, helyreállítás, 
homokágykészítés, kábeljelző szalag, kábelfedő 
lemez, zsugorvégelzárókkal)  

1 380 100 Ft 380 100 Ft 

Összesen:     1 545 700 Ft 
 
 

Megnevezés Menny. 
Eladási 

egységár nettó összár 
Dokumentálás, projekt vezetés 1  54 200 Ft 

 

Megnevezés Menny. 
Eladási 

egységár nettó összár 
Fenntartási költség, üzemeltetési díj 1 évre 1  331 038 Ft 

 
 
Mind összesen   1 930 938 Ft 

 
 
 
A fenti árak az esetleges pótmunka ellenértékét nem tartalmazzák. Ajánlatkérő jogosult a 
rendeltetésszerű használathoz nélkülözhetetlen, előre nem látható pótmunkát 
szerződésmódosítás nélkül, egyedi megrendeléssel megrendelni,  az Ajánlattevő írásbeli 
ajánlata alapján. 
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Ajánlati feltételek egyértelműsítése, kiegészítése 

 A töltőállomás engedélyeztetési eljárása (önkormányzati, áramszolgáltatói, 
közműhivatali, stb.) nem része árajánlatunknak, mivel ezen folyamatok költségei 
illetve teljesíthetőségi határidői kívül esnek hatókörünkön, valamint helyszíntől 
függően erősen változhatnak. 

 A megadott árak nem tartalmazzák az esetleges hálózatfejlesztéssel járó 
többletköltségeket, melyek értelmezésünk szerint nem képezték részét az ajánlati 
felhívásnak. 

 A megadott árak nem tartalmazzák a töltő telepítéséhez szükséges esetleges 
forgalomtechnikai terv elkészítését és a BKK-nál történő engedélyeztetést 

 A mobilfizetést nagyon rövid időn (pár hét) belül aktiválható a rendszerben.                       
A leggyorsabb megoldás az evopay-en keresztüli fizetés, de az evopay 
rendszerelemeire építve is 1-2 hónapon belül el tudjuk indítani a csak az elektromos 
töltésre vonatkozó rendszert. 

Ajánlatkérő feladatai 

Ajánlatkérő feladatai közé tartoznak a teljesség igénye nélkül pl. az alábbi feladatok: 

 Telepítési feltételek biztosítása: 
o Esetlegesen szükséges hálózatfejlesztés, helyszíni villamos energia-

alelosztók kialakítása, módosítása 
 Szükséges villamos energia betáplálás, kábelezés, nyomvonal kiépítés 
 Forgalomtechnikai terv, BKK engedélyeztetés  
 Hatóság által előírt mérések elvégzése és engedélyek beszerzése a töltőállomás 

telepítéséhez 
 
Az átalánydíj tartalmazza a készenléti díjat, valamint tartalmazhatja az esetleges további, 
ott részletezett szolgáltatások kiszállási díját, munkadíját és anyagköltségét.  
 

3. Jótállás 

A garanciális határidő a leszállítást követő 12 hónap. (külön díj ellenében opcionálisan 
kiterjeszthető). 
 
Ajánlattevő az eszközökkel (és a szolgáltatásokkal) kapcsolatban ezen túlmenően kizárólag 
a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) 
szavatosságokat, illetve jótállásokat vállalja.  Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy 
törvényes szavatosság vagy kijelentés a magyar jogszabályok által megengedett 
mértékben kizárt. 
 
A jótállás nem terjed ki elemi csapás, szándékos rongálás, emberi mulasztás, illetéktelen 
beavatkozás, illetve más, a szakszerűtlen működtetésből, beavatkozásból bekövetkezett 
károk helyreállítására. 
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4. Fizetési feltételek 

Az Ajánlattevő előleg terhére dolgozik, melynek összege az ajánlati ár 40%-a. 
A felek által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített, Ajánlattevő által ténylegesen 
leszállított és Ajánlatkérő által elismerten átvett mennyiségnek megfelelő  fizetési 
kötelezettségeinek az Ajánlatkérő az Ajánlattevőnek az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél 
vezetett  HUF: 1091 8001 0000 0068 7383 0003 sz. folyószámlájára az adott számla 
dátumától számított 15 napon belül történő átutalással tesz eleget. 
Amennyiben az Ajánlatkérő fizetési kötelezettségét ezen határidőn túl teljesíti, a Ptk. 6:155. 
§ (1) szerinti késedelmi kamatot köteles Ajánlattevőnek megfizetni. 
Jelen ajánlatban rögzített árak közül az anyagok, berendezések, illetve szoftverek eladási 
árait a 257,10 USD/HUF árfolyam alapján kalkuláltuk. 
Amennyiben az ajánlatadás és a teljesítés napja közötti időszakban a UniCredit Bank 
Hungary Zrt. USD deviza kereskedelmi eladási árfolyamának mértéke a kalkulációnál 
alkalmazott árfolyamhoz képest 1,5%-nál kisebb mértékben változott, az Ajánlattevő ezt 
magára vállalja, míg a 1,5%-ot meghaladó növekedés esetében a teljesítés napján 
érvényes USD/HUF deviza kereskedelmi eladási árfolyamon bocsátja ki a számlát. 
 
Ajánlattevő előteljesítésre jogosult. 
Amennyiben az Ajánlattevőnek fel nem róható, illetve rajta kívül álló okból a rendszer 
kivitelezése nem fejezhető be a teljesítési határidőig, akkor a rendszer készültsége szerinti 
mértékben az Ajánlatkérő az Ajánlattevő által kiállított részszámla alapján a készültségnek 
megfelelő részösszeget fizet. 
Mindaddig, amíg az Ajánlatkérő a szerződés szerint esedékes vállalkozási díjat az 
Ajánlattevőnek meg nem fizeti, az Ajánlattevő fenntartja tulajdonjogát a telepített rendszerre 
– akkor is, ha időközben azt továbbadták, vagy azon módosításokat hajtottak végre.  
Ebből következően az Ajánlatkérő kötelezi magát, hogy a vállalkozási díj teljes 
kiegyenlítésének napjáig a rendszert nyilvántartásaiban idegen (az Ajánlattevőt illető) 
tulajdonként tartja nyilván. A feleknek e megállapodása az ajánlat elfogadásával létrejövő 
szerződés feltételeként is érvényesül. Az Ajánlattevő által az Ajánlatkérőhöz intézendő 
számlákon ennek megfelelően utalás szerepel majd az eladásnak a tulajdonjog 
fenntartással való korlátozottságára. 

5. Határidő 

Az ajánlatban szereplő eszközök szállítási határideje a megrendelés visszaigazolása 
megküldésének napjától számított 4-6 héten belül van. 
A kivitelezési munkálatok elvégzése az anyagok beérkezését követően, Ajánlatkérővel 
egyeztetett időpontban történik, a munkaterület folyamatos és zavartalan rendelkezésre 
állása esetén. 
A szolgáltatás megkezdésének legkésőbbi időpontja az üzemeltetési szerződés aláírásától 
számított 4 héten belül, az Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban a 2-es pontban 
meghatározott, ajánlatkérő által biztosítandó feltételek valamint a helyszínek zavartalan 
rendelkezésre állása esetén. 
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6. Felelősség 

Az Ajánlattevő bármely jogcímen felmerülhető és összegzett felelőssége kizárólag az 
Ajánlatkérő által igazolt és az Ajánlattevő által nem vitatott, tényleges és közvetlen károkra 
terjed ki, melyek felső határa legfeljebb a vállalkozói díj. 
 
A kivitelezési munkák elvégzéséhez az Ajánlattevő jogosult alvállalkozót igénybe venni.                
Az alvállalkozó teljesítéséért az Ajánlattevő felelősséggel tartozik. 

7. Felelősség-üzemeltetésre vonatkozóan 

Az Ajánlattevő bármely jogcímen felmerülhető és összegzett felelőssége kizárólag az 
Ajánlatkérő által igazolt és az Ajánlattevő által nem vitatott, tényleges és közvetlen károkra 
terjed ki, melyek felső határa legfeljebb a vállalkozói díj. 
Az Ajánlatkérő köteles – jogszabály ettől eltérő, kötelezően alkalmazandó rendelkezése 
hiányában – az Ajánlattevő által végzett munkáért az átalánydíjon felül külön díjat 
(kiszállási díj, az igazolt munkaidőre eső munkadíj, anyagköltség) fizetni az alábbi 
esetekben: 

 az Ajánlatkérő által választott szolgáltatásszinthez külön díjfizetési kötelezettség 
tartozik; 

 a hiba az Ajánlatkérő, vagy harmadik személy felróható magatartásának (pl. helytelen 
eszközhasználat, illetéktelen beavatkozás stb.) eredménye; 

 a hiba az Ajánlattevőtől független külső környezeti feltételek, technikai paraméterek, 
vagy jogszabályi, hatósági előírások megváltozásából ered, vagy elháríthatatlan külső 
okra (vis maior: pl. villámcsapás, tűzvész, csőtörés stb.) vezethető vissza; 

 a jelen ajánlat keretében vállalt szolgáltatások körébe nem tartozó munkák. 
Az Ajánlatkérő köteles továbbá a kiszállási díjat megfizetni abban az esetben, ha 
hibabejelentése alaptalan volt. 
 

8. Anti-korrupciós klauzula 

Az Ajánlatkérőt tájékoztatjuk, hogy az Ajánlattevő a hazai jogrendszerben valamint  a 
Magyar Telekom Nyrt/Magyar Telekom Csoport tagvállalatban elfogadott etikus üzleti 
magatartási szabályoknak és az anti-korrupciós jogszabályoknak való megfelelőségi 
kötelezettségét fontosnak tartja a kereskedelmi folyamat során. 
 
Az etikus üzleti magatartásnak megfelelően az üzleti döntés, valamint a döntés tartalmára 
vonatkozó feltételek kialakítása objektív döntési szempontok alapján történhet.                           
Az Ajánlattevő fontosnak tartja, hogy ajánlata alapján a szerződéskötés tisztán üzleti 
alapon szülessen. 
 
Az Ajánlattevő tudatában van annak, hogy jelen szerződés vonatkozásában az anti-
korrupciós jogszabályoknak való meg nem felelés a jelen ajánlat alapján kötött szerződés 
azonnali hatályú felmondását, valamint a megfelelő korrekciós lépések megtételét vonhatja 
maga után. 
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9. Az ajánlat érvényessége és hatályossága 

Jelen ajánlat az ajánlat dátumától számított 30 napig érvényes. 
Jelen ajánlat alapján az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között a vállalkozási jogviszony 
kizárólag abban az esetben jön létre, ha az ajánlatot az Ajánlatkérő az Ajánlattevő ajánlatát 
megrendelésével elfogadja, és azt az Ajánlattevő visszaigazolja. A vállalkozási szerződés 
létrejöttének időpontja az a nap, amikor az Ajánlatkérőhöz a visszaigazolás megérkezik. 
Amennyiben az ajánlat és a megrendelés között eltérés van, a vállalkozási szerződés 
tartalmára a visszaigazolás tartalma irányadó. 
Az ajánlatunkkal kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolására készséggel állunk 
rendelkezésre. 
Ajánlattevő rögzíti, hogy Megrendelő jogosult a jelen ajánlat alapján elektronikus úton neki 
megrendelést küldeni, Ajánlattevő pedig azt ugyancsak elektronikus úton igazolja 
Megrendelőnek vissza. Ajánlattevő azonban elvként rögzíti, hogy az elektronikus úton 
történő dokumentumok megküldését egymásnak kérés esetén igazolniuk kell.  
A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a jegyzo@gyal.hu, vitez.peter@gyal.hu, 
donhauzer.adam@gyal.hu és az egry.istvan@gyal.hu  míg a Szállító a koves.gedeon@t-
systems.hu  voros-bene.erika@t-systems.hu  email-címekről jogosult a másik Felet 
értesíteni. A nem ezekről a címekről küldött dokumentum jognyilatkozatnak nem minősül és 
felek között szerződést nem hoz létre. Felek haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon 
belül kötelesek egymást értesíteni, amennyiben a fentiek szerinti email címük megváltozna. 
Ajánlattevő azt is kinyilvánítja, hogy előnyben részesíti az elektronikus úton történő 
megállapodást. Az ajánlat, a megrendelés és annak visszaigazolása során létrejött 
szerződés végrehajtása során felek eseti megállapodásai alapján vegyes csatornákat is 
alkalmazhatnak.  
Ajánlattevő azonban azt is tudomásul veszi, hogy ha felek úgy határoznak, hogy a 
megrendelést és/vagy visszaigazolást nem elektronikus úton, hanem papír formátumban 
juttatják el egymásnak. (Például elektronikus ajánlat, papír formátumú megrendelés és 
elektronikus visszaigazolás.) 
 
Budapest, 2018.március 7. 
Üdvözlettel: 

   

.................................................................................    ................................................................................. 

Köves Gedeon 
értékesítési menedzser 

 Baráthné Valacsai Szilvia Beáta 
értékesítési menedzser 
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1. számú melléklet 

1. Műszaki adatok ismertetése 

A töltőberendezés integrált fogyasztásmérővel rendelkezik, 
amely megfelel a 2004/22/CE  Európai Fogyasztásmérők 
Irányelvének (MID), valamint amelynek pontossági osztálya 
EN 50470-1 és EN 50470-3 szabványok szerinti. A 
fogyasztásmérő és a töltőberendezés központi egysége 
közötti kommunikáció szabványos Modbus protokoll alapján 
történik.  
A kiolvasott adatok biztonsági szintje teljesíti a IEC 62056 
szabvány követelményeit.  
A töltőberendezés távfelügyeletéhez, 10/100 Ethernet, vagy 
WiFi hálózati hozzáférés hiányában opcionálisan igényelhető 
egy M2M SIM kártya, mely egy központi szerverrel való on-
line kapcsolatot biztosít. A töltő állapotát, hibajelzéseit, 
fogyasztási értékeket a központi szerver tárolja és felügyeli.  
A töltő rendelkezik RFID felhasználói azonosítással, továbbá 
a töltésindítás az Integrált on-line szolgáltatáscsomagunk 
segítségével mobiltelefonos alkalmazással aktiválható, s a 
fogyasztási érték a mobiltelefonos alkalmazáson keresztül 
ellenőrizhető.  
 
1.3 Általános jellemzők:  
 
SMART funkciók, megkülönböztetés:  

 Webes elérhetőség és monitorozás az üzemeltetők és a városvezetés számára 
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 RFID (mágneskártya) felhasználói azonosítás és töltésindítás, városkártyához 
történő integrálás => fizetési rendszer élesítését követően a regisztrált polgárok 
kedvezményesen (akár ingyesens) tölthetnek 

 

 
 

 
 Egyedi mobil alkalmazás alapú felhasználói azonosítás és töltés-aktiválás (Integrált 

on-line szolgáltatáscsomagunk segítségével) => kész fizetési rendszer (EVOPay) 
integrálása az egyedi mobil alkamazáshoz 
 

 
 
 

 
 offline azonosítási képesség  
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Telepítési kivitelek:  
• Földön álló  

 Az európai AC töltési szabványok teljes körű támogatása  
 Szabványos távfelügyeleti rendszer (OCPP 1.5, 1.6, „1.6 JSON over Websockets” 

támogatása)  
 Státuszinformációk mutatása LED kijelzőn  
 Biztonság: folyamatos kábel monitorozás  
 Rongálás-biztos kültéri kivitel, opcionálisan ütközés gátlóval  
 -20…+50 Celsius működési tartomány  
 Könnyű és gyors telepíthetőség  
 Ergonomikus dizájn  
 Mozgáskorlátozottak számára is könnyen hozzáférhető és használható  

 
 

 
1.4 A töltőberendezés energia betáplálási igénye:  
A töltőberendezés 5 vezetékes (L1, L2, L3, N, PE) 3-fázis 400V/50Hz, 63 Amper villamos 
oldali megtáplálása fogadására van felkészítve. A berendezés működőképes marad kisebb 
energiavételezés esetén is, de ebben az esetben a gépjármű töltése hosszabb időt vesz 
igénybe. A betáplálási oldal kismegszakítós és „A” típusú hibaáram védelmi kapcsolóval 
rendelkezik.  
A lehetséges töltési alternatívák:  

 3 fázis 400 VAC/64A (2X22 kVA) 5 vezetéses megtáplálás (L1, L2, L3, N, PE),  
 3 fázis 400 VAC/32A (22 kVA) 5 vezetéses megtáplálás (L1, L2, L3, N, PE),  
 3 fázis 400 VAC/16A (11 kVA) 5 vezetéses megtáplálás (L1, L2, L3, N, PE),  
 1 fázis 230 VAC/32A (7,4 kVA) 3 vezetéses megtáplálás (L, N, PE),  
 1 fázis 230 VAC/16A (3,7 kVA) 3 vezetéses megtáplálás (L, N, PE),  

 
A megtáplálás kialakítása a helyi telepítési viszonyoktól függ, természetesen a betáplálás 
energiaszintje meghatározza a töltési időt is.  
1.5 Töltőberendezéssel tölthető elektromos gépjárművek  
 
Az egyes járműtípusokhoz tartozó töltési időkről az alábbi webcímen tájékozódhat: 
www.evopro.hu/page/charging_duration  
 
1.6 Telepítés  
 
Kiemelt figyelmet kell fordítani a telepítési hely kiválasztására, a villamos energia betáplálás 
szakszerű kialakítására. Ezen tevékenységeket szakirányú ismeretekkel rendelkező 
személyzet alkalmazásával kell megvalósítani.  
 
1.7 Szállítási terjedelem  
 
Ajánlattevő feladatai közé az alábbiak tartoznak:  

 Töltőberendezés legyártása  
 Kezelési utasítás átadása  
 Töltőberendezés helyszínre szállítása  
 Szükséges villamos energia betáplálás, kábelezés, nyomvonal kiépítés a 

Megrendelői elosztószekrénytől  

http://www.evopro.hu/page/charging_duration
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 Töltőberendezés üzembe helyezése (Szállító feladatkörén kívül eső megelőző 
munkálatok teljes körű befejezését követően.)  

 Töltőberendezés rögzítése az elkészített alaptestre  
 Töltőberendezés elektromos bekötése  
 Integrált on-line szolgáltatások (éves szolgáltatási díjként)  
 Távfelügyelet, valamint az ehhez szükséges 3G SIM kártya előfizetésének 

biztosítása  
 szerver üzemeltetése  
 mobiltelefon alkalmazás (valamint ennek folyamatos frissítése)  
 web oldal üzemeltetése (felhasználói és vevői)  

 
 
 
Opcionális Ajánlattevői feladatok külön díj ellenében történő megrendelés esetén:  

 Kezelési oktatás tartása (Ajánlatkérővel előre egyeztetett időpontban, egyszeri 
alkalommal.)  

 
Ajánlatkérő feladatai közé tartoznak a teljesség igénye nélkül pl. az alábbi feladatok:  

 Telepítési feltételek biztosítása  
 Esetlegesen szükséges hálózatfejlesztés, helyszíni villamos energia- alelosztók 

kialakítása, módosítása  
 Esetlegesen szükséges útfeltörés majd útburkolás, forgalmi rend kialakítás  
 3*63A villamos betápigény rendezése a villamos hálózati engedélyes felé  
 Tulajdonosi engedélyek és hozzájárulások beszerzése  
 Hatóság által előírt mérések elvégzése és engedélyek beszerzése a töltőállomás 

telepítéséhez  
 
 
A töltőállomás engedélyeztetési eljárás (önkormányzati, áramszolgáltatói, közműhivatali, 
stb.) nem része árajánlatunknak, mivel ezen folyamatok költségei illetve teljesíthetőségi 
határidői kívül esnek hatókörünkön, valamint helyszíntől függően erősen változhatnak.  
 
A megadott árak nem tartalmazzák az esetleges hálózatfejlesztéssel járó 
többletköltségeket, melyek értelmezésünk szerint nem képezték részét az ajánlati 
felhívásnak . 
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2. számú melléklet 

2. A szolgáltatások köre (hibaelhárítás vállalt feltételei) 

2.1 Vállalt szolgáltatások, szolgáltatási szintek 
2.1.1 Ügyfélszolgálat biztosítása 
Ajánlatkérő a rendszer meghibásodása esetén az észlelt hibát a T-Systems 
Magyarország Zrt.  Ügyfélszolgálatán jelentheti be. Az Ügyfélszolgálat az év 365 
napján 24 órás elérési felületet biztosít szerződéses Ügyfelei számára.                               
A bejelentéseket elsődlegesen telefonon lehet megtenni az ingyenesen hívható              
06-80-408080 telefonszámon.  
A telefonos bejelentéseket servicedesk operátor fogadja, elektronikus servicedesk 
rendszerben rögzíti, és diszpécseli a megfelelő problémakezelőhöz, valamint 
gondoskodik az ügyfél visszaértesítéséről. A bejelentést írásban is meg kell 
erősíteni e-mail segítségével a servicedesk@t-systems.hu  címen, illetve faxon, a 
06-1-4328290 számon, azonban a bejelentés időpontjának a telefonos bejelentés 
ideje számít. Az operátor esetleges elérhetetlensége esetén a bejelentés 
üzenetrögzítőre mondható, ebben az esetben a bejelentés idejének az üzenet 
rögzítési ideje számít. A hibabejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából eredő 
következményekért Ajánlattevőt nem terheli felelősség. 
2.1.2 Hibaelhárítás 
Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő által a rendszer működésére vonatkozó 
bejelentéseit kivizsgálni és a hibák elhárítását elvégezni. 

 A távfelügyelet útján kijavítható meghibásodás esetén a hiba kiküszöbölését 
a távfelügyelet útján 12 órán belül elvégezni; 

 egyéb esetekben 1 munkanapon belül kiszállni, és a hibaák kiküszöbölését a 
műszakilag indokolt lehető legrövidebb határidőn belül elvégezni. 

A hibák kiküszöbölése során a meghibásodott, elhasználódott alkatrészek szükség 
szerinti, illetve a rendeltetésszerű használat fenntartásához szükséges karbantartás 
keretében történő használatarányos cseréjét biztosítani, az üzemeltetési 
specifikációnak megfelelően. A munkadíj része az ajánlatban szereplő üzemeltetési 
díjnak, az alkatrészek és felhasznált anyagok ára nem. 
2.1.3 Karbantartás 
Az éves, megelőző karbantartási szolgáltatás keretében Ajánlattevő évente, az 
üzemeltetési specifikációnak megfelelően legalább egyszeri helyszíni kiszállás 
keretében az üzemeltetési specifikációban előírt terjedelmű átvizsgálást és 
karbantartást  elvégzi, ennek eredményeképpen Ajánlatkérőnek a rendeltetésszerű 
használhatóság fenntartásához szükséges munkálatokat meghaladó javításokra, 
bővítésekre, átalakításokra ajánlatot tesz, azzal, hogy az ajánlatban foglalt 
munkákat csak az Ajánlatkérő írásbeli megrendelésére jogosult és köteles 
elvégezni. 
 

mailto:servicedesk@t-systems.hu
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Címzett  Rozgonyi Erik Címzetes Főjegyző 
Cég neve  Gyál Város Önkormányzata 
E-mail/tel  jegyzo@gyal.hu  +36 29/540-937 

   

Feladó 
 Köves Gedeon  

T-Systems Magyarország Zrt. 
Középvállalatok Üzletág 

Telefon  +36  30 815 4045 
Fax  +36 1 452 1401 

E-mail  koves.gedeon@t-systems.hu  
Iktatószám  4942/2/2018/TSM 

Kelt  2018.március 7. 
Oldalak száma  10 

Tárgy  Ajánlat mód 
 
Jelen dokumentáció a T-Systems Magyarország Zrt. saját szellemi tulajdona. A dokumentáció más irányú 
felhasználása illetve harmadik félnek történő átadása csak a T-Systems Magyarország Zrt. írásos 
beleegyezésével történhet. 
 

Tisztelt Rozgonyi Erik Címzetes Főjegyző Úr! 

A T-Systems Magyarország Zrt számára eljuttatott számú ajánlati ajánlatkérésükre 
hivatkozva a T-Systems Magyarország Zrt. (továbbiakban Ajánlattevő) az alábbiakban teszi 
meg a(z)  Gyál Város Önkormányzata részére készített, Villamos jármű töltőoszlopok 
beszerzésére, telepítésére, üzembe helyezésére és üzemeltetésére vonatkozó 
ajánlatát. 
Kérjük, hogy az ajánlatunkban szereplő üzleti információkat kezeljék bizalmasan! 
Amennyiben szükségesnek találják, készek vagyunk arra, hogy ajánlatunk részleteit 
személyes konzultáción pontosítsuk. 
 

1. Az ajánlat tárgya és terjedelme 

Ajánlatunk az Ajánlatkérő részére Elektromos jármű töltőoszlopok beszerzése, 
telepítése, üzembe helyezése és üzemeltetésére vonatkozik – 1. számú mellékletben 
felsorolt – E-töltő rendszer (a továbbiakban: rendszer) üzemeltetése, hibáinak elhárítására, 
karbantartására, az esetleges meghibásodások bejelentésének fogadása érdekében 
ügyeleti rendszer biztosítására vonatkozik. 
A szolgáltatások szintje, tartalma, a díj megfelelő felülvizsgálata, módosítása mellett igény 
szerint változtatható, bővíthető. 
Ajánlatunkat az előzetesen átadott információkra alapozva készítettük, a további 
egyeztetések során felmerülő plusz igények alapján, ajánlatunkat, az igényeket figyelembe 
véve módosítjuk 
  

mailto:jegyzo@gyal.hu
mailto:koves.gedeon@t-systems.hu
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2. Ajánlati árak 

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t! 
 
Ajánlattevő részteljesítésre jogosult. 
 

    Ajánlati árak 

Megnevezés Menny. 
Eladási 

egységár nettó összár 
2X22 KW-os AC elektromos autótöltő     
evoAC-S22.3 SS töltő oszlop 1 944 400 Ft 944 400 Ft 
Helyszínre szállítás, kiszállás 1 27 800 Ft 27 800 Ft 
Töltőberendezés helyszínen történő elhelyezése, 
villamos bekötése, funkciótesztek elvégzése. 
(Rezsianyag és munkadíjakat is beleértve.) 

1 66 700 Ft 66 700 Ft 

Töltőberendezés fogadására alkalmas előre gyártott 
betonalap a lerögzítéshez, a kábelbehúzáshoz és 
bekötéshez 

1 27 800 Ft 27 800 Ft 

Mérési jegyzőkönyvek, átadási dokumentáció 1 66 700 Ft 66 700 Ft 
2db talajra rögzíthető inox kivitelű rágurulásgátló 
oszlop és annak helyszínen történő elhelyezése a 
felső részen fényvisszaverő szalaggal  

1 32 200 Ft 32 200 Ft 

Parkolóhely felfestés zöld alapfelületen (2db 3*6m) 
fehér elválasztó vonallal és fehér logóval 

0 417 400 Ft 0 Ft 

Gyál Önkormányzati tulajdonú kültéri elektromos 
szekrénytől való földkábel fektetése összesen kb.: 
10fm (6fm zöld felület, 4 fm viacoloros felület). 
Kábelárok ásás és helyreállítás, viacolor bontás és 
helyreállítás, homokágykészítés, kábeljelző szalag, 
kábelfedő lemez, zsugorvégelzárókkal) 

1 263 300 Ft 263 300 Ft 

Összesen:     1 428 900 Ft 
 

Megnevezés Menny. 
Eladási 

egységár nettó összár 
Dokumentálás, projekt vezetés 1  54 200 Ft 

 
 

Megnevezés Menny. 
Eladási 

egységár nettó összár 
Fenntartási költség, üzemeltetési díj 1 évre 1  331 038 Ft 

 
 
 
Mind összesen   1 814 138 Ft 

 
 
A fenti árak az esetleges pótmunka ellenértékét nem tartalmazzák. Ajánlatkérő jogosult a 
rendeltetésszerű használathoz nélkülözhetetlen, előre nem látható pótmunkát 
szerződésmódosítás nélkül, egyedi megrendeléssel megrendelni,  az Ajánlattevő írásbeli 
ajánlata alapján. 
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Ajánlati feltételek egyértelműsítése, kiegészítése 

 A töltőállomás engedélyeztetési eljárása (önkormányzati, áramszolgáltatói, 
közműhivatali, stb.) nem része árajánlatunknak, mivel ezen folyamatok költségei 
illetve teljesíthetőségi határidői kívül esnek hatókörünkön, valamint helyszíntől 
függően erősen változhatnak. 

 A megadott árak nem tartalmazzák az esetleges hálózatfejlesztéssel járó 
többletköltségeket, melyek értelmezésünk szerint nem képezték részét az ajánlati 
felhívásnak. 

 A megadott árak nem tartalmazzák a töltő telepítéséhez szükséges esetleges 
forgalomtechnikai terv elkészítését és a BKK-nál történő engedélyeztetést 

 A mobilfizetést nagyon rövid időn (pár hét) belül aktiválható a rendszerben.                       
A leggyorsabb megoldás az evopay-en keresztüli fizetés, de az evopay 
rendszerelemeire építve is 1-2 hónapon belül el tudjuk indítani a csak az elektromos 
töltésre vonatkozó rendszert. 

Ajánlatkérő feladatai 

Ajánlatkérő feladatai közé tartoznak a teljesség igénye nélkül pl. az alábbi feladatok: 

 Telepítési feltételek biztosítása: 
o Esetlegesen szükséges hálózatfejlesztés, helyszíni villamos energia-

alelosztók kialakítása, módosítása 
 Szükséges villamos energia betáplálás, kábelezés, nyomvonal kiépítés 
 Forgalomtechnikai terv, BKK engedélyeztetés  
 Hatóság által előírt mérések elvégzése és engedélyek beszerzése a töltőállomás 

telepítéséhez 
 
Az átalánydíj tartalmazza a készenléti díjat, valamint tartalmazhatja az esetleges további, 
ott részletezett szolgáltatások kiszállási díját, munkadíját és anyagköltségét.  
 

3. Jótállás 

A garanciális határidő a leszállítást követő 12 hónap. (külön díj ellenében opcionálisan 
kiterjeszthető). 
 
Ajánlattevő az eszközökkel (és a szolgáltatásokkal) kapcsolatban ezen túlmenően kizárólag 
a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) 
szavatosságokat, illetve jótállásokat vállalja.  Minden más kifejezett, hallgatólagos vagy 
törvényes szavatosság vagy kijelentés a magyar jogszabályok által megengedett 
mértékben kizárt. 
 
A jótállás nem terjed ki elemi csapás, szándékos rongálás, emberi mulasztás, illetéktelen 
beavatkozás, illetve más, a szakszerűtlen működtetésből, beavatkozásból bekövetkezett 
károk helyreállítására. 
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4. Fizetési feltételek 

Az Ajánlattevő előleg terhére dolgozik, melynek összege az ajánlati ár 40%-a. 
A felek által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített, Ajánlattevő által ténylegesen 
leszállított és Ajánlatkérő által elismerten átvett mennyiségnek megfelelő  fizetési 
kötelezettségeinek az Ajánlatkérő az Ajánlattevőnek az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél 
vezetett  HUF: 1091 8001 0000 0068 7383 0003 sz. folyószámlájára az adott számla 
dátumától számított 15 napon belül történő átutalással tesz eleget. 
Amennyiben az Ajánlatkérő fizetési kötelezettségét ezen határidőn túl teljesíti, a Ptk. 6:155. 
§ (1) szerinti késedelmi kamatot köteles Ajánlattevőnek megfizetni. 
Jelen ajánlatban rögzített árak közül az anyagok, berendezések, illetve szoftverek eladási 
árait a 257,10 USD/HUF árfolyam alapján kalkuláltuk. 
Amennyiben az ajánlatadás és a teljesítés napja közötti időszakban a UniCredit Bank 
Hungary Zrt. USD deviza kereskedelmi eladási árfolyamának mértéke a kalkulációnál 
alkalmazott árfolyamhoz képest 1,5%-nál kisebb mértékben változott, az Ajánlattevő ezt 
magára vállalja, míg a 1,5%-ot meghaladó növekedés esetében a teljesítés napján 
érvényes USD/HUF deviza kereskedelmi eladási árfolyamon bocsátja ki a számlát. 
 
Ajánlattevő előteljesítésre jogosult. 
Amennyiben az Ajánlattevőnek fel nem róható, illetve rajta kívül álló okból a rendszer 
kivitelezése nem fejezhető be a teljesítési határidőig, akkor a rendszer készültsége szerinti 
mértékben az Ajánlatkérő az Ajánlattevő által kiállított részszámla alapján a készültségnek 
megfelelő részösszeget fizet. 
Mindaddig, amíg az Ajánlatkérő a szerződés szerint esedékes vállalkozási díjat az 
Ajánlattevőnek meg nem fizeti, az Ajánlattevő fenntartja tulajdonjogát a telepített rendszerre 
– akkor is, ha időközben azt továbbadták, vagy azon módosításokat hajtottak végre.  
Ebből következően az Ajánlatkérő kötelezi magát, hogy a vállalkozási díj teljes 
kiegyenlítésének napjáig a rendszert nyilvántartásaiban idegen (az Ajánlattevőt illető) 
tulajdonként tartja nyilván. A feleknek e megállapodása az ajánlat elfogadásával létrejövő 
szerződés feltételeként is érvényesül. Az Ajánlattevő által az Ajánlatkérőhöz intézendő 
számlákon ennek megfelelően utalás szerepel majd az eladásnak a tulajdonjog 
fenntartással való korlátozottságára. 

5. Határidő 

Az ajánlatban szereplő eszközök szállítási határideje a megrendelés visszaigazolása 
megküldésének napjától számított 4-6 héten belül van. 
A kivitelezési munkálatok elvégzése az anyagok beérkezését követően, Ajánlatkérővel 
egyeztetett időpontban történik, a munkaterület folyamatos és zavartalan rendelkezésre 
állása esetén. 
A szolgáltatás megkezdésének legkésőbbi időpontja az üzemeltetési szerződés aláírásától 
számított 4 héten belül, az Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban a 2-es pontban 
meghatározott, ajánlatkérő által biztosítandó feltételek valamint a helyszínek zavartalan 
rendelkezésre állása esetén. 
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6. Felelősség 

Az Ajánlattevő bármely jogcímen felmerülhető és összegzett felelőssége kizárólag az 
Ajánlatkérő által igazolt és az Ajánlattevő által nem vitatott, tényleges és közvetlen károkra 
terjed ki, melyek felső határa legfeljebb a vállalkozói díj. 
 
A kivitelezési munkák elvégzéséhez az Ajánlattevő jogosult alvállalkozót igénybe venni.                
Az alvállalkozó teljesítéséért az Ajánlattevő felelősséggel tartozik. 

7. Felelősség-üzemeltetésre vonatkozóan 

Az Ajánlattevő bármely jogcímen felmerülhető és összegzett felelőssége kizárólag az 
Ajánlatkérő által igazolt és az Ajánlattevő által nem vitatott, tényleges és közvetlen károkra 
terjed ki, melyek felső határa legfeljebb a vállalkozói díj. 
Az Ajánlatkérő köteles – jogszabály ettől eltérő, kötelezően alkalmazandó rendelkezése 
hiányában – az Ajánlattevő által végzett munkáért az átalánydíjon felül külön díjat 
(kiszállási díj, az igazolt munkaidőre eső munkadíj, anyagköltség) fizetni az alábbi 
esetekben: 

 az Ajánlatkérő által választott szolgáltatásszinthez külön díjfizetési kötelezettség 
tartozik; 

 a hiba az Ajánlatkérő, vagy harmadik személy felróható magatartásának (pl. helytelen 
eszközhasználat, illetéktelen beavatkozás stb.) eredménye; 

 a hiba az Ajánlattevőtől független külső környezeti feltételek, technikai paraméterek, 
vagy jogszabályi, hatósági előírások megváltozásából ered, vagy elháríthatatlan külső 
okra (vis maior: pl. villámcsapás, tűzvész, csőtörés stb.) vezethető vissza; 

 a jelen ajánlat keretében vállalt szolgáltatások körébe nem tartozó munkák. 
Az Ajánlatkérő köteles továbbá a kiszállási díjat megfizetni abban az esetben, ha 
hibabejelentése alaptalan volt. 
 

8. Anti-korrupciós klauzula 

Az Ajánlatkérőt tájékoztatjuk, hogy az Ajánlattevő a hazai jogrendszerben valamint  a 
Magyar Telekom Nyrt/Magyar Telekom Csoport tagvállalatban elfogadott etikus üzleti 
magatartási szabályoknak és az anti-korrupciós jogszabályoknak való megfelelőségi 
kötelezettségét fontosnak tartja a kereskedelmi folyamat során. 
 
Az etikus üzleti magatartásnak megfelelően az üzleti döntés, valamint a döntés tartalmára 
vonatkozó feltételek kialakítása objektív döntési szempontok alapján történhet.                           
Az Ajánlattevő fontosnak tartja, hogy ajánlata alapján a szerződéskötés tisztán üzleti 
alapon szülessen. 
 
Az Ajánlattevő tudatában van annak, hogy jelen szerződés vonatkozásában az anti-
korrupciós jogszabályoknak való meg nem felelés a jelen ajánlat alapján kötött szerződés 
azonnali hatályú felmondását, valamint a megfelelő korrekciós lépések megtételét vonhatja 
maga után. 
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9. Az ajánlat érvényessége és hatályossága 

Jelen ajánlat az ajánlat dátumától számított 30 napig érvényes. 
Jelen ajánlat alapján az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között a vállalkozási jogviszony 
kizárólag abban az esetben jön létre, ha az ajánlatot az Ajánlatkérő az Ajánlattevő ajánlatát 
megrendelésével elfogadja, és azt az Ajánlattevő visszaigazolja. A vállalkozási szerződés 
létrejöttének időpontja az a nap, amikor az Ajánlatkérőhöz a visszaigazolás megérkezik. 
Amennyiben az ajánlat és a megrendelés között eltérés van, a vállalkozási szerződés 
tartalmára a visszaigazolás tartalma irányadó. 
Az ajánlatunkkal kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolására készséggel állunk 
rendelkezésre. 
Ajánlattevő rögzíti, hogy Megrendelő jogosult a jelen ajánlat alapján elektronikus úton neki 
megrendelést küldeni, Ajánlattevő pedig azt ugyancsak elektronikus úton igazolja 
Megrendelőnek vissza. Ajánlattevő azonban elvként rögzíti, hogy az elektronikus úton 
történő dokumentumok megküldését egymásnak kérés esetén igazolniuk kell.  
A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a jegyzo@gyal.hu, vitez.peter@gyal.hu, 
donhauzer.adam@gyal.hu és az egry.istvan@gyal.hu  míg a Szállító a koves.gedeon@t-
systems.hu  voros-bene.erika@t-systems.hu  email-címekről jogosult a másik Felet 
értesíteni. A nem ezekről a címekről küldött dokumentum jognyilatkozatnak nem minősül és 
felek között szerződést nem hoz létre. Felek haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon 
belül kötelesek egymást értesíteni, amennyiben a fentiek szerinti email címük megváltozna. 
Ajánlattevő azt is kinyilvánítja, hogy előnyben részesíti az elektronikus úton történő 
megállapodást. Az ajánlat, a megrendelés és annak visszaigazolása során létrejött 
szerződés végrehajtása során felek eseti megállapodásai alapján vegyes csatornákat is 
alkalmazhatnak.  
Ajánlattevő azonban azt is tudomásul veszi, hogy ha felek úgy határoznak, hogy a 
megrendelést és/vagy visszaigazolást nem elektronikus úton, hanem papír formátumban 
juttatják el egymásnak. (Például elektronikus ajánlat, papír formátumú megrendelés és 
elektronikus visszaigazolás.) 
 
Budapest, 2018.március 7. 
Üdvözlettel: 

   

.................................................................................    ................................................................................. 

Köves Gedeon 
értékesítési menedzser 

 Baráthné Valacsai Szilvia Beáta 
értékesítési menedzser 
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1. számú melléklet 

1. Műszaki adatok ismertetése 

A töltőberendezés integrált fogyasztásmérővel rendelkezik, 
amely megfelel a 2004/22/CE  Európai Fogyasztásmérők 
Irányelvének (MID), valamint amelynek pontossági osztálya 
EN 50470-1 és EN 50470-3 szabványok szerinti. A 
fogyasztásmérő és a töltőberendezés központi egysége 
közötti kommunikáció szabványos Modbus protokoll alapján 
történik.  
A kiolvasott adatok biztonsági szintje teljesíti a IEC 62056 
szabvány követelményeit.  
A töltőberendezés távfelügyeletéhez, 10/100 Ethernet, vagy 
WiFi hálózati hozzáférés hiányában opcionálisan igényelhető 
egy M2M SIM kártya, mely egy központi szerverrel való on-
line kapcsolatot biztosít. A töltő állapotát, hibajelzéseit, 
fogyasztási értékeket a központi szerver tárolja és felügyeli.  
A töltő rendelkezik RFID felhasználói azonosítással, továbbá 
a töltésindítás az Integrált on-line szolgáltatáscsomagunk 
segítségével mobiltelefonos alkalmazással aktiválható, s a 
fogyasztási érték a mobiltelefonos alkalmazáson keresztül 
ellenőrizhető.  
 
1.3 Általános jellemzők:  
 
SMART funkciók, megkülönböztetés:  

 Webes elérhetőség és monitorozás az üzemeltetők és a városvezetés számára 
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 RFID (mágneskártya) felhasználói azonosítás és töltésindítás, városkártyához 
történő integrálás => fizetési rendszer élesítését követően a regisztrált polgárok 
kedvezményesen (akár ingyesens) tölthetnek 

 

 
 

 
 Egyedi mobil alkalmazás alapú felhasználói azonosítás és töltés-aktiválás (Integrált 

on-line szolgáltatáscsomagunk segítségével) => kész fizetési rendszer (EVOPay) 
integrálása az egyedi mobil alkamazáshoz 
 

 
 
 

 
 offline azonosítási képesség  
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Telepítési kivitelek:  
• Földön álló  

 Az európai AC töltési szabványok teljes körű támogatása  
 Szabványos távfelügyeleti rendszer (OCPP 1.5, 1.6, „1.6 JSON over Websockets” 

támogatása)  
 Státuszinformációk mutatása LED kijelzőn  
 Biztonság: folyamatos kábel monitorozás  
 Rongálás-biztos kültéri kivitel, opcionálisan ütközés gátlóval  
 -20…+50 Celsius működési tartomány  
 Könnyű és gyors telepíthetőség  
 Ergonomikus dizájn  
 Mozgáskorlátozottak számára is könnyen hozzáférhető és használható  

 
 

 
1.4 A töltőberendezés energia betáplálási igénye:  
A töltőberendezés 5 vezetékes (L1, L2, L3, N, PE) 3-fázis 400V/50Hz, 63 Amper villamos 
oldali megtáplálása fogadására van felkészítve. A berendezés működőképes marad kisebb 
energiavételezés esetén is, de ebben az esetben a gépjármű töltése hosszabb időt vesz 
igénybe. A betáplálási oldal kismegszakítós és „A” típusú hibaáram védelmi kapcsolóval 
rendelkezik.  
A lehetséges töltési alternatívák:  

 3 fázis 400 VAC/64A (2X22 kVA) 5 vezetéses megtáplálás (L1, L2, L3, N, PE),  
 3 fázis 400 VAC/32A (22 kVA) 5 vezetéses megtáplálás (L1, L2, L3, N, PE),  
 3 fázis 400 VAC/16A (11 kVA) 5 vezetéses megtáplálás (L1, L2, L3, N, PE),  
 1 fázis 230 VAC/32A (7,4 kVA) 3 vezetéses megtáplálás (L, N, PE),  
 1 fázis 230 VAC/16A (3,7 kVA) 3 vezetéses megtáplálás (L, N, PE),  

 
A megtáplálás kialakítása a helyi telepítési viszonyoktól függ, természetesen a betáplálás 
energiaszintje meghatározza a töltési időt is.  
1.5 Töltőberendezéssel tölthető elektromos gépjárművek  
 
Az egyes járműtípusokhoz tartozó töltési időkről az alábbi webcímen tájékozódhat: 
www.evopro.hu/page/charging_duration  
 
1.6 Telepítés  
 
Kiemelt figyelmet kell fordítani a telepítési hely kiválasztására, a villamos energia betáplálás 
szakszerű kialakítására. Ezen tevékenységeket szakirányú ismeretekkel rendelkező 
személyzet alkalmazásával kell megvalósítani.  
 
1.7 Szállítási terjedelem  
 
Ajánlattevő feladatai közé az alábbiak tartoznak:  

 Töltőberendezés legyártása  
 Kezelési utasítás átadása  
 Töltőberendezés helyszínre szállítása  
 Szükséges villamos energia betáplálás, kábelezés, nyomvonal kiépítés a 

Megrendelői elosztószekrénytől  
 Töltőberendezés üzembe helyezése (Szállító feladatkörén kívül eső megelőző 

munkálatok teljes körű befejezését követően.)  

http://www.evopro.hu/page/charging_duration
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 Töltőberendezés rögzítése az elkészített alaptestre  
 Töltőberendezés elektromos bekötése  
 Integrált on-line szolgáltatások (éves szolgáltatási díjként)  
 Távfelügyelet, valamint az ehhez szükséges 3G SIM kártya előfizetésének 

biztosítása  
 szerver üzemeltetése  
 mobiltelefon alkalmazás (valamint ennek folyamatos frissítése)  
 web oldal üzemeltetése (felhasználói és vevői)  

 
 
 
Opcionális Ajánlattevői feladatok külön díj ellenében történő megrendelés esetén:  

 Kezelési oktatás tartása (Ajánlatkérővel előre egyeztetett időpontban, egyszeri 
alkalommal.)  

 
Ajánlatkérő feladatai közé tartoznak a teljesség igénye nélkül pl. az alábbi feladatok:  

 Telepítési feltételek biztosítása  
 Esetlegesen szükséges hálózatfejlesztés, helyszíni villamos energia- alelosztók 

kialakítása, módosítása  
 Esetlegesen szükséges útfeltörés majd útburkolás, forgalmi rend kialakítás  
 3*63A villamos betápigény rendezése a villamos hálózati engedélyes felé  
 Tulajdonosi engedélyek és hozzájárulások beszerzése  
 Hatóság által előírt mérések elvégzése és engedélyek beszerzése a töltőállomás 

telepítéséhez  
 
 
A töltőállomás engedélyeztetési eljárás (önkormányzati, áramszolgáltatói, közműhivatali, 
stb.) nem része árajánlatunknak, mivel ezen folyamatok költségei illetve teljesíthetőségi 
határidői kívül esnek hatókörünkön, valamint helyszíntől függően erősen változhatnak.  
 
A megadott árak nem tartalmazzák az esetleges hálózatfejlesztéssel járó 
többletköltségeket, melyek értelmezésünk szerint nem képezték részét az ajánlati 
felhívásnak . 
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2. számú melléklet 

2. A szolgáltatások köre (hibaelhárítás vállalt feltételei) 

2.1 Vállalt szolgáltatások, szolgáltatási szintek 
2.1.1 Ügyfélszolgálat biztosítása 
Ajánlatkérő a rendszer meghibásodása esetén az észlelt hibát a T-Systems 
Magyarország Zrt.  Ügyfélszolgálatán jelentheti be. Az Ügyfélszolgálat az év 365 
napján 24 órás elérési felületet biztosít szerződéses Ügyfelei számára.                               
A bejelentéseket elsődlegesen telefonon lehet megtenni az ingyenesen hívható              
06-80-408080 telefonszámon.  
A telefonos bejelentéseket servicedesk operátor fogadja, elektronikus servicedesk 
rendszerben rögzíti, és diszpécseli a megfelelő problémakezelőhöz, valamint 
gondoskodik az ügyfél visszaértesítéséről. A bejelentést írásban is meg kell 
erősíteni e-mail segítségével a servicedesk@t-systems.hu  címen, illetve faxon, a 
06-1-4328290 számon, azonban a bejelentés időpontjának a telefonos bejelentés 
ideje számít. Az operátor esetleges elérhetetlensége esetén a bejelentés 
üzenetrögzítőre mondható, ebben az esetben a bejelentés idejének az üzenet 
rögzítési ideje számít. A hibabejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából eredő 
következményekért Ajánlattevőt nem terheli felelősség. 
2.1.2 Hibaelhárítás 
Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő által a rendszer működésére vonatkozó 
bejelentéseit kivizsgálni és a hibák elhárítását elvégezni. 

 A távfelügyelet útján kijavítható meghibásodás esetén a hiba kiküszöbölését 
a távfelügyelet útján 12 órán belül elvégezni; 

 egyéb esetekben 1 munkanapon belül kiszállni, és a hibaák kiküszöbölését a 
műszakilag indokolt lehető legrövidebb határidőn belül elvégezni. 

A hibák kiküszöbölése során a meghibásodott, elhasználódott alkatrészek szükség 
szerinti, illetve a rendeltetésszerű használat fenntartásához szükséges karbantartás 
keretében történő használatarányos cseréjét biztosítani, az üzemeltetési 
specifikációnak megfelelően. A munkadíj része az ajánlatban szereplő üzemeltetési 
díjnak, az alkatrészek és felhasznált anyagok ára nem. 
2.1.3 Karbantartás 
Az éves, megelőző karbantartási szolgáltatás keretében Ajánlattevő évente, az 
üzemeltetési specifikációnak megfelelően legalább egyszeri helyszíni kiszállás 
keretében az üzemeltetési specifikációban előírt terjedelmű átvizsgálást és 
karbantartást  elvégzi, ennek eredményeképpen Ajánlatkérőnek a rendeltetésszerű 
használhatóság fenntartásához szükséges munkálatokat meghaladó javításokra, 
bővítésekre, átalakításokra ajánlatot tesz, azzal, hogy az ajánlatban foglalt 
munkákat csak az Ajánlatkérő írásbeli megrendelésére jogosult és köteles 
elvégezni. 
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Tárgy: Javaslat a Gyál, Szélső utca 77. szám alatti 6643 hrsz.-ú 
ingatlan elidegenítésre 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzat tulajdonát képezi a gyáli 6643 hrsz.-ú Gyál, Szélső utca 77.szám alatti kivett, lakóház 
udvar megnevezésű 577 m2 területű ingatlan. 
 
Rafael Katalin, 2360 Gyál, Szélső utca 77. szám alatti lakos, azzal a kérelemmel fordult hivatalunkhoz, hogy 
szeretné megvásárolni – havi 50 000-Ft-os részletfizetéssel - tárgyi ingatlant.  
Az ügy előzménye, hogy Gyál Nagyközségi Közös Tanács VB. Szakigazgatási Szerve a 136-3/1986. számú 
határozatával 1986.január 02.-án kiutalta az ingatlant Rafael Katalin édesanyja Balogh Emma és családja 
részére. A család azóta folyamatosan ott lakik, bérleti díjat nem fizet. Jelenleg Rafael Katalin két kiskorú 
gyerekével, édesapjával és Down-kóros beteg öccsével lakik itt.  
A kilencvenes évek elején építési engedély nélkül bővített ház rossz állapotban van, állagmegóvásra, felújításra 
szorul. A villany és a vezetékes ivóvíz be van vezetve, a közműszámlákat Rafael Katalin folyamatosan fizeti. 
 
A Tuti Info Bt. Ingatlanközvetítő Iroda elkészítette tárgyi ingatlan értékbecslését, amely szerint az ingatlan jelen 
állapotbeli piaci értéke. 4 500 000-Ft., azaz: négymillió-ötszázezer forint. 
Rafael Katalin előzetes szóbeli nyilatkozata alapján ezt az összeget vételárként elfogadja, ha lehetősége lesz rá, 
akkor gyorsabban fog törleszteni. Havi 50 000-Ft-os részletfizetéssel ez 90 hónapos, azaz 7 és féléves törlesztési 
időt jelent.  
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testülete 

a. a tulajdonában lévő gyáli 6643 hrsz.-ú Gyál, Szélső utca 77.szám alatti kivett, lakóház udvar 
megnevezésű 577 m2 területű ingatlant 4.500 000-Ft, azaz négymillió-ötszázezer forint vételáron – havi 
ötvenezer forint részletfizetéssel - értékesíti Rafael Katalin, 2360 Gyál, Szélső utca 77. szám alatti lakos 
részére. A vevő tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba a vételár teljes kifizetéséig nem jegyezhető be.   

b. felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: folyamatos 
  2018. április 30. (az adás-vételi szerződés megkötésére)  
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 

1 pld. kiutaló határozat 
  1 pld. ingatlan értékbecslés 
  1 pld. ismertető (fénykép, térképrészlet, tulajdoni lap) 
 
Gyál, 2018. március 8. 
 
 
           Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 































































 
 
 
 
 
                                                                                        Tárgy: Javaslat a Gyál 04/30 hrsz.-ú ingatlan belterületbe   

  vonására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyáli 04/30 hrsz.-ú szántó művelési ágú 5152 m2 területű ingatlan tulajdonosai Vass Szilvia és Vass Lajos, 
2360 Gyál, Bercsényi M. utca 96. szám alatti lakosok kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz tárgyi ingatlan 
végleges más célú hasznosítására és belterületbe csatolására vonatkozóan - összhangban Gyál Város 
Településrendezési eszközeivel – gazdasági és közlekedési terület céljára. 
 
A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint külterületi termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet 
kizárólag az Önkormányzat terjeszthet elő. 
A kérelem megalapozottságát az Önkormányzatnak képviselő-testületi döntéssel kell igazolnia. 
 
A Képviselő-testület 190/2014.(XI.27.) számú határozatával elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Terve 
alapján Gyál, Patak utca melletti 04/30 hrsz.-ú földrészlet beépítésre szánt, belterületbe vonható terület. Gyál 
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) számú rendelet mellékletét képező 12. számú 
Szabályozási Tervlapja tárgyi ingatlant Gksz-13 jelű, azaz kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe, továbbá 
közlekedési területbe sorolja. Korábban a Képviselő-testület a 20/2015.(I.29.) sz. határozatában az ezen a 
területen lévő 04/23 és 04/24 hrsz.-ú földrészletek, a 147/2016.(VI.30.) sz. határozatában a 04/25 hrsz.-ú 
földrészlet, a 129/2017.(V.25.) sz. határozatában a 04/26 hrsz.-ú földrészlet belterületbe vonásáról döntött. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
 
1.) Gyál Város Településszerkezeti Tervének megfelelően a Gyál, Patak utca melletti 04/30 hrsz.-ú szántó 

művelési ágú 5152 m2 területű földrészletet - az SZT 12 jelű tervlap alapján beépítésre szánt 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetnek és közlekedési területnek jelölt ingatlant – kivett, 
beépítetlen területként és kivett közlekedési területként belterületbe vonja 

2.) a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonosok Vass Szilvia és Vass Lajos, 2360 Gyál, 
Bercsényi M. utca 96. szám alatti lakosok viselik 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. május 30. (az eljárás megindítására) 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István Városfejlesztési irodavezető 
 
 
Gyál, 2018. március 5. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
                            1 pld. tulajdoni lap 
  1 pld. térképkivonat 
  1 pld. Szabályozási tervlap részlet 
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Új keresés

Vissza a főmenübe

A megrendelés eddigi díja: 0 Ft

Súgó



EL6TERJESZTES

az Elios Zrt.-hez kapcsol6d6 ktizvil6giLisi beruhiiziisok kapcsin sztiletett OLAF-

ielent6sr6l

A hiradiisokb6l 6rtestiltem arr6l, hogy az Eur6pai Csaliis EIIeni Hivatal IOLAF] srilyos

szabelytalansiigokat iillapitott meg a Kornyezet 6s Energia 0perativ Program

krizvilSgitiisos kiiriisaiban megval6sitott projekteteket illet6en. E hiraddsok szerint az

uni6s hivatal 20L1 6s 2015 koztitti olyan Elios-szerz6d6seket 6s kozbeszerz6seket

vizsgiilt, amelyek keret6ben a c6g magyar teleptil6sek krizviliigitdsdt moderniziilta.

Tribbek koztitt a v6rosunk6t is.

A Hivatalt a k6t 6ves vizsgilat;inak az eredm6nyei arra inditottdk, hogy a magyar

hat6sdgok szdm6ra jogi l6p6sek megt6tel6t, az Eu16pai Bizottsiignak pedig 40 milli6 eu16,

azaz 1-2 milliArd forint visszafizettet6s6t javasolta.

Az eddig nyilviinossiigra keriilt informici6k alapjdn ez az igy az ut6bbi id6k egyik

legsflyosabb vissza6l6si botrdnya lehet, emiatt az 6rintett szerepl6k elemi k6teless6ge az

iigy miel6bbi tisztAzAsa 6s a 6rintettek miel6bbi felel6ss6gre voniisa.

A Kormdny megkapta a jelent6st, amivel nem tehet mast, mint teljes eg6sz6ben

nyilviinossdgra hozza, mivel a Kormdny koriibban mds tigyben elengedhetetlennek

tartotta az OLAF-jelent6sek ,,els6 betiit6l az utols6ig" tort6n6 ktizreadiisiit.

Rem6lhet6leg tehit hamarosan nyilviinossrigra keriil a teljes jelent6s, k6pvisel6-

testiiletr.inknek azonban addig is dolga van a jelent6ssel. Sztiks6ges 6s elengedhetetlen

szdmunkra az, hogy a jelent6st mihamarabb megismerhesstik.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testr.iletet, hogz a fenti el6ter.ieszt6st tiirgyalja meg,

v6lem6nyezze,6s az alibbi hatdrozati javaslatot fogadja el.

Tisztelt K6pvisel6 Testiilet!



Hatiirozati iavaslat:

Gydl V:iros K6pvisel6 Testiilete akk6nt hatiiroz, hogy az Elios Zrt.-hez kapcsol6d6

krizviliigit;isi beruhiizisok kapcsdn sziiletett OlAF-jelent6st a Kormiinyt6l kik6ri, 6s azt

nyilvdnossigra hozza.

Hatiirid6: 201.8. iiprilis. 1.

Felel6s: Piipai Mihiily Gyril viiros polgiirmestere

Gyiil, 2018. miircius. 20 ,klr\
V6gh Tibor

k6pvisel6

L6tta:

Dr. Rozgonyi Erik cimzetes fdjegyzl



Tisztelt Papai Mihily Polgirmester Ur!

Tisztelt Dr. Rozgonyik Erik F6jegyz6 Ur!

Magyarorszig helyi onkormdnyzatair6l sz6l6 2071.6vi CLXXXIX. tdrv6ny 32. S (2)

bekezd6s f) pontja alapjiin figyelemmel az informiici6s dnrendelkez6si jogr6l 6s az

informiici6szabads6gr6l sz6l6 2011.6vi CXII. tcirv6nyre az aliibbiakban fordutok 0nhoz:

A hiraddsokb6l 6rtesliltem arr6l, hogy az Eur6pai Csaliis Elleni Hivatal (OLAFJ srilyos

szabiilytalansiigokat iillapitott meg a Kornyezet 6s Energia Operativ Program

krizvildgit6sos kiirisaiban megval6sitott projekteteket illet6en. E hiradisok szerint az

uni6s hivatal 20ll 6s 2015 kdzritti olyan Elios-szerz6d6seket 6s kdzbeszerz6seket

vizsgiilg amelyek keret6ben a c6g magyar telepiil6sek kozviliigitiisiit moderniziilta.

Tobbek kdz6tt a vdrosunk6t is.

A Hivatalt a k6t 6ves vizsgiilatdnak az eredm6nyei arra inditottik, hogr a magyar

hat6sdgok sziimdra jogi l6p6sek megt6tel6t, az Eu16pai Bizottsiignak pedig 40 milli6 eu16,

azaz 12 milliArd forint visszafizettet6s6t javasolta.

Az tigy horderej6re, valamint 0nkormdnyzatunk 6rintetts6g6re firyelemmel

onkormdnyzati k6pvisel6k6nt k6rem, hogy a lehet6 leghamarabb biztositsa az Eur6pai

Csalis Elleni Hivatal Elios-iigyben k6sziilt ielent6s6be val6 betekint6st.

Koszonettel,

Gy Al, 20 t8. miircius. 20.

tv
6gh Tibor

onkormdnyzati k6pvisel6
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