
 
 
 
 
 
 
 
 
Szám: 15739/2018. 

 
 

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

2018. május 31-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. április 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének alakulásáról (zárszámadás) 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésére, és új rendelet megalkotására 

 
Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
5. Javaslat a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló 2/2015. (I.30.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
 

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

 
6. Javaslat a helyi közutak kezelésének helyi szabályairól szóló 3/2011.(II.01.) önkormányzati rendelet 

előírásainak kiegészítésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Javaslat közterületi térfigyelő rendszer bővítésére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
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8. Javaslat a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről szóló rendelet módosítására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

9. Javaslat az 130091447 sz. háziorvosi praxis elidegenítéséhez való hozzájárulás megadására és a 
területi ellátási kötelezettség vállalására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 

 
Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
10. Beszámoló a belső ellenőrzés 2017. évi vizsgálatainak tapasztalatairól 
 

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

11. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi 
ellátásáról 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

12. Javaslat 2018. szeptember 1-jétől a Gyáli Tátika Óvoda álláshelyeinek bővítésére, valamint a Gyáli 
Liliom Óvoda álláshelyeinek csökkentésére 

 
Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
13. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda intézményátszervezéssel kapcsolatos döntések meghozatalára, és a 

Gyáli Tátika Óvoda alapító okiratának módosítására 
 

Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
14. Javaslat a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, 

valamint a maximális csoportlétszámtól történő eltérés engedélyezésére 
 

Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
15. Tájékoztató a 2017. évi közbeszerzésekről  
 

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

16. Javaslat a 2018. évi intézményi felújításokra (Később kerül kiküldésre) 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

17. Javaslat Gyál járda felújítási koncepciójának elkészítésére  
 

 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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18. Javaslat a Bem József utcai temető ravatalozó javításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 

 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor  ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

19. Javaslat ebrendészeti telepet működtető települési önkormányzatok számára kiírt pályázaton való 
részvételre (Később kerül kiküldésre) 

 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor  ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

20. Javaslat a Környezetvédelmi Alap rendelkezése alatt álló pénzeszköz felhasználására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges felülvizsgálatára: a HAVI Logistics 
Kft. telephelyére (hrsz.:4366/3) vonatkozó hatályos szabályozási terv módosítása 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

22. Javaslat a kialakuló gyáli 1566/4 hrsz.-ú út (Egressy Béni utca) tulajdonjogának térítésmentes 
átvételére 

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

23. Javaslat a kialakuló gyáli 097/120 (7851) hrsz.-ú út (Újvilág utca) tulajdonjogának térítésmentes 
átvételére 

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

24. Javaslat a Gyál 7000/2 hrsz-ú ingatlan utcanévvel történő ellátására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

25. Javaslat Baranyi Sándorné tulajdonát képező, Gyál, Kassai u. 58. sz.; 5770 hrsz. alatti ingatlanon 
elmaradt csatornabekötés Környezetvédelmi Alap terhére történő finanszírozására. 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

26. Egyebek 
 
Zárt ülés: 
 

27. Javaslat: Lőrincz Sándorné 2360 Gyál, Damjanich utca 4. szám alatti házi segítségnyújtásban 
részesülő 2018. május 1-jétől fizetendő személyi térítési díj csökkentésére irányuló felülvizsgálati 
kérelmének elbírálására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
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28. Javaslat: Simon Józsefné 2360 Gyál, Katona József utca 12. szám alatti házi segítségnyújtásban 
részesülő 2018. május 1-jétől fizetendő személyi térítési díj elengedésére irányuló felülvizsgálati 
kérelmének elbírálására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

29. Javaslat a Gyál 078/21,22,23. helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet tulajdonjogágának 
átruházására vonatkozó döntés meghozatalára 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Gyál, 2018. május 25.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2018. április 26-ai 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2018. április 26-ai 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 2018. április 30-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:        89.117 e Ft       40.789 e Ft    45,77 % 
 iparűzési adó:   1.539.104 e Ft     488.119 e Ft    31,71 % 
 építményadó:      272.454 e Ft     146.474 e Ft    53,76 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet április hónapban egyetlen alkalommal sem 
vettük igénybe.  
 

3./ A költségvetési számlán átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötésből 0,- Ft; a kamatozó 
kincstárjegy lejáratából 4.500.000,- Ft a 2018. május 22-ig realizált kamat összege. 2018. május 22-én az 
önkormányzat által a költségvetési számláról lekötött szabad pénzeszközeinek összege 430.000.000,- Ft.  
Megoszlása:  

• 150.000.000 Ft Kamatozó Kincstárjegy elnevezésű Magyar Állampapír, fél éves futamidejű, lejárata 
2018.08.01, 0,75 % hozammal. 

• 75.000.000 Ft Kamatozó Kincstárjegy elnevezésű Magyar Állampapír, fél éves futamidejű, 
lejárata2018.08.08, 0,75 % hozammal. 

•  75.000.000 Ft Kamatozó Kincstárjegy elnevezésű Magyar Állampapír fél éves futamidejű, 
lejárata2018.08.22, 0,75 % hozammal. 

• 130.000.000 Ft Kamatozó Kincstárjegy elnevezésű Magyar Állampapír, fél éves futamidejű, 
lejárata2018.08.29. 

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

kifizetetlen számla nincsen.  
 
 
II. Polgármesteri Kabinet 
 
A Generali a Biztonságért Alapítvány célkitűzései között szerepel a betegségmegelőzés és az egészséges 
életmódra nevelő programok támogatása. Ezen céljának a megvalósítására egy egészségügyi szűrőbusz 
segítségével a lakosság részére ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat biztosít, a szerződött egészségügyi 
szolgáltató partnerének közreműködésével, melyre Gyál Város Önkormányzata is pályázott.  
 
Az augusztusban megrendezésre kerülő utcabál alkalmával a következő szűrővizsgálatokat biztosíthatja a 
szűrőbusz: szemészet, bőrgyógyászat, vércukorszint-mérés, vérnyomásmérés, koleszterinszint-mérés, testzsír-
százalék mérés, háziorvosi tanácsadás. 
A pályázat nem igényel önrészt.  
 
Hegymegi István képviselő úr a 2018. március 29-i képviselő-testületi ülésen szóba hozta, hogy egy statisztikai 
elemzés szerint a Gyáli Járás a leszakadó járások közé tartozik, és egy korábbi ígéret ellenére ezen adatsorok 
eredményeire nem kapott érdemi reakciót az önkormányzati vezetéstől, ezért most az alábbiakban válaszolok: 
  
Képviselő úr a KSH adataira hivatkozva legutóbbi, indulatos felszólalásában fejlődésében leszakadó járásként 
minősítette a Gyáli Járást. Képviselő úr állítását a következő tényekkel cáfolom. 
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Képviselő úr a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet két munkatársának 
(nem a KSH!) elemzésére támaszkodó, napjainkra vetített kritikát fogalmazott meg, figyelmen kívül hagyva azt 
a tényt, hogy az adatok a 2007-2012, illetve a 2012-2014. közötti fejlődés útját tekinti át. (azóta eltelt közel 4 év) 
 
Azt a tényt most felejtsük el, hogy járásokról csak 2013-tól beszélhetünk, foglalkozzunk a tanulmány 
tényszámaival. 
 
A tanulmány 25 járási mutatónak (indikátornak) 1-1 adatát átlagolta és 1-5-ig osztályozta. 
Melyek voltak a legfőbb indikátorok2007-2014 közötti fejlődés tekintetében: 

- vállalkozások száma + 
- vendégéjszakák száma 0 
- kiskereskedelmi boltok száma- 
- 1000 lakosra jutó helyi adó 0 
- egy lakosra jutó összevont adóalap összege 0 
- távbeszélő fővonalak száma(!) + 
- kábel internet előfizetők száma- (Jelentősen csökkent az okos telefonok miatt) 
- szennyvíz, hulladékgyűjtésbe bevont háztartások aránya + 
- 1000 lakosra jutó szgk. száma + 
- tartós álláskeresők aránya- 
- segélyben és/vagy gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma + 
- 1000 lakosra jutó halálozások száma +  

 
(a + növekedést, a – csökkenést, a 0 nem volt új adat 2014-ről, ezért a tendencia nem vizsgálható)  
 
Ezen túlmenően a tanulmány indikátorként használja a járások tőlük független adottságát, mint pl. legközelebbi 
autópálya, vagy megyeszékhely távolságát (amely a tanulmány szerint a mi esetünkben több mint 30 km!). 
 
A 2012-es összesített adatok szerint Gyál Járás(?) 3,92 pontot kapott, ezzel a 176 járásból a 25. helyre került az 
azonos pontszámú 24. Debrecen mögé (az abc sorrend miatt). Meg kell jegyezzük, hogy az 1. helyett Győr 4,48 
pontot, azaz fél ponttal előzött meg minket. Összehasonlításként az utolsó helyezett Bácsalmás 1,68 pontot 
kapott. 
 
A 2014-es összesített adatok szerint Gyál Járás 3,72 pontot kapott, 2 tizeddel(!) kevesebbet, mint 2012-ben, az 
előzőekben felsorolt indikátorok eredményei miatt, és ezzel a 37. helyre „csúsztunk” vissza. A 176. Kunhegyes 
1,64 pontot kapott. 
 
A helyezések értékét akkor érzékelhetjük, ha a 4. helyen lévő Vecsési Járás adatait összehasonlítjuk a gyáli 
adatokkal. Érdekes módon az adatok többsége megegyezik a miénkkel, azonban a vecsési összevont adóalap 
13%-kal, a helyi adók 20%-kal magasabb értéket mutattak 2014-ben, és Vecsésen 20%-kal több volt a fővonalak 
száma is. A döntő eltérést viszont a vendégéjszakák számának közel 10-szeresére emelkedése adja Vecsés 
javára, így emelkedett az egyik Járás a 4. és esett vissza a másik Járás a 37. helyre. 
 
III. Igazgatási Iroda 
 
Mellékelten csatolom a közterület-felügyelők és a mezőőrök a 2018. április havi tevékenységéről szóló 
tájékoztatót. 
 
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. május 23.  
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 



2018. április havi összesítő

Illetékes 
szerv ért, 

Figyelmezt
etés

Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események 5 db 2 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Tűzgyújtással kapcsolatos események 3 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 5 db 2 db
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 1 db
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, MÁV áll-ok ell, külterületek ellenőrzése 40 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése 19 db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése
Gyalogos járőrőzés 40 db
Utcanévtáblák, házszámtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése, visszaellenőrzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák, növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak 
észlelése, jelzése, visszaellenőrzése
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése, visszaellenőrzése 3 db 3 db
Zöldterület szennyezése, rongálása, 
Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események
Forgalomszabályzó táblák eltűnésének, útburkolati hibák, jelek sérülésének,  észlelése, 
jelzése 2 db
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 12 db 12 db
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 8 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás, műszaki mentésében részvétel 2 db
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés
Irodai munka, ügyfél fogadásy   gy     g g (   
stb) 92 db
Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel
HelpyNet jelzések, riasztások, segélykérések
Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések 11 db 2 db 9 db
Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések, ellenőrzések 2 db 2 db
Úthibák, kátyúk észlelése, jelentése 76 db 76 db

Összesen: 293 db 90 db 33 db 0 db 0 db 1 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
2018. áprilisi mezőőri tevékenységről 

 
 

2018. április 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         - 
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel        - 
4. Kábelégetés          - 
5. Vadgázolás          - 
6. Elkóborolt állatok         - 
7. Elütött állatok          - 
8. Szemétszedés, külterület takarítás        - 
9. Szemetelés elkövető nélkül                    6 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése        1 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése       - 
12. Gyepmester értesítése         - 
13. Vadőr értesítése          - 
14. Tulajdonosok értesítése         - 
15. Ügyintézés          4 
16. Parlagfű ügyintézés         - 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás        - 
18. Illegális építkezés         - 
19. Madarak riasztása         - 
20. Orvvadászat, orvhorgászat        - 
21. Feljelentés          - 
22. Tulajdonosi feljelentés         - 
23. Figyelmeztetés          1 
24. Elkövetők elmenekülése         - 
25. Utak tisztítása          1 
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        1 
36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterület-felügyelőkkel közös ellenőrzés    - 
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás      - 
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül       - 
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése      - 
40. Hivatali dolgozókkal közös ellenőrzés                                         5  
41. Fegyver használat                     - 
42. Segítség nyújtás                             -                           



 

 
 
 
 
 

       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. április 26. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 
72/2018.(IV.26.) sz. határozatával elfogadta. 
 

A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 

67/2018.(IV.18.)      Intézkedést nem igényel. 
68/2018.(IV.18.)  Baranya Tiborné a Gyáli Bartók Béla Általános 

Iskola intézményvezetői állásra vonatkozó 
pályázatának véleményezéséről szóló testületi 
határozat a Monori Tankerületi Központhoz 
megküldésre került. 

69/2018.(IV.18.)  A „PM-ONKORMUT-2018” tárgyú útépítési 
pályázat határidőre benyújtásra került. 

70/2018.(IV.26.)      Intézkedést nem igényel. 
71/2018.(IV.26.)      Intézkedést nem igényel. 
72/2018.(IV.26.)      Intézkedést nem igényel. 
73/2018.(IV.26.)  A módosított 2018. évi közbeszerzési terv az 

önkormányzat honlapjára feltöltésre került. 
74/2018.(IV.26.)  A Dabasi Rendőrkapitányság 2017. évi 

beszámolójának elfogadásáról a testületi határozat 
az illetékes részére megküldésre került. 

75/2018.(IV.26.)   A közterület-felügyelete és a Rendőrség 
tevékenységének összehangolása érdekében kötött 
együttműködési megállapodást a Pest-megyei 
Rendőr-főkapitányság részére 2018. május 11-én 
megküldtük. 

76/2018.(IV.26.)  A DPMV Zrt. 2017. évi mérlegbeszámolóját 
elfogadó testületi határozat a szolgáltató részére 
megküldésre került.  

77/2018.(IV.26.)  A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadásáról a testületi határozat az ügyvezető 
részére átadásra került. 

78/2018.(IV.26.)  A GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadásáról a testületi határozat az ügyvezető 
részére átadásra került. 

79/2018.(IV.26.) A Gyáli-Városgazda Kft. 2017. évi 
mérlegbeszámolójának elfogadásáról a testületi 
határozat az ügyvezető részére átadásra került. 

80/2018.(IV.26.)  Az 1. számú házi gyermekorvosi praxis eladása 
kapcsán a feladat-ellátási előszerződést Dr. Fábri 
Orsolyával megkötöttük. 

81/2018.(IV.26.)  A Városi Egészségügyi Központ módosított 
alapító okiratának bejegyzése folyamatban van. 

82/2018.(IV.26.)  Az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár módosított alapító okiratának bejegyzése 
folyamatban van. 

83/2018.(IV.26.)  A Gyáli Tátika Óvoda intézmény átszervezést 
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tartalmazó módosított alapító okiratának 
bejegyzése folyamatban van. 

84/2018.(IV.26.)  A Gyáli Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői 
állásának betöltésére a pályázati felhívás 
2018.05.11-én jelent meg a kozigallas.hu oldalon. 

85/2018.(IV.26.)  Az iskolai alapítványok támogatásával kapcsolatos 
testületi döntésről az intézmények értesültek, a 
támogatási összegek utalása május 31. napjáig 
megtörténik. 

86/2018.(IV.26.)  Az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra" tárgyú pályázat 
benyújtásra került. 

87/2018.(IV.26.)  A „Gyáli Tátika Óvoda külső munkálatok” tárgyú 
közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződés 
aláírásra került. 

88/2018.(IV.26.) Az MKSZ Sportfejlesztési Stratégiájához 
kapcsolódó pályázat benyújtásra került. 

89/2018.(IV.26.)  Az MLSZ Sportfejlesztési Stratégiájához 
kapcsolódó pályázat benyújtásra került. 

90/2018.(IV.26.)      Intézkedést nem igényel. 
91/2018.(IV.26.)  A civil szervezet támogatása kapcsán a tájékoztató 

levelek kiküldésre kerültek, a megítélt támogatási 
összegek az újságban megjelentek. A 
megállapodások megkötése folyamatos. 

92/2018.(IV.26.)      Intézkedést nem igényel. 
93/2018.(IV.26.)  A sport célú támogatások kapcsán a tájékoztató 

levelek kiküldésre kerültek, a megítélt támogatási 
összegek az újságban megjelentek. A 
megállapodások megkötése folyamatos. 

94/2018.(IV.26.)  A Gyáli Tátika Óvodában óvodai gyógypedagógiai 
csoport indításával kapcsolatos testületi döntés 
alapján a véleményeztetési eljárásokat lefolytattuk, 
az intézményátszervezés és az Alapító Okirat 
módosítás folyamatban van.  

95/2018.(IV.26.)  A 2018. évi Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj 
díjazottjának kiértesítése folyamatban van. 

96/2018.(IV.26.)-tól 
97/2018.(IV.26.)-ig  A 2018. évi Gyáli Közoktatásért Díj díjazottjainak 

kiértesítése megtörtént. 
98/2018.(V.03.)      Intézkedést nem igényel. 
99/2018.(V.03.)  Az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár vezetésére vonatkozó pályázati felhívás 
2018.05.11-én jelent meg a kozigallas.hu oldalon. 
A könyvtárvezető törzskönyvi bejegyzése 
folyamatban van. 

 

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. május 24. 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



  
 
 
 
 
 
 
 
       Tárgy:  Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 
        2017. évi költségvetésének alakulásáról. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 87 §.-a szerint „a vagyonról és a 
költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves 
költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó 
napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell 
készíteni.” 
Az ÁHT 91.§. (1) bekezdése szerint “a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy 
az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 
ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület 
részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat 
éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést.” A 2017. évben ilyen jellegű ellenőrzést a 
Kincstár nem végzett Önkormányzatunknál. 
 
Törvényi kötelezettségemnek eleget téve a 2017. évi vagyoni helyzet változásáról, a gazdálkodás alakulásáról, a 
költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, a maradvány alakulásáról az alábbiak szerint 
számolok be. 
 
 
I. Költségvetés alakulása 
 
BEVÉTELEK 
 
A bevételi előirányzat és a teljesítési adatok alakulását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban az előterjesztés 1. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását pedig a 6. sz., a 8. sz., és a 10. sz., 
mellékletei tartalmazzák. 
A bevételek eredeti előirányzata 4.225.846 e Ft, amely év közben 7.066.104 e Ft-ra módosult, teljesítése 
6.612.604 e Ft a módosított előirányzat 93,58 %-a. 
 
1. Önkormányzat bevételei 
 
Az Önkormányzat bevételeinek részletezését az előterjesztés 2. sz., COFOG kód szerinti bontását a 
rendelettervezet 6. sz. melléklete tartalmazza. 
Az Önkormányzat bevételeinek eredeti előirányzata 4.084.779 e Ft, amely év közben 6.900.789 e Ft-ra 
módosult, 6.445.960 e Ft-ra, a módosított előirányzat 93,41 %-ra teljesült. 
 
Működési célú bevételek 
A működési célú bevételek eredeti előirányzata 2.860.253 e Ft, amely év közben 3.265.342 e Ft-ra módosult, 
3.294.128 e Ft-ra teljesült, a módosított előirányzat 100,88 %-ra. 
 
Működési célú támogatások ÁH-on belülről 
Önkormányzatok működési támogatása 
Az önkormányzatok működési támogatása soron került tervezésre és elszámolásra Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. sz. és 3. sz. 
mellékletében meghatározott feladatmutatók alapján az Önkormányzatot megillető támogatások összegei. 
A támogatások részletezését az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza.  
A támogatások eredeti előirányzata 634.889 e Ft, amely év közben 740.704 e Ft-ra - a bérkompenzáció, a 
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szociális ágazati pótlék, a kulturális pótlék, a bölcsődei pótlék, a könyvtári közművelődési támogatás, a 
minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzációja, óvodapedagógusok munkáját segítők 
bértámogatása, MÁK helyszíni vizsgálat póttámogatása, közbiztonság támogatása összegei miatt - változott. A 
teljesítés 745.031 e Ft, a módosított előirányzat 100,58 %-a. 
Az egyéb működési c. támogatások ÁH-on belülről soron került megtervezésre és elszámolásra a mezőőri 
működtetésre jogszabály alapján járó támogatás 90.000 Ft/mezőőr/hó összege. 
Az eredeti előirányzat 2.160 e Ft-os összege 1.620 e Ft-ra, 75,00 %-ra teljesült, mert a IV. negyedévi támogatás 
összege ez év januárjában került átutalásra. 
Itt került elszámolásra a közcélú foglalkoztatás támogatására kapott 24.552 e Ft összeg, amely 100 %-ban 
teljesült. 
Ezen a soron került továbbá elszámolásra a Bursa Hungarica ösztöndíjra átutalt összegből fel nem használt rész 
visszautalása, a nyári diákmunkára kapott, valamint a Bethlen Gábor alaptól kapott támogatás összege. A 
módosított 3.261 e Ft 3.335 e Ft-ra 102,27 %-ra teljesült.  
Itt került továbbá elszámolásra a természetbeni Erzsébet utalványok 9.717 e Ft-os összege. 
 
Közhatalmi bevétel 
Vagyoni típusú adók 
A vagyoni típusú adók bevételei között került megtervezésre és elszámolásra a helyi adók közül az építményadó, 
bevétele.  
Az építményadó eredeti előirányzata 221.310 e Ft, amely év közben 263.833 e Ft-ra módosult, 312.958 e Ft-ra, a 
módosított előirányzat 118,62 %-ra teljesült. Ennek oka, hogy a 2017. évben lefolytattuk a Dózsa Majorban, 
illetve a Prologis Park területén lévő cégek építményadó bevallásainak helyszíni ellenőrzését. 
Termékek és szolgáltatások adói 
A termékek és szolgáltatások adó bevételei között került megtervezésre és elszámolásra a helyi adók közül az 
iparűzési adó bevétele,(a tervezett 1.517.935 e Ft 1.667.825 e Ft-ra, 109,87 %-ra teljesült), a gépjárműadó 
bevétel Önkormányzatot megillető 40 %-a (a tervezett 90.636 e Ft 89.043 e Ft-ra, 98,24 %-ra teljesült. 
Egyéb közhatalmi bevételek 
Itt került tervezésre és elszámolásra a mezőőri járulékból, a talajterhelési díjból, a helyi adókhoz kapcsolódó 
bírságból, pótlékból, a helyszíni bírságból, a közterület-használati díjból, a behajtási engedélyekből, valamint a 
munkakezdési hozzájárulásból származó bevétel összege. 
Az egyéb közhatalmi bevétel eredeti előirányzata 10.725 e Ft, amely év közben 10.575 e Ft-ra változott, 17.682 
e Ft-ra, a módosított előirányzat 167,21 %-ra teljesült. Túlteljesítés jelentős mértékben a helyi adóbírság, pótlék 
soron látható, ez a 2017. évi építményadó ellenőrzések során feltárt adóhiány, adóbírság következményeként 
keletkezett. 
 
Működési bevételek 
Szolgáltatások ellenértéke 
Ezen a soron került tervezésre módosított előirányzatként a közútkezelői hozzájárulás 150 e Ft-os összege – 
amely eredetileg az egyéb közhatalmi bevéltelek soron szerepelt -, továbbá elszámolásra az Erste Banktól kapott 
2016. évi szponzorációs hozzájárulás 500 e Ft-os összege, amely január hóban folyt be bankszámlánkra. 
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 
Itt került tervezésre és elszámolásra a Szent József Idősek Klubja részére az idősek szállításának, a MÁV Zrt 
részére a Gyál-felső vasútállomás üzemeltetési költségének, valamint a KLIK-nek a vagyonbiztosításunk iskolai 
intézményekre vonatkozó időarányos részének továbbszámlázott bevétele. A 3.711 e Ft-os eredeti előirányzat 
összege év közben 3.787 e Ft-ra módosult, 4.461 e Ft-ra, a módosított előirányzat 117,80 %-ra teljesült. 
Túlteljesítés oka, hogy a 2016. évben kiszámlázott tételek pénzügyileg részben 2017. év elején teljesültek. 
Tulajdonosi bevételek 
Ezen a rovaton kerültek tervezésre és elszámolásra az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából 
származó bevételei, a DPMV Zrt által a közművek után fizetendő üzemeltetési díj bevételei, valamint az A.S.A 
által fizetett kompenzációs jutalék összege. A tulajdonosi bevételek eredeti előirányzata 80.763 e Ft, amely év 
közben 270.636 e Ft-ra módosult, 282.908 e Ft-ra, a módosított előirányzat 104,53 %-ra teljesült. 
Ellátási díjak 
Az ellátási díjak rovaton került tervezésre és elszámolásra, intézményenkénti bontásban az általános iskolákban 
étkező tanulóktól beszedett térítési díj összege.  
A térítési díjak eredeti 33.090 e Ft-os előirányzata év közben nem módosult, teljesítése 36.758 e Ft, 111,08 %. 
Kiszámlázott általános forgalmi adó 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra az általános forgalmi adó törvény szerinti termékértékesítés és 
szolgáltatásnyújtás során kiszámlázandó általános forgalmi adó összege. Az eredeti 37.784 e Ft-os előirányzat 
összege év közben 66.056 e Ft-ra módosult, 75.139 e Ft-ra a módosított előirányzat 113,75 %-ra teljesült. 
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Áfa visszatérítés 
Ezen a rovaton került tervezésre a Sportcsarnok építése kapcsán visszaigényelhető adó összege. Teljesítés ezen a 
soron 2017. évben nem volt. 
Kamatbevételek 
Itt került tervezésre az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséből és a vásárolt kamatozó kincstárjegy 
hozamából származó bevétel összege. A kamatbevételek eredeti előirányzata 11.250 e Ft, amely 21.000 e Ft-ra 
186,67 %-ra teljesült. 
Egyéb különféle működési bevételek 
Ezen a soron került elszámolásra a foglalkoztatást segítő támogatás visszafizetésének összege, befolyt kártérítés 
és kötbér összege. 
 
Működési célú átvett pénzeszközök 
Ezen a soron került elszámolásra az ERSTE Bank által a városi rendezvényekhez kapott 1.000 e Ft, összege, a 
Közbiztonsági alapítványtól visszafizetett 178 e Ft támogatás összege, valamint a Vasutas Települések 
Szövetségétől, „Az év legvirágosabb vasútállomása díj” elismeréseként kapott 150 e Ft összege. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
A felhalmozási célú bevételek eredeti előirányzata 846.689 e Ft, év közben 1.172.179 e Ft-ra változott, 
1.190.086 e Ft-ra, a módosított előirányzat 101,53 %-ára teljesült. 
 
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 
A felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről (hazai) soron került tervezésre a Védőnői épület, a Szent I. tér 
rendezésére és a Sportcsarnok építésére kapott támogatás összege. A Szent I. tér rendezésére kapott összeg 
jogszabályi változás miatt átcsoportosításra került az „egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről” sorra, 
amely 100%-ban teljesült.  
A Védőnői épületre betervezett összeg pedig tervezési hiba miatt átkerült a maradvány igénybevétele sorra. 
A Sportcsarnok építésére kapott támogatás összege teljes mértékben átutalásra került. 
Ezen a soron került továbbá elszámolásra a Belterületi utak felújítására kapott 30.000 e Ft, és a Közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás címén kapott 1.162 e Ft összeg. 
Az egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről (Uniós) soron került tervezésre a Tátika Óvoda építésére 
pályázott összeg. 
Itt került továbbá elszámolásra az energetikai korszerűsítésre kapott 247.720 e Ft pályázati összeg, a Szent I. tér 
rendezésére kapott támogatás 2.496 e Ft-os összege, valamint az Elektromos töltőállomás építésére kapott 4.952 
e Ft összeg. 
 
Felhalmozási bevétel 
Ingatlanok értékesítése 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a Gyál, Wass Albert és Kis-Szélső utcákban meglévő építési 
ingatlanok értékesítéséből származó várható bevétel összege. A tervezett 20.652 e Ft 38.960 e Ft-ra, 188,65 %-ra 
teljesült. 
Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a leszerelt lámpatestek értékesítéséből származó 325 e Ft összege, 
amely 1.690 e Ft-ra, 520 %-ra teljesült. 
  
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülről 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 
Itt került tervezésre és elszámolásra a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói 
kölcsön összegének megtérülése. A tervezett 1.100 e Ft-os összeg 800 e Ft-ra 72,73 %-ra teljesült. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről 
Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz tételei között került elszámolásra a közműfejlesztési hozzájárulásra 
befizetett 7.904 e Ft, az Uszoda Alapítvány megszűnése után átvett 4.000 e Ft összeg, valamint a Sporttelep 
fejlesztésére kapott 50.402 e Ft TAO támogatás összege. 
 
Finanszírozási bevételek 
 
A finanszírozási célú bevételek eredeti előirányzata 377.837 e Ft, amely év közben 2.463.268 e Ft-ra változott 
1.961.746 e Ft-ra teljesült. 
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Belföldi értékpapírok bevételei 
A belföldi értékpapírok bevételeinek eredeti előirányzata 200.000 e Ft, amely év közben 2.097.195 e Ft-ra 
változott, teljesítése 1.600.000 e Ft. 
Maradvány igénybevétele 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra előzetes számítások alapján a 2016. évi maradványból 177.837 
e Ft összeg. A 2016. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően ez az összeg 304.159 e Ft-ra változott és 
100 %-ban teljesült. 
ÁHT-on belüli megelőlegezések 
Ezen a tételen került elszámolásra a 2018. évi támogatási előleg összege és az év végi jutalom befizetési 
kötelezettsége miatt keletkezett 57.587 e Ft összeg. 
 
2. Polgármesteri Hivatal bevételei 
 
A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését az előterjesztés 7. sz., COFOG kód szerinti bontását az 
előterjesztés 8. sz. melléklete tartalmazza.  
A bevételek eredeti előirányzata 385.347 e Ft, amely év közben 408.160 e Ft-ra változott, a teljesítése 395.915 e 
Ft, a módosított előirányzat 97,00 %-a. 
 
Működési célú bevételek 
Működési bevételek 
Itt került tervezésre és elszámolásra az esküvői szolgáltatás 2.100 e Ft-os bevétele, amely 1.200 e Ft-ra, 57,14 %-
ra teljesült. 
Ezen a soron került megtervezésre és elszámolásra továbbá az Alsónémedi Önkormányzata felé, az 
építéshatósági feladatokat ellátó ügyintéző járandóságának (bér, járulék, munkába járás, cafetéria-juttatás) 
szerződés szerint továbbszámlázandó összege. Az 1.058 e Ft-os eredeti előirányzat 1.049 e Ft-ra, 99,10 %-ra 
teljesült. 
Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra, mint továbbszámlázott szolgáltatás, a Pest Megyei Kormányhivatal 
részére átszámlázandó rezsiköltségek (víz- és csatorna, villamos energia, gázenergia, szemétdíj, telefon, Internet, 
takarítás, fénymásoló bérlete, kötelező karbantartás, biztosítás) szerződésben rögzített feltételek szerinti összege, 
valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói által a magántelefon használatért fizetendő összeg. A 
továbbszámlázott szolgáltatások eredeti előirányzata 14.308 e Ft, amely 12.833 e Ft-ra, 89,70 %-ra teljesült. Az 
elmaradás oka, hogy a PMKH a fizetési határidőt követő két-három hónap elteltével rendezi számla tartozásait. 
A „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkaszervezetének feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói 
látják el, amelyhez havi 400 e Ft-tal járul hozzá a Társulás, ennek összege szintén itt került tervezésre és 
elszámolásra. A tervezett 4.800 e Ft 100 %-ban teljesült. 
Szintén itt került tervezésre és elszámolásra az esküvői szolgáltatáshoz és a dolgozóknak továbbszámlázott 
telefonhasználati díjhoz kapcsolódó fizetendő ÁFA összege is. Az ÁFA tervezett előirányzata 580 e Ft volt, 
amely 288 e Ft-ra, 49,65 %-ra teljesült. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
A Polgármesteri Hivatal esetében felhalmozási célú bevétel nem került tervezésre. Itt került elszámolásra a 
Hivatal tulajdonában, de a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft használatában lévő 
gépkocsi értékesítéséből származó 160 e Ft-os összeg. 
 
Finanszírozási bevételek 
Finanszírozási bevételként került tervezésre és elszámolásra az Önkormányzat által adott támogatás összege, 
amely a Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt 
csak a 7 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. A 
támogatás eredeti előirányzata 362.501 e Ft, amely év közben 380.139 e Ft-ra változott, 369.877 e Ft-ra teljesült, 
a módosított előirányzat 97,30 %-ra. 
Maradvány igénybevétele soron került elszámolásra a 2016. évi tényleges maradvány 5.015 e Ft-os összege, 
amely 100 %-ban teljesült. 
 
3. Intézmények bevételei 
 
Az Intézmények bevételeinek részletezését az előterjesztés 9. sz., COFOG kód szerinti bontását a 10. sz. 
melléklete tartalmazza. 
Az intézményi bevételek eredeti előirányzata 907.438 e Ft, amely év közben 1.065.137 e Ft-ra növekedett, 
1.043.172 e Ft-ra, a módosított előirányzat 97,94 %-ra teljesült. 
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Működési célú bevételek 
A működési célú bevételek eredeti előirányzata 108.221 e Ft, év közben 112.077 e Ft-ra változott, teljesítése 
115.389 e Ft, a módosított előirányzat 102,96 %-a. 
Az intézményi működési bevételek között az Önkormányzat fenntartásában és működésében maradt intézmények 
bevételei kerültek tervezésre és elszámolásra, úgy mint étkezési térítési díj, jegyeladás, újsághirdetés, bérleti díj, 
továbbszámlázott rezsi költségek bevételei. 
A működési bevételek eredeti előirányzata 43.914 e Ft, amely év közben 45.969 e Ft-ra változott, 48.494 e Ft-ra, 
a módosított előirányzat 105,49 %-ra teljesült. 
Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről soron került tervezésre és elszámolásra az OEP támogatás 
összege, amelyet a Városi Egészségügyi Központ kap. A tervezett 64.307 e Ft-os összeg év közben 64.603 e Ft-
ra módosult, 65.191 e Ft-ra, 100,91 %-ra teljesült. 
Működési célú támogatás soron került elszámolásra a Lendületben Gyál 2017. rendezvénysorozat keretében az 
intézmények részére átadott össze, valamint itt kerültek elszámolásra egyéb ÁH-on belül adott működési 
támogatások, - pl. polgármesteri keretből megítélt összegek. Az 1.505 e Ft-os módosított előirányzat 1.704 e Ft-
ra teljesült. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
Felhalmozási célú bevétel az intézményeknél nem került tervezésre és elszámolásra.  
 
Finanszírozási célú bevételek 
Finanszírozási bevételként került tervezésre és elszámolásra az Önkormányzat által adott támogatás összege, 
amely az intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 
9 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. 
A finanszírozási bevételeken belül az önkormányzati támogatás eredeti előirányzata 789.217 e Ft, amely év 
közben 927.843 e Ft-ra változott, 902.566 e Ft-ra teljesült, a módosított előirányzat 97,28 %-ára. 
Maradványként 10.000 e Ft került tervezésre, amely a 2016. évi beszámoló elfogadását követően 25.217 e Ft-ra 
változott és 100 %-ban teljesült. 
 
 
KIADÁSOK 
 
A kiadási előirányzat és a teljesítési adatok alakulását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban az előterjesztés 1. sz., 4. sz., 5. sz., 7. sz., 9. sz. mellékletei, COFOG kód szerinti bontását pedig a 6. 
sz., 8. sz, és 10. sz. mellékletei tartalmazzák. 
A kiadások eredeti előirányzata 4.225.846 e Ft, amely év közben 7.066.104 e Ft-ra változott, teljesítése 
5.223.800 e Ft, a módosított előirányzat 73,93 %-a. 
 
 
1. Önkormányzat kiadásai 
 
Az Önkormányzat kiadásainak eredeti előirányzata 2.933.061 e Ft, amely év közben 5.592.807 e Ft-ra változott, 
3.822.397 e Ft-ra, a módosított előirányzat 68,34 %-ára teljesült. 
 
 
Működési célú kiadások 
 
A működési célú kiadások részletezést az előterjesztés 4. sz., COFOG kód szerinti bontását a 6. sz. melléklete 
tartalmazza.  
A működési célú kiadások eredeti előirányzata 1.063.852 e Ft, amely év közben 1.289.144 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 980.425 e Ft, a módosított előirányzat 76,05 %-a. 
 
Személyi juttatások 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 80.981 e Ft, amely év közben 102.827 e Ft-ra változott, teljesítése 
97.890 e Ft, a módosított előirányzat 95,20 %-a. 
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a két fő mezőőr alapilletményének, a közlekedési 
költségtérítésének, valamint a részükre járó cafetéria-juttatásnak a nettó összege, itt került elszámolásra a 
részükre kifizetett jutalom összege. 
Itt került tervezésre és elszámolásra a közfoglalkoztatásra kifizetett összeg. 
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Ezen a soron került elszámolásra a mezőőrök részére kifizetett bérkompenzáció, a közfoglalkoztatottak részére 
kifizetett betegszabadság és szabadságmegváltás összege. 
Az eredeti előirányzat 9.871 e Ft-os összege év közben 33.009 e Ft-ra változott, 28.697 e Ft-ra, 86,94 %-ra 
teljesült.  
Külső személyi juttatások 
A külső személyi juttatások soron került megtervezésre és elszámolásra a polgármester, alpolgármester 
alapilletménye, a részükre járó cafetéria juttatás nettó összege, a polgármester, alpolgármester részére fizetendő 
költségtérítés összege, a részükre kifizetett év végi jutalom összege. 
A külső személyi juttatások között került tervezésre és elszámolásra a képviselőknek fizetendő tiszteletdíj 
összege, valamint megbízási díjra fizetendő összeg.  
Ezen a soron került továbbá elszámolásra a polgármester és alpolgármester részére kifizetett munkaruha összege, 
amely eredeti előirányzatként tervezve a munka- és védőruha soron volt. 
A külső személyi juttatások között került továbbá tervezésre az önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos, 
valamint a város kommunikációs koncepciótervének megvalósulásához kapcsolódó reprezentációs kiadás 
összege, valamint a céltartalékon tervezett díjak kifizetett összege. 
A külső személyi juttatás eredeti előirányzata 71.110 e Ft, amely évközben 69.818 e Ft-ra változott, 69.193 e Ft-
ra, a módosított előirányzat 99,10 %-ára teljesült. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
Itt került tervezésre és elszámolásra a bérek és a béren kívüli juttatások, külső személyi juttatások után a 
jogszabályban meghatározott szociális hozzájárulási adó összege, a cafetéria-juttatás és a reprezentációs kiadás, 
valamint a dolgozók munkaruha juttatása után fizetendő egészségügyi hozzájárulás és munkáltatót terhelő 
személyi jövedelemadó összege. 
Itt került továbbá elszámolásra a táppénz hozzájárulás összege. 
A járulékok eredeti előirányzata 23.038 e Ft, amely év közben 26.262 e Ft-ra módosult, 21.252 e Ft-ra, 80,92 %-
ra teljesült. 
 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 285.123 e Ft, amely év közben 347.674 e Ft-ra változott, teljesítése 
285.332 e Ft, a módosított előirányzat 82,07 %-a. 
Készletbeszerzés 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a mezőőrök formaruha juttatásának, valamint az önkormányzat 
tulajdonában lévő gépkocsik üzemanyag kiadásainak összege, itt került továbbá elszámolásra irodaszer és 
folyóirat beszerzésére összeg. 
Az egyéb üzemeltetési anyag soron került elszámolásra a babacsomaghoz és az óvodai csomaghoz kapcsolódó 
beszerzések összege, valamint a Bartók tagóvoda beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések összege. 
A készletbeszerzés eredeti előirányzata 1.770 e Ft, amely év közben 14.335 e Ft-ra változott, teljesítése 14.009 e 
Ft, a módosított előirányzat 97,73 %-a. 
Kommunikációs szolgáltatás 
Az informatikai szolgáltatások soron került megtervezésre és elszámolásra a földmérési alaptérképre és a 
Helpynet Kft részére a szerződés szerint fizetendő 2.157 e Ft-os összeg, amely 99,95 %-ban teljesült. 
Szolgáltatási kiadások 
A közüzemi szolgáltatások rovaton került megtervezésre és elszámolásra a közvilágítás, a városközpontban 
létesített park öntözésének költsége, a Sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjak költsége. 
A vásárolt élelmezés soron került megtervezésre és elszámolásra az iskolák vásárolt élelmezésre fordított 
kiadásainak összege. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a nyári gyermekétkeztetés kiadásainak 
összege, amely soron teljesítésként az összes iskolai szünet alatt felmerült költség szerepel. 
A vásárolt közszolgáltatás soron került elszámolásra a nyári diák munkán résztvevők orvosi alkalmassági 
vizsgálatának költsége, valamint a mezőőr pszichológiai vizsgálatáért kifizetett díj összege. 
A bérleti és lízingdíj soron került megtervezésre a MÁV Zrt. részére fizetendő bérleti díj összege, valamint az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár részére, külső helyszínen, az ott tartott esküvők kapcsán 
fizetendő díj összege.  
A karbantartási, kisjavítás soron került megtervezésre és elszámolásra a közvilágítás karbantartásáért, valamint 
az önkormányzati gépkocsik karbantartásáért fizetendő összeg. 
A közvetített szolgáltatás rovaton került megtervezésre és elszámolásra a Pest Megyei Kormányhivatalnak 
továbbszámlázott szolgáltatások összegei. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra az idősek szállításáért a 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek fizetett összeg.  
Az egyéb szakmai szolgáltatások soron került elszámolásra az intézményvezetői álláspályázatok 
szakvéleményezésére kifizetett összeg. 
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Az egyéb szolgáltatások soron került megtervezésre és elszámolásra az Önkormányzat vagyona után fizetendő 
biztosítási díj összege, valamint az önkormányzati gépkocsik után fizetendő kötelező és casco biztosítás összege. 
A pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak soron került megtervezésre és elszámolásra a bankszámlavezetés 
kapcsán fizetendő díjak összegei. 
Az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás rovaton került megtervezésre és elszámolásra a veszélyes 
hulladék elszállításának költsége, a 70 év felettiek szemétszállításáért kifizetett összeg, a csekkes befizetések 
miatt a Postának fizetendő díj összege. Itt került továbbá tervezésre az erdészeti szakirányításért fizetett összeg. 
A szolgáltatási kiadások eredeti előirányzata 159.146 e Ft, amely év közben 168.964 e Ft-ra módosult, 149.653 e 
Ft-ra teljesült, a módosított előirányzat 88,57 %-ra. 
Kiküldetés, reklám-és propaganda kiadások 
A belföldi kiküldetések kiadásai soron eredeti előirányzatként nem terveztünk összeget, itt került elszámolásra 
mezőőrök részére kifizetett 44 e Ft-os összeg. 
A reklám és propaganda kiadások soron került tervezésre és elszámolásra a televíziós műsor készítésére a 
Williams Televízió részére fizetett összeg, itt került tervezésre a Babaköszöntő projektre és egyéb marketing 
kiadásra fizetendő összeg, valamint a kommunikációs koncepcióterv megvalósulásához kapcsoló reklám-
propaganda kiadás összege. 
A kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások eredeti előirányzata 18.192 e Ft, amely év közben 19.117 e Ft-ra 
módosult, teljesítése 17.307 e Ft, a módosított előirányzat 90,53 %-a. 
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a működési célú előzetesen felszámított áfa, a fizetendő 
általános forgalmi adó összege. Itt került továbbá tervezésre a folyószámlahitel igénybevételéhez kapcsolódó 
várható kamatkiadás összege, árfolyamváltozás összege,  kártérítések fedezetére tervezett összeg, eljárási díjakra 
fizetendő összeg, a fizetendő cégautóadó összege, valamint az utcaszélesítéshez, területrendezéshez kapcsolódó 
kiadások összegei. 
Az eredeti előirányzat 103.859 e Ft-os összege év közben 143.056 e Ft-ra változott, 102.163 e Ft-ra, 71,41 %-ra 
teljesült. 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Ezen a tételen került tervezésre és elszámolásra az egyéb nem intézményi ellátásokra, úgy mint lakhatási 
támogatás, települési támogatás, köztemetés, beiskolázási segély, szociális tanulmányi ösztöndíj, valamint a 
Gyáli Élet program keretében egyéb ellátásként kifizetett összeg. 
A 34.800 e Ft-os eredeti előirányzat év közben 45.245 e Ft-ra módosult, 32.556 e Ft-ra, a módosított előirányzat 
71,95 %-ára teljesült. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
Helyi Önkormányzatok előző év elszámolásaiból származó kiadásai 
Ezen a soron került megtervezésre és elszámolásra a 2015. évi költségvetési támogatás elszámolásának – a MÁK 
Államháztartási Irodája által végzett – felülvizsgálata során előzetesen megállapított visszafizetendő összeg. Az 
eredeti előirányzat 3.200 e Ft, amely év közben 3.199 e Ft-ra változott, 1.513 e Ft került kifizetésre. 
Helyi Önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései 
Ezen a soron került tervezésre és elszámolásra a helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulás jogcímen 
fizetendő, Önkormányzatunkat terhelő 36.190 e Ft-os összege, amely 100 %-ra teljesült. 
Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre soron a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 
fizetendő támogatás, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás részére fizetendő tagdíj, működési hozzájárulás és a 
székhelytelepülésen keresztül folyósított normatív támogatás összege került tervezésre és elszámolásra. 
Itt került továbbá elszámolásra a Társulás intézményének dolgozói részére kifizetett ágazati pótlék, kiegészítő 
ágazati pótlék és bérkompenzáció átadott összege. 
Ezen a tételen került elszámolásra a Természetbeni Erzsébet utalványok fel nem használt részének visszafizetett 
összege, az Érd és Térsége Önkormányzati Társulás részére fizetett tagdíj összege, valamint a Bursa Hungarica 
pályázat nyertes pályázói részére kifizetett összeg. 
A 125.634 e Ft-os eredeti előirányzat év közben 175.333 e Ft-ra változott, 174.716 e Ft-ra, a módosított 
előirányzat 99,65 %-ára teljesült. 
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft 
részére a feladat-ellátási szerződésben megfogalmazott feladatok elvégzésére adott támogatás összege, a Dabas 
és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatása, az Alapítvány által működtetett táborban táborozó gyermekek 
költségeihez való hozzájárulás összege, a Szent József Idősek Klubja részére nyújtandó támogatás, a sportpálya 
üzemeltetésére fordított támogatás, a hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó Gy.T.H. Kft. részére biztosított 
finanszírozás összege, a polgármester által saját hatáskörben felhasználható keretösszeg, valamint a FEGY 
részére szerződés alapján járó támogatás összege. 



 8 

Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a buszjáratok közlekedtetéséért fizetendő támogatás összege, amely 
a 2017. évi kiadáson felül tartalmazza a 2016. november-december havi támogatás összegét is. 
Ezen a soron került elszámolásra a céltartalékon tervezett támogatások összegeinek ténylegesen kifizetett része. 
Az egyéb működési kiadások eredeti előirányzata 298.373 e Ft, amely év közben 383.238 e Ft-ra változott, 
330.976 e Ft-ra, a módosított előirányzat 86,36 %-ára teljesült. 
Tartalékok 
A tartalékok – általános és céltartalék – sorokon teljesítési adat nem szerepel, azok összegei a költségvetés más 
soraiba kerültek át, jellegüknek megfelelően. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
 
A felhalmozási kiadások részletezését az előterjesztés 5. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását a 6. sz. 
melléklete tartalmazza. 
A felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 1.849.306 e Ft, amely év közben 2.621.846 e Ft-ra változott, 
1.182.046 e Ft-ra, a módosított előirányzat 45,08 %-ra teljesült. 
 
Beruházások 
A beruházások összegei nettó módon (áfát nem tartalmazva) kerültek tervezésre és elszámolásra, a beruházások 
áfájának összege külön soron szerepel. 
A beruházások az alábbi csoportosításban kerültek megtervezésre és elszámolásra: immateriális javak 
beszerzése, ingatlanok beszerzése, létesítése, bővítése, informatikai eszközök beszerzése, létesítése, egyéb tárgyi 
eszközök beszerzése létesítése, részesedések beszerzése, valamint beruházások után fizetendő áfa összege. 
A beruházások eredeti előirányzata 1.831.474 e Ft, amely évközben 2.407.522 e Ft-ra emelkedett, 971.264 e Ft-
ra teljesült, a módosított előirányzat 40,34 %-ára. 
Felújítások 
A felújítások összegei szintén nettó módon kerültek megtervezésre és elszámolásra, külön soron szerepel az áfa 
összege. 
A felújítások között került megtervezésre és elszámolásra az intézmények szükséges év közbeni felújítására 
fordított kiadás összege, a buszmegállók és a Székelykapu felújításának összegei, valamint a DPMV Zrt által 
leszámlázott felújítások összegei. 
A felújítások eredeti előirányzata 5.300 e Ft, amely év közben 193.267 e Ft-ra változott, és 100 %-ban teljesült. 
Egyéb felhalmozási kiadások 
Itt került tervezésre és elszámolásra a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek 
eszközvásárlásra átadott összeg, a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósítható munkáltatói 
kölcsön összege, a Vecsés Város Orvosi rendelőjébe röntgengép vásárlásához 5 millió Ft támogatás összege, 
valamint a Gyáli Városgazda Kft részére a Képviselő-testület által megszavazott tagi hitel összege. 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 12.532 e Ft, amely év közben 21.057 e Ft-ra módosult, 
17.516 e Ft-ra, a módosított előirányzat 83,18 %-ra teljesült. 
 
Finanszírozási kiadások 
Költségvetési támogatások 
Ezen a soron került tervezésre és elszámolásra az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények 
működésére adott támogatás összege, amely a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kiadásainak és 
bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak az 5 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 
sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. 
A költségvetési támogatások eredeti előirányzata 1.151.718 e Ft, amely év közben 1.307.982 e Ft-ra változott, 
1.272.443 e Ft-ra, a módosított előirányzat 97,28 %-ra teljesült. 
ÁHT-on belüli megelőzések 
Ezen a tételen került megtervezésre a 2017. évi támogatásra 2016. december végén kapott 19.903 e Ft előleg 
összege, amely 100 %-ban teljesült. A fenti tételen felül ezen a soron jelent meg módosított előirányzatként a 
2017. év végén kifizetett jutalom kapcsán keletkezett befizetési kötelezett 61.914 e Ft összege, amely 59.926 e 
Ft-ra a módosított előirányzat 73,24 %-ára teljesült. A fennmaradó 21.891 e Ft összeg teljesítése ez évben 
történt. 
Itt került továbbá elszámolásra a Kincstárjegy vásárlás összege is. 
 
 
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 
 
A Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezését az előterjesztés 7. sz. melléklete, COFOG kód szerinti 



 9 

bontását a 8. sz. melléklete tartalmazza. 
A kiadások eredeti előirányzata 385.347 e Ft, amely év közben 408.160 e Ft-ra változott, teljesítése 391.183 e Ft, 
a módosított előirányzat 95,84 %-a. 
 
Működési célú kiadások 
A működési célú kiadások eredeti előirányzata 379.387 e Ft, amely év közben 399.587 e Ft-ra módosult, 384.436 
e Ft-ra, 96,21 %-ra teljesült. 
 
Személyi juttatások 
A foglalkoztatottak személyi juttatása rovaton került megtervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal 
foglalkoztatottai részére fizetett alapilletmény, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, egyéb illetménypótlék összege. 
Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra és túlszolgálat 
összege, a köztisztviselők jubileumi jutalma, dolgozónként nettó 149.009 Ft (bruttó 200.000 Ft) cafetéria-juttatás 
összege, a jogszabály alapján fizetendő közlekedési költségtérítés összege, szociális támogatásokra (szociális 
juttatás, temetési segély) összeg. Itt került továbbá elszámolásra a törzsgárda juttatás, valamint az év végén 
kifizetett jutalom összege. 
A külső személyi juttatások között került megtervezésre és elszámolásra az állományba nem tartozók részére 
fizetendő megbízási díj összege, valamint a reprezentáció címén kifizetett kiadások összege. 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 223.420 e Ft, amely év közben 240.570 e Ft-ra változott, 240.298 e Ft-
ra, a módosított előirányzat 99,89 %-ra teljesült. 
Munkaadókat terhelő járulékok 
A munkaadókat terhelő járulékok összege soron került megtervezésre és elszámolásra a rendszeres és nem 
rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, a 
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, a fizetett táppénz hozzájárulás, és a rehabilitációs hozzájárulási adó 
összege. 
A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 56.834 e Ft, amely év közben 59.046 e Ft-ra növekedett, 
59.028 e Ft-ra, a módosított előirányzat 99,97 %-ra teljesült. 
Dologi kiadások 
A készletbeszerzések között került tervezésre és elszámolásra az irodaszerek, nyomtatványok, tonerek, patronok 
beszerzésének összegei, a szakkönyvbeszerzés, a folyóirat előfizetés, az üzemanyag, munkaruha, formaruha 
beszerzésének költsége, tisztítószer, egyéb eszközök beszerzésére fordított kiadás összege. 
A kommunikációs szolgáltatások rovaton került tervezésre és elszámolásra a telefonköltség, a 
programfrissítésekért fizetendő díj összege. 
A szolgáltatási kiadások soron került tervezésre és elszámolásra a közüzemi díjak (villany, gáz, víz- és 
csatornadíj) összege, a fénymásolók bérleti díjának összege, a gépkocsik, a számítógépek, a klímaberendezés, a 
lift, a tűzjelző és a telefonközpont karbantartásáért fizetendő összegek, az oktatás, a foglalkoztatás eü. kiadása. 
Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a könyvvizsgálati díj, a belső ellenőrnek fizetett díj, a postaköltség, 
takarítás, a munkavédelem, a tűzvédelem, az őrzés költségeinek összege, a cégautó adó, a belföldi kiküldetés, a 
működési célú előzetesen felszámított áfa és a fizetendő áfa összege.  
A dologi kiadások eredeti előirányzata 99.133 e Ft, amely év közben 99.971 e Ft-ra módosult, teljesítése 85.110 
e Ft, a módosított előirányzat 85,13 %-a. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
Ezen a soron a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésének 
összege került tervezésre és elszámolásra, úgy mint számítástechnikai eszközök, irodai eszközök, konyhai 
bárszékek cseréje, irattári polcok készítése. 
A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 5.960 e Ft, amely év közben 8.573 e Ft-ra változott 78,70 %-ra, 
6.747 e Ft-ra teljesült. 
 
 
3. Intézmények kiadásai 
 
Az Önkormányzat által fenntartott gazdálkodási egységgel nem rendelkező intézmények 2017. évre kiemelt 
kiadási előirányzatait az előterjesztés 9. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását pedig a 10. sz. melléklete 
tartalmazza. 
A kiadások eredeti előirányzata 907.438 e Ft, amely év közben 1.065.137 e Ft-ra változott, 1.010.220 e Ft-ra 
teljesült, a módosított előirányzat 94,84 %-ra. 
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Működési célú kiadások 
Személyi juttatások 
A foglalkoztatottak személyi juttatás kiadási tételein belül került tervezésre és elszámolásra a közalkalmazottak 
alapilletménye és pótlékai, valamint a külső személyi juttatásokra megbízási szerződések alapján kifizetett 
összeg. 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 528.068 e Ft, amely év közben 575.172 e Ft-ra módosult, 573.840 e 
Ft-ra teljesült, a módosított előirányzat 99,77 %-ra. 
Munkaadókat terhelő járulék 
A munkaadókat terhelő járulékok összege soron került tervezésre és elszámolásra a rendszeres és nem 
rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, a 
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, a táppénz hozzájárulás és a rehabilitációs hozzájárulás összege. 
Az eredeti előirányzat 126.133 e Ft-os összege év közben 135.941 e Ft-ra emelkedett és 135.039 e Ft-ra, 99,34 
%-ra teljesült. 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások az intézmények készletbeszerzési (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag), szolgáltatási 
(elsősorban közüzemi díjak) kiadásainak, valamint a gyermek- és felnőtt étkeztetés kiadásainak tervezett és 
elszámolt összegeit tartalmazzák.  
A dologi kiadások eredeti előirányzata 230.355 e Ft, amely év közben 302.662 e Ft-ra változott, 269.827 e Ft-ra 
a módosított előirányzat 89,15 %-ra teljesült. 
Az egyéb működési célú kiadások soron került elszámolásra az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
által, egy szívbeteg kisfiú támogatására rendezett jótékonysági rendezvényen befolyt 259 e Ft-os összeg 
kifizetése. Ezen összeg átfutó tétel az intézmény könyvelésében, mert a bevételek és a kiadások között is 
szerepel. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
Ezen a soron a működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének összege került tervezésre és 
elszámolásra. 
A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 22.882 e Ft, amely 51.103 e Ft-ra változott, 31.255 e Ft-ra teljesült, 
a módosított előirányzat 61,16 %-ra. 
 
 
II. Mérleg és eredmény-kimutatás 
 
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és a város összesen 2017. évi mérlegét az 
előterjesztés 11. sz. melléklete tartalmazza.  
 
 
1. Eszközök alakulása 
 
Az eszközök összesen értéke városi szinten 21.980.242 e Ft-ról 21.830.447 e Ft-ra változott, 149.795 e Ft-tal 
csökkent. 
 
A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök esetében a 1.341.821 e Ft csökkenést egyrészt az 5.; a 7.; és a 
9. sz. mellékletekben felsorolt beruházások, felújítások értéknövelése, az elszámolt értékcsökkenés, valamint az 
értékesítés, selejtezés miatti csökkenés különbözete, valamint az általános iskolák vagyonának a KLIK részére 
történő átadása eredményezte.  
A befektetett eszközökön belül az immateriális javak állománya 5.198 e Ft-tal növekedett. Ennek oka, hogy az 
elszámolt értékcsökkenés összege kevesebb volt, mint a 7.910 e Ft aktivált érték.  
A tárgyi eszközök állománya 1.347.019 e Ft-tal csökkent. A csökkenést az eredményezte, hogy 2017. január 1-
től az általános iskolák működtetése is átkerült a KLIK-hez. Ennek következtében az ezekhez tartozó vagyon – 
úgy mint épület, építmény, tárgyi eszközök – vagyonkezelésbe került, vagyis 1.804.528 e Ft összeggel 
csökkentette a vagyon értékét.  
A befektetett pénzügyi eszközök állománya nem változott az előző évhez viszonyítva. 
 B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 
Ezen a mérlegtételen a 2017. december 31-én a készletek soron 3.645 e Ft, az értékpapírok soron pedig a 600 
millió Ft értékben vásárolt kamatozó kincstárjegy összege szerepel. 
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C/ Pénzeszközök 
A pénzeszközök állománya Önkormányzati szinten 1.092.261 e Ft-tal növekedett. Ennek oka, egyrészt, hogy a 
Sportcsarnok beruházásra kapott 800 millió Ft összeg nem került kifizetésre, valamint a befolyt bevételekből 
keletkezett átmeneti szabad pénzeszközből csak 2018. év elején vásároltunk kamatozó kincstárjegyet. 
 
D/ Követelések 
Ezen a mérleg soron a 2017. évben kiszámlázott, de pénzügyileg nem teljesített követelések, a Polgármesteri 
Hivatal Adócsoportja által kimutatott adóhátralékok szerepelnek. A követelések állománya 143.145 e Ft-tal nőtt. 
A követelések összegéből 172.071 e Ft a vevőtartozás, amelyből 169.278 e Ft a DPMV Zrt-nek kiszámlázott 
bérleti és üzemeltetési díjának összegéből keletkezett. Az adóhátralékból származó követelés összege 98.345 e 
Ft, egyéb követelés 17.879 e Ft. A 2018. évben esedékes adótartozás összege 668.440 e Ft, az egyéb követelés 
összege 1.400 e Ft. 
D/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 
Ezen a mérlegsoron – 17.598 e Ft szerepel, amely a december havi, illetve IV. negyedévi fizetendő áfa és 
előzetesen felszámított áfa különbözetét, valamint az üzemanyag kártya feltöltések összegét tartalmazza. 
E/ Aktív időbeli elhatárolások 
Ezen a mérlegsoron került elszámolásra a 2017. évben leszámlázott és kifizetett, de a 2018. évet terhelő 
költségek összegei úgy, mint előfizetési díjak, biztosítási díjak. Az aktív időbeli elhatárolások összege 5.312 e 
Ft-tal csökkent az előző évhez képest.  
 
 
2. Források alakulása 
 
A források összesen értéke városi szinten az eszközök értékével megegyezően 21.980.242 e Ft-ról 21.830.447 e 
Ft-ra változott, 149.795 e Ft-tal csökkent. 
 
G/ Saját tőke 
A saját tőke összege 1.312.112 e Ft-tal csökkent. A csökkenés az alábbi elemekből tevődik össze. A nemzeti 
vagyon változása soron – 1.804.528 e Ft tétel szerepel, a KLIK-nek működésre átadott vagyon értéke, a 
felhalmozott eredmény 1.073.827 e Ft-tal növekedett, a 2016. évi mérlegszerinti eredmény összegével, a 2017. 
évi mérleg szerinti eredmény 492.417 e Ft, amely 581.411 e Ft-tal kevesebb az elmúlt évinél. 
H/ Kötelezettségek 
A kötelezettségek összege Önkormányzati szinten 117.318 e Ft-tal nőtt. A kötelezettségek között került 
kimutatásra a szállítói, a beruházási szállítói tartozások összege, a 2018. évi normatíva előleg összege, valamint a 
befolyt adóelőleg összege. 
I/ Kincstári számla vezetésével kapcsolatos elszámolások 
Ezen a mérlegsoron nem került összeg kimutatásra. 
K/ Passzív időbeli elhatárolások 
A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásaként került elszámolásra a 2017. december havi személyi 
juttatás összege, a támogatásból finanszírozott beruházás elhatárolt összege. 
 
3. Eredménykimutatás 
 
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények és a város összesen 2017. évi eredmény-kimutatását 
az előterjesztés 12. sz. melléklete tartalmazza.  
 
A táblázat adataiból látható, hogy városi szinten a tevékenység eredménye 471.438 e Ft, a pénzügyi művelet 
eredménye 20.978 e Ft, a szokásos eredmény 492.416 e Ft. 
A rendkívüli eredményszemléletű bevételek és a rendkívüli ráfordítások soron 2017.-ban nem került összeg 
elszámolásra. 
Városi szinten a mérlegszerinti eredmény 492.416 e Ft. 
 
III. Maradvány alakulása 
 
Gyál Város Önkormányzatának, a Polgármesteri Hivatalnak és az Intézmények 2017. évi maradványát az 
előterjesztés 13. sz. melléklete tartalmazza.  
Az összes maradvány önkormányzati szinten 1.388.805 e Ft, amely az alaptevékenység maradványából 
keletkezett, mivel az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal sem folytat 
vállalkozási tevékenységet. 
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Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványának összeg 1.357.248 e Ft, szabad 
pénzmaradvány a Városi Egészségügyi Központnál 29.572 e Ft, a Polgármesteri Hivatalnál 1.985 e Ft összegben 
keletkezett. 
 
 
IV. Egyéb kimutatások és tájékoztató adatok 
 
Gyál Város Önkormányzatának 2017. évi vagyonkimutatását az előterjesztés 14. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési létszámkeretét, annak alakulását az előterjesztés 15. sz. 
melléklete tartalmazza. 
 
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2017. évi összegét az előterjesztés 16. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegének közgazdasági tagolásának bemutatása az előterjesztés 
17. sz. mellékletében található. 
 
Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási tervének teljesítését az előterjesztés 18. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesítése, valamint a 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet 
2.§. (1) bek. szerinti saját bevételek körének 2017. évi alakulását a rendelettervezet 19. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
Az Önkormányzat 2017. évi részesedési állományát az előterjesztés 20. sz. mellékletében mutatjuk be. 
 
Gyál Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek évenkénti bontásban történő bemutatását az 
előterjesztés 21. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Gyál Város Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak alakulását az 
előterjesztés 22. sz. mellékletében ismertetjük. 
 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelete 40. § (4) bekezdés b) pontja alapján a rendelettervezetet nem 
kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a 2017. évi zárszámadási rendeletet 
megalkotni szíveskedjenek. 
 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2018. május 7. 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



1. sz. melléklet 
 

 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 .../2018.(V31.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, 
meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról a következő 
rendeletet alkotja. 
 
1.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési beszámolóját az 1. sz. mellékletben 
meghatározott kiemelt előirányzati és teljesítési adatok szerinti bontásban  
 

6.612.604 e Ft költségvetési bevételi és 
5.223.800 e Ft költségvetési kiadási 

 
főösszeggel hagyja jóvá. 
 
2.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2017. évi bevételeit forrásonként a 2. sz. melléklet szerinti 
részletezésben hagyja jóvá. 
 
3.§ A Képviselő-testlet Gyál Város Önkrományzata 2017. évi támogatásait a 3. sz. melléklet szerinti részletezésben 
hagyja jóvá. 
 
4.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2017. évi működési célú kiadásait a 4. sz. melléklet szerinti 
bontásban hagyja jóvá. 
 
5.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási és finanszírozási célú kiadásait az 5. sz. 
melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 
 
6.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2017. évi kiadásainak és bevételeinek kormányzati funkciók 
szerinti bontását a 6. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 
 
7.§ A Képviselő-testület a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait kiemelt bevételi és kiadási 
előirányzatonként a 7. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.  
 
8.§ A Képviselő-testület a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciók 
szerinti bontását a 8. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 
 
9.§ A Képviselő-testület Gyál Város Intézményeinek 2017. évi bevételeit és kiadásait kiemelt bevételi és kiadási 
előirányzatonként a 9. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 
 
10.§ A Képviselő-testület  Gyál Város Intézményeinek 2017. évi bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciók 
szerinti részletezését a 10. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. 
 
11. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Gyáli Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2017. évi 
mérlegét a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
 
12. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Gyáli Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2017. évi 
eredménykimutatását a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
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13.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények 2017. évi 
maradványát a 13. sz. mellékletben részletezetteknek megfelelően hagyja jóvá. 
 
14.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, városi szintre összesített  2017. évi vagyonkimutatását a 14. 
sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
 
15. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, az Intézmények 2017. évi 
létszámadatait a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
16.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata által 2017. évben közvetetten nyújtott támogatásainak 
összegét a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
  
17.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2017. évi működési, felhalmozási, és finanszírozási célú 
bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
18.§ A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználásának teljesítését a 18. sz. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
19. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzatának a Magyarország gazdasgi stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokbl fennálló kötelezettségeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott 
bevételeinek 2017. évi teljesítését a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
20. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2017. évi részesedéseinek részletezését a 20. sz. melléklet 
szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
 
21. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek 2017. évi teljesítését a 
21. sz. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
 
22. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2017 költségvetésének tervezett-, teljesült- valamint az azt 
követő három év bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait  főbb csoportok szerinti bontásban a 22. sz. 
melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
 
23. § Jelen rendelet 2018. május 31-én 23 órakor lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
 polgármester    címzetes főjegyző 



B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 4 084 779 6 900 789 6 445 960 93,41
     Működési célú bevételek 2 860 253 3 265 342 3 294 128 100,88
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 637 049 780 394 784 255 100,49
        Közhatalmi bevételek 1 840 606 1 882 979 2 087 508 110,86
        Működési bevétel 382 598 600 969 421 037 70,06
        Működési célú átvett pénzeszköz 0 1 000 1 328 132,80

     Felhalmozási célú bevételek 846 689 1 172 179 1 190 086 101,53
        Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 824 612 1 095 700 1 086 330 99,14
        Felhalmozási bevétel 20 977 20 977 40 650 193,78
        Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről 1 100 55 502 63 106 113,70

    Finanszírozási bevételek 377 837 2 463 268 1 961 746 79,64

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 22 846 28 021 26 038 92,92
     Működési célú bevételek 22 846 22 846 20 863 91,32
        Intézményi működési bevétel 22 846 22 846 20 863 91,32
     Felhalmozási célú bevétel 0 160 160 100,00
     Finanszírozási bevételek 0 5 015 5 015 100,00

3. Intézmények bevételei 118 221 137 294 140 606 102,41
     Működési célú bevételek 108 221 112 077 115 389 102,96
        Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 64 307 66 108 66 895 101,19
        Intézményi működési bevétel 43 914 45 969 48 494 105,49
     Finanszírozási bevételek 10 000 25 217 25 217 100,00

B e v é t e l e k összesen: 4 225 846 7 066 104 6 612 604 93,58

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 2 933 061 5 592 807 3 822 397 68,34
     Működési célú kiadások 1 063 852 1 289 144 980 425 76,05
        Személyi juttatások 80 981 102 827 97 890 95,20
        Munkaadókat terhelő járulékok 23 038 26 262 21 252 80,92
        Dologi kiadások 285 123 347 674 285 332 82,07
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 34 800 45 245 32 556 71,95
        Egyéb működési célú kiadások 639 910 767 136 543 395 70,83

      Felhalmozási célú kiadások 1 849 306 2 621 846 1 182 046 45,08
         Beruházások 1 831 474 2 407 522 971 264 40,34
         Felújítások 5 300 193 267 193 266 100,00
         Egyéb felhalmozási kiadások 12 532 21 057 17 516 83,18

      Finanszírozási kiadások 19 903 1 681 817 1 659 926 98,70

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 385 347 408 160 391 183 95,84
     Működési célú kiadások 379 387 399 587 384 436 96,21
         Személyi juttatások 223 420 240 570 240 298 99,89
         Munkaadókat terhelő járulékok 56 834 59 046 59 028 99,97
         Dologi kiadások 99 133 99 971 85 110 85,13
    Felhalmozási célú kiadások 5 960 8 573 6 747 78,70

3. Intézmények kiadásai 907 438 1 065 137 1 010 220 94,84
     Működési célú kiadások 884 556 1 014 034 978 965 96,54
         Személyi juttatások 528 068 575 172 573 840 99,77
         Munkaadókat terhelő járulékok 126 133 135 941 135 039 99,34
         Dologi kiadások 230 355 302 662 269 827 89,15
         Egyéb működési célú kiadás 0 259 259 100,00
      Felhalmozási kiadások 22 882 51 103 31 255 61,16
      Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00

K i a d á s o k összesen: 4 225 846 7 066 104 5 223 800 73,93

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-

hoz

2017. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017. 
eredeti ei.M e g n e v e z é s



  



2 860 253 3 265 342 3 294 128 100,88

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1 637 049 780 394 784 255 100,49
Önkormányzatok működési támogatása B11 634 889 740 704 745 031 100,58
          Támogatások 634 889 740 704 745 031 100,58

Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B16 2 160 39 690 39 224 98,83
        Mezőőri támogatás 2 160 2 160 1 620 75,00
        Közcélú foglalkoztatás támogatása 0 24 552 24 552 100,00
        Egyéb (Nyári diákmunka, Bursa támog., Bethlen Alap) 3 261 3 335 102,27
        Természetbeni Erzsébet utalványok 9 717 9 717 100,00

Közhatalmi bevételek B3 1 840 606 1 882 979 2 087 508 110,86
Vagyoni típusú adók B34 221 310 263 833 312 958 118,62
                Építményadó 221 310 263 833 312 958 118,62
                ebből: letéti 3 000 3 000 9 542 318,07
Termékek és szolgáltatások adói B35 1 608 571 1 608 571 1 756 868 109,22
                Iparűzési adó 1 517 935 1 517 935 1 667 825 109,87
                ebből: letéti 16 000 16 000 19 982 124,89
               Gépjárműadó 90 636 90 636 89 043 98,24
Egyéb közhatalmi bevételek B36 10 725 10 575 17 682 167,21
               Mezőőri járulék 3 000 3 000 3 344 111,47
               Helyi adóbírság, pótlék 3 000 3 000 8 847 294,90
               Egyéb közhatalmi bevétel 3 425 3 275 4 035 123,21
               Talajterhelési díj 1 300 1 300 1 456 112,00

Működési bevételek B4 382 598 600 969 421 037 70,06
Szolgáltatások ellenértéke B402 0 150 708 472,00
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 3 711 3 787 4 461 117,80
Tulajdonosi bevételek B404 80 763 270 636 282 908 104,53
   Bérleti díj Mezőhúsgép 4 800 4 800 4 800 100,00
   Bérleti díj Navax 3 622 3 622 3 622 100,00
   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 48 000 48 000 57 875 120,57
   Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) 600 190 473 192 875 101,26
   Bérleti díj DPMV Zrt 421 421 386 91,69
   Bérleti díj Eisberg Kft. 903 903 903 100,00
   Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. 2 500 2 500 2 500 100,00
   Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. 2 692 2 692 2 692 100,00
   Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt 2 400 2 400 2 400 100,00
   Bérleti díj  Eötvös szolgálati lakás 180 180 180 100,00
   Bérleti díj Hiteles Kft 100 100 100 100,00
   Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) 1 920 1 920 1 600 83,33
   Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) 12 000 12 000 12 000 100,00
   Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület 125 125 250 200,00
   bérleti díj Mária Rádió 500 500 125 25,00
   bérleti díj Veraq Kft 600 0,00
Ellátási díjak B405 33 090 33 090 36 758 111,08
   Általános iskolák étkezési bevételei 33 090 33 090 36 758 111,08
               -Ady Endre Általános Iskola 18 835 18 835 20 959 111,28
               -Bartók Béla Általános Iskola 6 672 6 672 7 054 105,73
               -Zrínyi Miklós Általános Iskola 7 583 7 583 8 745 115,32
   Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 0 0 0 0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 37 784 66 056 75 139 113,75
Áfa visszatérítés B407 216 000 216 000 0 0,00
Kamatbevételek B408 11 250 11 250 21 000 186,67

        Egyéb különféle működési bevételek B411 63 0,00

Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 1 000 1 328 132,80

2017. eredeti 
ei.

Működési célú bevételek

M e g n e v e z é s 2017.12.31. 
teljesítés

2018. 02. hó 
mód. ei.

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

adatok e Ft-ban
2. sz. melléklet

Gyál Város Önkormányzat
2017. évi bevételei 



2017. eredeti 
ei.M e g n e v e z é s 2017.12.31. 

teljesítés
2018. 02. hó 

mód. ei.
Telj. %-a a 

mód. ei-hoz

adatok e Ft-ban
2. sz. melléklet

Gyál Város Önkormányzat
2017. évi bevételei 

Felhalmozási célú bevételek 846 689 1 172 179 1 190 086 101,53

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B2 824 612 1 095 700 1 086 330 99,14
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről B21 815 242 831 162 831 162 100,00
     Szent I. tér rendezése (büszkeségpontpályázat) 2 496 0 0 0,00

       Védőnői épület felújítása és bővítése 12 746 0 0 0,00
     Sportcsarnok építése 800 000 800 000 800 000 100,00
     Belterületi utak felújításának támogatása 0 30 000 30 000 100,00
     Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 0 1 162 1 162 100,00

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről B25 9 370 264 538 255 168 96,46
      Tátika Óvoda épület átépítés (Uniós támog.) 9 370 9 370 0,00
      Energetikai korszerűsítés Bartók, Zrínyi Isk. (Uniós tám.) 0 247 720 247 720 100,00
      Szent I. tér rendezése (büszkeségpontpályázat) 0 2 496 2 496 100,00
      Elektromos töltőállomás támogatása 0 4 952 4 952 100,00

Felhalmozási bevétel B5 20 977 20 977 40 650 193,78

      Ingatlanok értékesítése B52 20 652 20 652 38 960 188,65
      Gép berendezés értékesítése 325 325 1 690 520,00

Kölcsön visszatérülés B64 0 0 0 0,00

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről B7 1 100 55 502 63 106 113,70

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B74 1 100 1 100 800 72,73
      Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 1 100 1 100 800 72,73

Egyéb felhalmozáci célú támogatások ÁH-on kívülről B75 0 54 402 62 306 114,53
      Uszoda Alapítvány támogatása 0 4 000 4 000 100,00
      Sporttelep fejlesztés, labdarugó pálya TAO támog. 0 50 402 50 402 100,00
      Csatorna közműfejlesztés befizetés 7 904 0,00

B8 377 837 2 463 268 1 961 746 79,64
      Belföldi értékpapírok bevételei B812 200 000 2 097 195 1 600 000 76,29
      Maradvány igénybevétele B813 177 837 304 159 304 159 100,00
      ÁHT-on belüli megelőlegezések B814 0 61 914 57 587 93,01

Önkormányzat bevételei összesen: 4 084 779 6 900 789 6 445 960 93,41

Finanszírozási bevételek



2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 0 828 828 100,00
Bérkompenzáció 2016. évi áthúzódó támogatás 828 828 100,00

2. sz.
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B112 421 129 441 259 441 259 100,00
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása 357 227 372 467 372 467 100,00
II.2. Óvodaműködtetési támogatás 57 490 59 859 59 859 100,00
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó 
többletkiadásokhoz 6 412 8 933 8 933 100,00

2. sz.
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 186 382 192 607 192 608 100,00

III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 46 304 57 016 57 016 100,00
       III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat 21 000 21 000 21 000 100,00
       III.3.b Család- és gyermekjóléti központ 14 700 14 700 14 700 100,00
       III.3.c (1) szociális étkezés 2 214 2 602 2 602 100,00
       III.3.d (2) házi segítségnyújtás 8 390 18 714 18 714 100,00

III.3. Bölcsődei ellátás 38 540 37 058 37 058 100,00

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 55 276 54 214 54 215 100,00
         Gyermekétkeztetés támogatása (működési) 45 511 43 620 43 620 100,00
         Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása 751 699 699 100,00

2. sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B114 27 378 27 378 27 378 100,00
IV.1. Könyvtári, közművelődési és mózeumi feladatok támogatása 27 378 27 378 27 378 100,00

Bérkompenzáció B115 0 6 023 6 023 100,00
Szociális ágazati pótlék támogatása 0 30 161 34 487 114,34
Kulturális pótlék támogatása 0 2 242 2 242 100,00
Bölcsődei pótlék támogatása 0 8 670 8 670 100,00
Könyvtári közművelődési támogatás 0 736 736 100,00
Minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzációja 0 9 740 9 740 100,00
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása 0 16 315 16 315 100,00
MÁK helyszíni vizsgálat póttámogatás - gyermekétkeztetés 0 5 5 100,00
MÁK póttámogatás 2016. évi beszámoló alapján 0 4 190 4 190 100,00
Közbiztonság támogatása 550 550 100,00

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 634 889 740 704 745 031 100,58

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-

hoz

3. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2017. évi  támogatásai

2017. októberi 
felmérés + 

pótei.
Kv.tvr.     
mell. Megnevezés

2017. évi 
megalapozó 

felmérés



4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Rovatsz
ám

2017. 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

Személyi juttatások K1 80 981 102 827 97 890 95,20

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 9 871 33 009 28 697 86,94
    Közalkalmazottak alapilletménye K1101 3 459 3 069 3 027 98,63
    Közmunka foglalkoztatás K1101 5 000 25 710 21 678 84,32
    Egyéb alapilletmény K1101 0 911 911 100,00
    Jutalom/mezőőrök K1102 0 383 382 99,74
    Jutalom/közfoglalkoztatottak K1103 0 533 533 100,00
    Közalkalmazottak cafetéria juttatása K1107 298 298 298 100,00
    Közlekedési költség térítése K1109 1 114 1 114 877 78,73
    Ruházati költségtérítés K1108 0 0 0 0,00
    Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. K1113 0 991 991 100,00
Külső személyi juttatások K12 71 110 69 818 69 193 99,10
    Polgármester, alpolgármester alapilletménye K121 15 581 15 581 15 581 100,00
    Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K121 298 298 298 100,00
    Jutalom (választott tisztségviselők) K12 0 6 700 6 700 100,00
    Költség térítés K121 2 387 2 387 2 337 97,91
    Képviselők tiszteletdíja K121 22 601 22 601 22 601 100,00
    Ruházati költségtérítés K121 0 200 193 96,50
    Állományba nem tartozó megbízási díja K123 5 743 7 419 7 418 99,99
    Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.) K123 24 500 14 632 14 065 96,12

Munkaadókat terhelő járulékok K2 23 038 26 262 21 252 80,92
    Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 12 050 15 679 14 973 95,50
    Egészségügyi hozzájárulás %-os 6 511 5 861 3 794 64,73
    Munkáltatói személyi jövedelamadó 4 477 4 558 2 322 50,94
    Táppénz hozzájárulás 0 164 163 99,39

Dologi kiadások K3 285 123 347 674 285 332 82,07
Készletbeszerzés K31 1 770 14 335 14 009 97,73
    Üzemeltetési anyagok K31 1 770 14 335 14 009 97,73
         Folyóirat beszerzés K311 0 108 108 100,00
         Irodaszer K 312 0 154 154 100,00
         Hajtó- és kenőanyag K312 1 200 1 051 866 82,40
         Munka és védőruha K312 570 370 230 62,16
         Egyéb üzemeltetési anyag K312 0 12 652 12 651 99,99
Kommunikációs szolgáltatások K32 2 156 2 157 2 156 99,95
    Informatikai szolgáltatás igénybevétele K321 2 156 2 157 2 156 99,95
Szolgáltatási kiadások K33 159 146 168 964 149 653 88,57
    Közüzemi díjak K331 16 829 18 438 16 017 86,87
          Közvilágítás K331 13 000 11 967 10 613 88,69
          Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K331 3 829 6 471 5 404 83,51
    Vásárolt élelmezés K332 106 635 109 231 103 868 95,09
                 - Ady Endre Á.I. 44 464 45 792 45 702 99,80
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 33 521 34 101 32 462 95,19
                 - Bartók Béla Á.I. 26 150 26 730 23 778 88,96
                 - Nyári gyermekétkeztetés 2 500 2 608 1 926 73,85
    Vásárolt közszolg. 0 36 36 100,00
    Bérleti és lízingdíjak K333 1 645 1 645 716 43,53
    Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K334 2 500 3 969 3 276 82,54
    Közvetített szolgáltatások K335 2 359 2 833 2 377 83,90
    Egyéb szakmai szolg. K336 0 252 252 100,00
    Egyéb szolgáltatások K337 29 178 32 560 23 111 70,98
          Biztosítási díjak K337 4 174 4 528 4 446 98,19
          Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K337 6 400 6 670 6 670 100,00
          Szállítási szolgáltatás K337 100 1 116 1 046 93,73
          Postaköltség K337 2 800 3 770 3 769 99,97
          Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K337 15 704 16 476 7 180 43,58
Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások K34 18 192 19 162 17 351 90,55
    Belföli kiküldetés K341 0 45 44 97,78
    Reklám és propaganda kiadások K342 18 192 19 117 17 307 90,53

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 103 859 143 056 102 163 71,41
    Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 47 177 54 084 45 454 84,04
    Fizetendő általános forgalmi adó K352 45 445 77 254 52 301 67,70
    Kamatkiadások K353 310 288 0,00
    Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0 22 22 100,00
    Egyéb dologi kiadások K355 10 927 11 408 4 386 38,45
          Kártérítések K355 1 000 1 000 142 14,20
          Egyéb különféle dologi kiadások K355 9 927 10 408 4 244 40,78

Megnevezés

Gyál Város Önkormányzat
2017. évi működési célú kiadások



4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Rovatsz
ám

2017. 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hozMegnevezés

Gyál Város Önkormányzat
2017. évi működési célú kiadások

K4 34 800 45 245 32 556 71,95
Családi támogatások K42 0 9 717 9 717 100,00
Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 0 0 0 0,00
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 0 0 0 0,00
Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 0 0 0 0,00
Egyéb nem intézményi ellátások K48 34 800 35 528 22 839 64,28
    Lakhatási támogatás 3 600 3 869 2 558 66,12
    Települési támogatás 25 000 25 070 15 086 60,18
    Köztemetés 1 200 1 200 814 67,83
    Beiskolázási segély 3 500 692 0 0,00
    Szociális tanulmányi ösztöndíj 1 500 1 647 1 331 80,81
    Egyéb ellátás ( Gyáli Élet program) 0 3 050 3 050 100,00

Egyéb működési célú kiadások K5 639 910 767 136 543 395 70,83
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K5021 3 200 3 199 1 513 47,30
Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései K5022 36 190 36 191 36 190 100,00
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506 125 634 175 333 174 716 99,65
    Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500 1 500 1 500 100,00
    "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. 124 134 169 281 169 015 99,84
                           - tagdíj 720 720 720 100,00
                           - működési hozzájárulás 77 110 77 110 77 110 100,00
                           - normatív támog. 46 304 57 016 57 016 100,00
                           - bérkomp., szoc. pótlék, egyéb 0 34 435 34 169 99,23
     Természetbeni Erzsébet utalványok visszafiz. 0 82 81 98,78
     Érd és Térsége Önkormányzati Társulás tagdíj 0 720 720 100,00
     Bursa Hungarica 0 3 750 3 400 90,67
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K512 298 373 383 238 330 976 86,36
    Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 2 106 2 106 2 106 100,00
    Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 2 000 1 861 1 633 87,75
    Szent József Idősek Klubja 3 900 3 912 3 912 100,00
    Gyáli Fúvószenekar támogatása 500 500 500 100,00
    Bursa Hungarica 3 400 0 0 0,00
    Sportpálya üzemeltetésre támogatás 11 267 11 667 11 667 100,00
    Polgármester által felhaszn.keret 7 000 4 687 4 305 91,85
    Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 123 863 183 830 183 830 100,00
    GY.T.H. szemétszállítás támogatása 56 799 57 664 20 000 34,68
    Buszjáratok támogatása (Volánbusz) 86 338 86 338 74 250 86,00
    FEGY támogatása 1 200 2 200 2 200 100,00
    Iskolai Alapítványok támogatása 0 3 530 3 630 102,83
    Gyáli Református Gyülekezet támogatása 0 2 000 2 000 100,00
    Anyaoltalmazó Alapítvány támog. 0 500 500 100,00
    Dabasi Rendőrkapitányság támog., Gyál Közbizt. A. tám. 0 1 400 1 400 100,00
    Civil szervzetek támogatása - Lendületben Gyál 0 6 943 6 943 100,00
    Gyáli Katolikus Egyház támog. 0 2 800 2 800 100,00
    Dabas és Környéke Mentőorvosi Kocsi Kft. támog. 0 500 500 100,00
    Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 0 3 000 3 000 100,00
    Ifjúsági és Sport Bizottság támogatása 0 5 000 5 000 100,00
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Biz. támog. 0 2 000 0 0,00
    Gyáli Élet program 0 800 800 100,00
Tartalékok K513 176 513 169 175 0 0,00
    Általános tartalék 5 000 21 026
    Céltartalék 171 513 148 149

Ellátottak pénzbeli juttatásai



5. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Beruházások K6 1 831 474 2 407 522 971 264 40,34
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) 1 448 138 1 674 206 598 857 35,77
Immateriális javak beszerzése K61 24 211 25 551 7 910 30,96
   ITS terveinek elkészítése 581 1 781 1 781 100,00
   Kisfaludí-Bartók-Bem J. szabályozási terv 100 100 100 100,00
   Városközpont tanulmányterv 600 600 600 100,00
   Gördülő fejlesztési terv 600 600 500 83,33
   Bartók B. Ált. isk mögötti terület zöldfelület fejl.eng. terv 1 250 1 250 0 0,00
   Víztorony melletti terület zöldfelület fejl. eng. terv. 1 250 1 250 0 0,00
   Város egyéb zöldfelület fejl. 10 000 10 000 0 0,00
   Kőrösi út (Vasút-Bem J.u.) járda terv 1 330 1 330 1 197 90,00
   Stratégiai zajtérkép 2 500 2 500 2 500 100,00
   Gazdaház(KFT központi telephely) eng.terv. felülvizsgálat 2 000 0 0 0,00
   Településképi arculati kézikönyv 4 000 4 000 0 0,00
   Település rendezési eszközök módosítása 0 0 272 0,00
   Ívóvízhálózat terv - DPMV Zrt. 0 500 0 0,00
   HÉSZ módosítás 0 680 0 0,00
   Útfelújítások műszaki dok. (Zrínyi, Árpád, Kassai, Temesvári u…) 0 960 960 100,00
Ingatlanok beszerzése,létesítése K62 1 360 819 1 579 737 544 654 34,48
   Milleneumi park felújítása 165 730 157 202 151 628 96,45
   Liliom Óvoda felújítás, bővítés, parkoló, járda, kerítés 5 201 5 201 5 352 102,90
   Gyál-felső Vasútállomás gyalogátkelőhely létesítése 10 488 10 488 9 481 90,40
   Szt. György emlékhely létesítése 100 100 100 100,00
   Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások 30 313 41 568 31 936 76,83
   Kistérségi Szolgáltató Központ 3 009 3 009 2 705 89,90
   Járdaépítés, gyalogátkelő (Vasút u. 2 gyalogátkelőhely) 4 460 4 460 960 21,52
   Telek beszerzés (Bem . J. u. 0132/16 hrsz.) 6 000 6 000 0 0,00
   Sporttelep fejlesztés, labdarúgó pálya 50 941 130 011 57 397 44,15
   Bartók óvoda felújítás, bővítés 58 725 45 512 36 744 80,73
   Tátika Óvoda felújítás 126 978 126 978 59 378 46,76
   Védőnői épület felújítása 30 754 45 546 45 127 99,08
   Víznyerő kutak létesítése 3 000 3 000 728 24,27
   Gyál-Alsó vasútállomás,Iskolák SmartSchool hálózat kiépítés 4 420 4 420 2 516 56,92
   Szt. István tér rendezése 50 000 66 965 66 965 100,00
   Városközpont árkok növényesítése 5 000 3 212 204 6,35
   Sportcsarnok építése 800 000 800 000 10 190 1,27
   Kőrösi út területrendezése 450 450 0 0,00
   Némediszőlő játszótér építése 2 000 2 000 0 0,00
   Sportparkok és futókör létesítése 1 000 1 000 0 0,00
   Takszöv. Buszmegálló bontás, kerítés helyreállítás 250 250 0 0,00
   Puskás u. útépítés 2 000 2 000 0 0,00
   Ingatlan vásárlás Kőrösi út 76-78. 0 62 500 62 500 100,00
   Ady Iskola légkondicionáló berendezés 0 743 743 100,00
   Elektromos töltőállomás 0 3 899 0 0,00
   Útfelújítás (Gábor Á., Mikszáth, Toldi, Kodály u.) 0 53 072 0 0,00
   Labdarúgó pálya 0 0 0 0,00
   Csatorna bekötés 0 151 0 0,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 47 242 37 848 33 733 89,13
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 15 866 31 070 12 560 40,42
   Közvilágítási eszközök beszerzése 2 107 4 863 646 13,28
   Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 259 1 528 735 48,10
   Új arculat kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzések 13 500 13 500 0 0,00
   Bartók Óvoda felújítás eszközök 0 11 179 11 179 100,00
Részesedések beszerzése K65 0 0 0 0,00
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 0 0 0,00

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 0 244 929 206 805 84,43
Ingatlanok létesítése,beszerzése K62 0 244 929 206 805 84,43
   Energetikai korszerűsítés Bartók, Zrínyi Isk. 0 244 929 206 805 84,43
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés K64 0 0

Beruházási Áfa K67 383 336 488 387 165 602 33,91

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-

hoz

Gyál Város Önkormányzat
2017. évi felhalmozási  és finanszírozási célú kiadások

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017. 
eredeti ei.M  e  g  n  e  v  e  z  é  s



5. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-

hoz

Gyál Város Önkormányzat
2017. évi felhalmozási  és finanszírozási célú kiadások

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017. 
eredeti ei.M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

Felújítások K7 5 300 193 267 193 266 100,00
Ingatlanok felújítása K71 4 173 152 178 152 178 100,00
   Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 4 173 2 989 2 988 99,97
   Buszmegállók felújítása 0 178 178 100,00
   Egyéb építmény felújítás 0 148 781 148 782 100,00
   Székelykapu felújítás 0 230 230 100,00

Felújítási áfa K74 1 127 41 089 41 088 100,00

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 12 532 21 057 17 516 83,18
   Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás 6 532 12 517 12 516 99,99
   Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre 1 000 1 000 0 0,00
   Vecsés röntgengép vásárláshoz nyújtott támogatás 5 000 5 000 5 000 100,00
   Gyáli Városgazda Kft. tagi hitel 0 2 540 0 0,00

Finanszírozási kiadások K9 1 171 621 2 989 799 2 932 369 98,08
    Költségvetési támogatások 1 151 718 1 307 982 1 272 443 97,28
        Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 362 501 380 139 369 877 97,30
        Gyál Város intézményeinek támogatása 789 217 927 843 902 566 97,28
   ÁHT-n belüli megelőlegezések 19 903 81 817 59 926 73,24
   Kincstárjegy vásárlás 0 1 600 000 1 600 000 100,00



6. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

4 167 8 428 9 373 111,21% 110 032 327 795 347 114 105,89% 0 0 637 049 752 581 761 353 101,17%
Működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 261 1 111 34,07% 637 049 752 581 761 353 101,17%
Közhatalmi bevételek 3 425 3 275 4 053 123,76%
Intézményi működési bevételek 742 892 3 059 342,94% 110 032 327 795 347 114 105,89%
Működési célú pénzeszköz átvétel 1 000 1 150 115,00%

0 0 585 20 977 20 977 40 065 190,99% 0 0 824 612 1 095 700 838 610 76,54%
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 824 612 1 095 700 838 610 76,54%
Felhalmozási bevétel 585 20 977 20 977 40 065 190,99%
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről

40 024
4 167 8 428 9 958 118,15% 131 009 348 772 387 179 111,01% 0 0 1 461 661 1 848 281 1 639 987 88,73%

371 709 361 263 182 902 50,63% 2 378 2 378 2 378 100,00% 0 28 335 2 380 8,40% 1 905 1 905 245 12,86% 3 200 3 282 1 594 48,57%
Személyi juttatások 70 390 68 249 67 185 98,44% 720 720 720 100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok 20 830 21 162 17 068 80,65% 158 158 158 100,00%
Dologi kiadások 100 576 102 177 97 796 95,71% 28 335 2 380 8,40% 1 905 1 905 245 12,86%
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások 179 913 169 675 853 0,50% 1 500 1 500 1 500 100,00% 0 0 3 200 3 282 1 594 48,57%

17 474 81 608 65 213 79,91% 7 620 7 620 0 0 0 0
Beruházások 17 474 81 608 64 921 79,55% 7 620 7 620
Felújítások 292
Egyéb felhalmozási célú kiadások

389 183 442 871 248 115 56,02% 2 378 2 378 2 378 100,00% 7 620 35 955 2 380 6,62% 1 905 1 905 245 12,86% 3 200 3 282 1 594 48,57%Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

018010011130

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek
011140 016030013350



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

  6. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

0 0 0 24 552 21 693 88,36% 0 0
24 552 21 693 88,36%

0 0 0 0 0 0

61 914 17 563 28,37% 177 837 304 159 304 159 100,00%
61 914 17 563 28,37% 177 837 304 159 304 159 100,00% 0 24 552 21 693 88,36% 0 0

36 190 36 190 36 190 100,00% 124 134 170 001 169 581 99,75% 6 100 30 652 25 706 83,86% 4 225 4 225 4 225 100,00% 0 0
5 000 27 052 22 942 84,81%
1 100 3 600 2 764 76,78%

26

36 190 36 190 36 190 100,00% 124 134 170 001 169 555 99,74% 4 225 4 225 4 225 100,00%
0 0 0 0 23 213 91 833 15 600 16,99%

23 213 91 833 15 600 16,99%

19 903 81 817 59 926 73,24% 1 151 718 1 307 982 1 272 443 97,28%

56 093 118 007 96 116 81,45% 1 275 852 1 477 983 1 442 024 97,57% 6 100 30 652 25 706 83,86% 4 225 4 225 4 225 100,00% 23 213 91 833 15 600 16,99%

045120042180041233018030018020



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

  6. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

1 650 2 096 2 096 100,00% 0 0 0 0 0 0

1 650 2 096 2 096 100,00%

0 0 0 0 1 100 1 100 800 72,73% 0 0 50 942

1 100 1 100 800 72,73% 50 942

1 650 2 096 2 096 100,00% 0 0 1 100 1 100 800 72,73% 0 0 50 942

88 433 88 957 75 823 85,24% 84 773 85 638 33 157 38,72% 0 0 0 0 18 600

2 095 2 619 1 572 60,02% 18 886 18 886 7 374 39,04%

86 338 86 338 74 251 86,00% 65 887 66 752 25 783 38,63% 18 600
5 613 5 613 1 219 21,72% 0 0 1 000 1 000 61 952 39 056 16 046 41,08% 3 810 3 810 925 24,28%
5 613 5 613 1 219 21,72% 56 952 30 998 10 466 33,76% 3 810 3 810 925 24,28%

518 225 43,44%
1 000 1 000 5 000 7 540 5 355 71,02%

94 046 94 570 77 042 81,47% 84 773 85 638 33 157 38,72% 1 000 1 000 61 952 39 056 34 646 88,71% 3 810 3 810 925 24,28%

045140 063080061030051030 062020



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

  6. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

0 0 0 0 216 000 216 000 0 0 178

216 000 216 000
178

0 0 0 0 0 54 402 4 000 7,35% 0 0

54 402 4 000 7,35%

0 0 0 0 216 000 270 402 4 000 1,48% 0 0 178

19 050 18 143 14 833 81,76% 25 810 40 370 22 349 55,36% 75 738 99 279 84 017 84,63% 13 971 14 097 14 747 104,61% 3 806 18 206 16 705 91,76%
4 871 5 046 4 385 86,90% 800

950 993 904 91,04%
19 050 18 143 14 833 81,76% 570 8 249 405 4,91% 2 704 2 430 2 280 93,83%

19 419 26 082 16 655 63,86% 75 738 99 279 84 017 84,63% 11 267 11 667 11 667 100,00% 3 806 18 206 16 705 91,76%
2 676 6 176 821 13,29% 301 238 309 225 278 330 90,01% 5 433 5 788 5 743 99,22% 1 118 639 1 231 313 122 058 9,91% 0 0
2 676 6 176 821 13,29% 300 139 305 457 274 873 89,99% 1 118 639 1 231 313 122 058 9,91%

1 099 3 768 3 457 91,75% 5 433 5 788 5 743 99,22%

21 726 24 319 15 654 64,37% 327 048 349 595 300 679 86,01% 81 171 105 067 89 760 85,43% 1 132 610 1 245 410 136 805 10,98% 3 806 18 206 16 705 91,76%

064010 081030066020066010 084031



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

  6. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 247 720 0 0
247 720

0 0 0 0 0 0 247 720 0 0

9 000 6 687 5 454 81,56% 2 540 2 540 1 650 64,96% 0 2 406 9 526 395,93% 0 6 096 6 205 101,79% 0 3 167 3 167 100,00%
51 650 750 115,38%

129 139 107,75%
88 88 100,00% 381 381 2 406 2 793 116,08% 2 151 2 150 99,95% 0

9 000 6 548 5 366 81,95% 2 159 2 159 1 650 76,42% 6 733 3 166 3 166 100,00% 3 167 3 167 100,00%
0 0 110 0 0 235 342 236 225 128 234 54,28% 32 646 174 661 242 899 139,07% 32 650 183 625 63 533 34,60%

110 235 342 232 936 127 461 54,72% 29 997 174 001 242 239 139,22% 29 999 183 625 63 533 34,60%
3 289 773 23,50% 2 649 0 2 651 0

660 660 100,00%

9 000 6 687 5 564 83,21% 2 540 2 540 1 650 64,96% 235 342 238 631 137 760 57,73% 32 646 180 757 249 104 137,81% 32 650 186 792 66 700 35,71%

051050084032 091140 092120091220



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

  6. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

900 912 911 99,89% 0 0 272 11 250 11 250 21 000 186,67% 42 024 42 024 42 024 100,00% 1 837 181 1 879 704 1 879 704 100,00%
98

1 837 181 1 879 704 2 083 455 110,84%
900 912 911 99,89% 174 11 250 11 250 21 000 186,67% 42 024 42 024 46 683 111,09%

0 0 0 0 0 0

200 000 2 097 195 1 600 000 76,29%
900 912 911 99,89% 0 0 272 211 250 2 108 445 1 621 000 76,88% 42 024 42 024 42 024 100,00% 1 837 181 1 879 704 1 879 704 100,00%

4 630 4 654 4 747 102,00% 37 600 56 370 41 304 73,27% 0 0 148 660 147 973 143 428 96,93% 0 0 13

730 742 835 112,53% 2 800 16 292 14 265 87,56% 135 426 134 739 130 194 96,63% 13
34 800 35 528 22 839 64,28%

3 900 3 912 3 912 100,00% 4 550 4 200 92,31% 13 234 13 234 13 234 100,00%
0 0 0 0 0 0 0 219 219 100,00% 0 0

219 219 100,00%
1 600 000 1 600 000 100,00%

4 630 4 654 4 747 102,00% 37 600 56 370 41 304 73,27% 0 1 600 000 1 600 000 100,00% 148 660 148 192 143 647 96,93% 0 0 13

900060107060102031 900020096015



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

  6. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

7 364

7 364

0 0 0 0 7 365 0 0 0 0 0 0

0 3 312 1 894 57,19% 0 284 424 149,30% 0 14 787 16 065 108,64% 0 23 430 26 599 113,53% 0 0
1 059 1 108 104,63%

220 219 99,55%
3 312 1 894 57,19% 284 424 149,30% 4 535 5 765 127,12%

8 973 8 973 100,00% 23 430 26 599 113,53%
0 0 0 189 780 189 780 100,00% 0 19 19 100,00% 0 0 0 46 099 46 193 100,20%

826 826 100,00% 19 19 100,00% 46 099 46 193 100,20%
188 954 188 954 100,00%

0 3 312 1 894 57,19% 0 190 064 190 204 100,07% 0 14 806 16 084 108,63% 0 23 430 26 599 113,53% 0 46 099 46 193 100,20%

104037 052080 045160016080 074031



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

  6. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 9 717 9 717 100,00% 0 4 800 4 800 100,00% 0 0 0 0 0 0

9 717 9 717 100,00%
4 800 4 800 100,00%

0 506 3 021 597,04% 0 2 082 2 082 100,00% 0 5 588
5 588

506 3 022 597,23%
2 082 2 082 100,00%

0 9 717 9 717 100,00% 0 4 800 4 800 100,00% 0 506 3 021 597,04% 0 2 082 2 082 100,00% 0 5 588

084040104051 092260013320104031



Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

  6. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2 860 253 3 265 342 3 294 128 100,88%
637 049 780 394 784 255 100,49%

1 840 606 1 882 979 2 087 508 110,86%
382 598 600 969 421 037 70,06%

0 1 000 1 328 132,80%
846 689 1 172 179 1 190 086 101,53%
824 612 1 095 700 1 086 330 99,14%

20 977 20 977 40 650 193,78%
1 100 55 502 63 106 113,70%

377 837 2 463 268 1 961 746 79,64%
4 084 779 6 900 789 6 445 960 93,41%

1 063 852 1 289 144 980 425 76,05%
80 981 102 827 97 890 95,20%
23 038 26 262 21 252 80,92%

285 123 347 674 285 332 82,07%
34 800 45 245 32 556 71,95%

639 910 767 136 543 395 70,83%
1 849 306 2 621 846 1 182 046 45,08%
1 831 474 2 407 522 971 264 40,34%

5 300 193 267 193 266 100,00%
12 532 21 057 17 516 83,18%

1 171 621 2 989 799 2 932 369 98,08%

4 084 779 6 900 789 5 094 840 73,83%

Cofog összesen



7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

385 347 408 160 395 915 97,00

22 846 22 846 20 863 91,32
Működési bevételek 22 846 22 846 20 863 91,32

0 160 160 100,00

362 501 385 154 374 892 97,34
Irányító szervi támogatás 362 501 380 139 369 877 97,30
Maradvány igénybevétel 0 5 015 5 015 100,00

385 347 408 160 391 183 95,84

379 387 399 587 384 436 96,21
Személyi juttatások 223 420 240 570 240 298 99,89
Munkaadókat terhelő járulékok 56 834 59 046 59 028 99,97
Dologi kiadások 99 133 99 971 85 110 85,13
Egyéb működési c.kiadás 0 0 0 0,00

Felhalmozási célú kiadások 5 960 8 573 6 747 78,70

0 0 0 0,00Finanszírozási kiadások

Polgármesteri Hivatal kiadásai

M e g n e v e z é s

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Működési célú bevételek

Polgármesteri Hivatal bevételei

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2017. évi bevételei és kiadásai

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017. 
eredeti ei.

2017.12.31. 
teljesítés



  
  

 



8.sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

Működési bevételek 20 179 5 921 5 541 93,58% 0 0 0 0 0 14 258 12 827 89,96% 2 667 2 667 2 495 93,55%
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek 20 179 5 921 5 541 93,58% 14 258 12 827 89,96% 2 667 2 667 2 495 93,55%
Felhalmozási bevételek 160 160 100,00%
Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irányíró szervi támogatás
Maradvány
Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 20 179 6 081 5 701 93,75% 0 0 0 0 0 14 258 12 827 89,96% 2 667 2 667 2 495 93,55%

Működési kiadások 226 342 240 469 228 370 94,97% 66 833 72 587 73 291 100,97% 44 677 43 727 44 400 101,54% 14 258 14 258 13 350 93,63% 0 99 123 124,24%
Személyi juttatások 133 147 142 545 143 992 101,02% 41 558 48 290 47 482 98,33% 32 345 31 995 32 788 102,48%
Munkaadókat terhelő járulékok 36 735 38 925 37 006 95,07% 9 165 9 187 10 997 119,70% 7 225 7 225 7 458 103,22% 0
Dologi kiadások 56 460 58 999 47 372 80,29% 16 110 15 110 14 812 98,03% 5 107 4 507 4 154 92,17% 14 258 14 258 13 350 93,63% 99 123 124,24%
Felhalmozási kiadások 5 960 8 508 6 658 78,26% 65 89 136,92%
Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 232 302 248 977 235 028 94,40% 66 833 72 587 73 291 100,97% 44 677 43 727 44 400 101,54% 14 258 14 258 13 350 93,63% 0 164 212 129,27%

011130 011210 011220 013350 016030



Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Finanszírozási bevételek
Irányíró szervi támogatás
Maradvány
Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

 8.sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

0 0 0 0 0 0 0 0 22 846 22 846 20 863 91,32%
0 0 0

22 846 27 861 20 863 74,88%
0 160 160 100,00%

362 501 385 154 374 892 97,34% 0 0 0 0 0 0 362 501 385 154 374 892 97,34%
362 501 380 139 369 877 97,30% 362 501 380 139 369 877 97,30%

5 015 5 015 100,00% 0 5 015 5 015 100,00%
362 501 385 154 374 892 97,34% 0 0 0 0 0 0 385 347 408 160 395 915 97,00%

0 0 18 322 19 142 15 577 81,38% 4 641 4 991 5 136 102,91% 68 4 314 4 314 4 121 95,53% 379 387 399 587 384 436 96,21%
10 456 11 276 9 676 85,81% 3 091 3 541 3 543 100,06% 2 823 2 923 2 817 96,37% 223 420 240 570 240 298 99,89%
2 372 2 372 2 088 88,03% 698 698 884 126,65% 639 639 595 93,11% 56 834 59 046 59 028 99,97%
5 494 5 494 3 813 69,40% 852 752 709 94,28% 68 852 752 709 94,28% 99 133 99 971 85 110 85,13%

5 960 8 573 6 747 78,70%
0 0 18 322 19 142 15 577 81,38% 4 641 4 991 5 136 102,91% 68 4 314 4 314 4 121 95,53% 385 347 408 160 391 183 95,84%

018030 107060031030 104051066010 COFOG összesen



9. sz. melléklet
Intézmények adatok e Ft-ban

 2017. évi bevételei és kiadásai 

2017. 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-

hoz

2017. 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-

hoz

2017. 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-

hoz

2017. 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-

hoz

2017. 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-

hoz

B e v é t e l e k

3 011 3 733 3 693 98,93 3 133 4 222 4 218 99,91 1 871 1 919 1 808 94,22 15 051 16 752 19 608 117,05 83 383 83 679 84 018 100,41 1 772 1 772 2 044 115,35 108 221 112 077 115 389 102,96

      Int. működési bevételek 3 011 3 535 3 495 98,87 3 133 3 903 3 899 99,90 1 871 1 744 1 633 93,64 15 051 15 939 18 796 117,92 19 076 19 076 18 827 98,69 1 772 1 772 1 844 104,06 43 914 45 969 48 494 105,49

     Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 0 198 198 100,00 0 319 319 100,00 0 175 175 100,00 0 813 812 99,88 64 307 64 603 65 191 100,91 0 0 200 0,00 64 307 66 108 66 895 101,19
OEP támogatás 64 307 64 603 65 191 100,91 64 307 64 603 65 191 100,91

198 198 100,00 319 319 100,00 175 175 100,00 813 812 99,88 200 0,00 0 1 505 1 704 113,22

192 684 207 375 201 914 97,37 182 160 200 308 197 478 98,59 214 350 230 918 228 455 98,93 71 430 108 779 98 467 90,52 46 918 96 899 96 182 99,26 91 675 108 781 105 287 96,79 799 217 953 060 927 783 97,35
Önkormányzati támogatás 192 684 207 090 201 629 97,36 182 160 198 701 195 871 98,58 214 350 229 870 227 407 98,93 71 430 106 835 96 523 90,35 36 918 76 710 75 993 99,07 91 675 108 637 105 143 96,78 789 217 927 843 902 566 97,28

285 285 100,00 1 607 1 607 100,00 1 048 1 048 100,00 1 944 1 944 100,00 10 000 20 189 20 189 100,00 144 144 100,00 10 000 25 217 25 217 100,00

B e v é t e l e k összesen: 195 695 211 108 205 607 97,39 185 293 204 530 201 696 98,61 216 221 232 837 230 263 98,89 86 481 125 531 118 075 94,06 130 301 180 578 180 200 99,79 93 447 110 553 107 331 97,09 907 438 1 065 137 1 043 172 97,94

K i a d á s o k

      Személyi juttatások 123 978 132 790 132 788 100,00 116 427 127 993 127 990 100,00 148 807 157 000 156 997 100,00 33 007 36 478 36 475 99,99 50 131 52 063 50 743 97,46 55 718 68 848 68 847 100,00 528 068 575 172 573 840 99,77
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 123 978 130 605 130 604 100,00 115 827 127 533 127 531 100,00 148 093 156 464 156 461 100,00 31 453 33 941 33 939 99,99 45 719 40 180 39 152 97,44 55 646 66 340 66 339 100,00 520 716 555 063 554 026 99,81
Külső személyi juttatások 0 2 185 2 184 99,95 600 460 459 99,78 714 536 536 100,00 1 554 2 537 2 536 99,96 4 412 11 883 11 591 97,54 72 2 508 2 508 100,00 7 352 20 109 19 814 98,53

      Munkaadókat terhelő járulékok 30 247 32 070 31 877 99,40 28 601 30 855 30 851 99,99 34 507 35 836 35 835 100,00 7 476 8 760 8 758 99,98 11 247 11 673 10 972 93,99 14 055 16 747 16 746 99,99 126 133 135 941 135 039 99,34

      Dologi kiadások 37 706 42 484 38 295 90,14 35 161 40 914 37 520 91,70 31 379 39 515 36 587 92,59 41 661 69 199 62 243 89,95 61 498 86 316 74 287 86,06 22 950 24 234 20 895 86,22 230 355 302 662 269 827 89,15

0 259 259 100,00 0 259 259 100,00

3 764 3 764 2 135 56,72 5 104 4 768 4 767 99,98 1 528 486 218 44,86 4 337 10 835 9 482 87,51 7 425 30 526 14 070 46,09 724 724 583 80,52 22 882 51 103 31 255 61,16

K i a d á s o k összesen: 195 695 211 108 205 095 97,15 185 293 204 530 201 128 98,34 216 221 232 837 229 637 98,63 86 481 125 531 117 217 93,38 130 301 180 578 150 072 83,11 93 447 110 553 107 071 96,85 907 438 1 065 137 1 010 220 94,84

Tulipán óvoda

Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Finanszírozási bevétel 

Maradvány igénybevétel

Működési célú támogatások

Működési kiadások

   Működési célú támog. ÁH-n kívülre

Bóbita Bölcsőde ÖsszesenLiliom Óvoda Tátika Óvoda Arany J Közösségi Ház Városi Egészségügyi Központ



10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-

hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-

hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-

hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-

hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

12 608 12 608 13 678 108% 5 532 5 532 5 149 93% 0 0 0 0 0 0
    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
    Intézményi működési bevételek 12 608 12 608 13 678 108% 5 532 5 532 5 149 93%
Finanszírozási bevételek
B e v é t e l e k összesen: 12 608 12 608 13 678 108% 5 532 5 532 5 149 93% 0 0 0 0 0 0

5 070 10 987 28 286 257% 43 310 43 246 45 981 106% 4 481 30 590 17 761 58% 36 042 43 225 38 151 88% 12 968 5 610 5 823 104%
      Személyi juttatások 0 5 403 16 484 305% 0 0 0 0 1 275 1 533 120% 26 409 32 627 28 555 88% 9 617 3 068 4 171 136%

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 270 8 498 669% 26 409 30 887 26 816 87% 9 617 2 736 3 838 140%
Külső személyi juttatások 4 133 7 986 193% 1 275 1 533 120% 1 740 1 739 100% 332 333 100%

      Munkaadókat terhelő járulékok 3 502 304 5 913 6 327 6 286 99% 2 122 2 134 880 41%
      Dologi kiadások 5 070 5 584 8 300 149% 43 310 43 246 45 981 106% 4 481 29 315 15 924 54% 3 720 4 271 3 310 77% 1 229 408 772 189%

2 540 2 540 137 5% 255 255 0% 2 032 25 184 12 894 51% 2 260 2 209 1 039 47% 0 0 0
K i a d á s o k összesen: 7 610 13 527 28 423 43 565 43 501 45 981 106% 6 513 55 774 30 655 55% 38 302 45 434 39 190 86% 12 968 5 610 5 823 104%

     Működési célú pénzeszköz átadás Áh-n kívül
Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

072112072111 074031072210 074032



    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
    Intézményi működési bevételek
Finanszírozási bevételek
B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

     Működési célú pénzeszköz átadás Áh-n kívül
Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

  10. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Intézmények 2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. 

ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-

hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. 

ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-

hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

64 307 64 603 65 191 100,91% 0 0 0 0,00% 546 546 786 143,96% 4 642 4 642 5 191 111,83% 7 026 8 727 9 958 114,11%
64 307 64 603 65 191 100,91% 42 0,00% 813 770 94,71%

546 546 744 136,26% 4 642 4 642 5 191 111,83% 7 026 7 914 9 188 116,10%

64 307 64 603 65 191 100,91% 0 0 0 0,00% 546 546 786 143,96% 4 642 4 642 5 191 111,83% 7 026 8 727 9 958 114,11%

0 0 0 625 625 277 44,32% 15 711 17 106 18 496 108,13% 8 274 8 274 6 320 76,38% 57 534 88 691 82 642 93,18%
0 0 0 0 0 8 235 9 378 10 396 110,86% 0 0 24 772 27 100 26 079 96,23%

8 235 9 378 10 308 109,92% 23 218 24 671 23 631 95,78%
88 0,00% 1 554 2 429 2 448 100,78%

1 788 2 040 2 350 115,20% 5 688 6 720 6 408 95,36%
625 625 277 44,32% 5 688 5 688 5 750 101,09% 8 274 8 274 6 320 76,38% 27 074 54 612 49 896 91,36%

0 259 259 100,00%
2 336 4 768 204,11% 3 429 3 429 212 6,18% 908 5 070 4 502 88,80%

0 0 0 625 2 961 5 045 170,38% 19 140 20 535 18 708 91,10% 8 274 8 274 6 320 76,38% 58 442 93 761 87 144 92,94%

082044082042 082092083030018050



    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
    Intézményi működési bevételek
Finanszírozási bevételek
B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

     Működési célú pénzeszköz átadás Áh-n kívül
Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

  10. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Intézmények 2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2 837 2 837 3 673 129,47% 0 0 100 0,00% 156 928 782 84,27% 7 859 8 946 8 837 98,78% 0 0 200
100 692 592 85,55% 0 0 200

2 837 2 837 3 673 129,47% 156 236 190 80,51% 7 859 8 946 8 837 98,78%

2 837 2 837 3 673 129,47% 0 0 100 0,00% 156 928 782 84,27% 7 859 8 946 8 837 98,78% 0 0 200

0 0 324 154 337 900 334 838 99,09% 192 982 220 942 218 240 98,78% 69 677 80 615 75 662 93,86% 82 486 98 932 96 725 97,77%
250 459 259 908 259 986 100,03% 138 753 157 875 157 789 99,95% 0 0 55 718 68 848 68 847 100,00%
250 459 257 733 257 801 100,03% 137 439 156 709 156 795 100,05% 55 646 66 340 66 339 100,00%

2 175 2 185 100,46% 1 314 1 166 994 85,25% 72 2 508 2 508 100,00%
56 733 58 134 58 022 99,81% 36 622 40 627 40 541 99,79% 14 055 16 747 16 746 99,99%
16 962 19 858 16 830 84,75% 17 607 22 440 19 910 88,73% 69 677 80 615 75 662 93,86% 12 713 13 337 11 132 83,47%

10 396 9 018 7 120 78,95% 724 724 583 80,52%
0 0 324 154 337 900 334 838 99,09% 203 378 229 960 225 360 98,00% 69 677 80 615 75 662 93,86% 83 210 99 656 97 308

091110086020 096015091140 104031



    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
    Intézményi működési bevételek
Finanszírozási bevételek
B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

     Működési célú pénzeszköz átadás Áh-n kívül
Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

  10. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Intézmények 2017. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-

hoz

2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-

hoz

1 772 1 772 1 844 104,06% 0 0 936 936 0 0,00% 0 0 108 221 112 077 115 389 102,96%
64 307 66 108 66 895 101,19%

1 772 1 772 1 844 104,06% 936 936 0,00% 43 914 45 969 48 494 105,49%
799 217 953 060 927 783 97,35% 799 217 953 060 927 783 97,35%

1 772 1 772 1 844 104,06% 799 217 953 060 927 783 97,35% 936 936 0 0,00% 0 0 907 438 1 065 137 1 043 172 97,94%

10 237 10 897 9 763 89,59% 0 0 21 005 16 395 0 0,00% 0 0 884 556 1 014 035 978 965 96,54%
0 0 0 0 14 105 9 690 0,00% 0 0 528 068 575 172 573 840 99,77%

9 693 5 287 0,00% 520 716 555 011 554 026 99,82%
4 412 4 403 0,00% 7 352 20 161 19 814 98,28%
3 212 3 212 0,00% 126 133 135 941 135 039 99,34%

10 237 10 897 9 763 89,59% 3 688 3 493 0,00% 230 355 302 663 269 827 89,15%
0 259 259 100,00%

338 338 0,00% 22 882 51 103 31 255 61,16%
10 237 10 897 9 763 0 0 21 343 16 733 0 0 0 907 438 1 065 138 1 010 220 94,84%

013360018030 Cofog összesen096025104035



11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

A/I.   Immateriális javak 62 668 67 866
A/II.  Tárgyi eszközök 19 905 183 18 550 094 4 077 4 705 1 964 1 858 1 612 3 447 828 664
A/III.  Befektetett pénzügyi eszközök 16 650 16 650
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/   Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 19 984 501 18 634 610 4 077 4 705 1 964 1 858 1 612 3 447 828 664

B/I.  Készletek 3 645 0 0
B/II. Értépkapírok 600 000 600 000
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 600 000 603 645 0 0 0 0 0 0

C/ Pénzeszközök 421 774 1 507 165 4 236 3 834 243 516 1 512 434 858 180

D/I.  Költségvetési évben esedékes követelések 190 300 285 801 2 461 895 53
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 696 239 669 840
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 300 75 000 564 639 45 93 132 432 688
D/    Követelések 886 839 1 030 641 3 025 1 534 45 0 146 132 432 688

E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 22 634 -19 975 61 274 258 74 306 308 184 210

F/ Aktív időbeli elhatárolások 6 488 259 1 254 2 131 30

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 21 922 236 21 756 345 12 653 12 478 2 510 2 448 3 576 4 351 2 302 1 742

G/I.    Nemzeti vagyon induláskori értéke 22 360 371 22 360 371 47 653 47 653 15 649 15 649 1 905 1 905 3 529 3 529
G/II.   Nemzeti vagyon változásai -1 804 528
G/III.  Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 699 395 699 395 4 503 4 503 50 50 50 50 25 25
G/IV. Felhalmozott eredmény -3 039 897 -1 963 677 -62 110 -59 198 -27 116 -27 300 -12 404 -11 271 -14 497 -17 909
G/V.  Eszközök érékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti eredmény 1 076 220 478 807 2 912 -1 450 -184 -489 1 133 -496 -3 411 1 481
G/ Saját tőke 21 096 089 19 770 368 -7 042 -8 492 -11 601 -12 090 -9 316 -9 812 -14 354 -12 874

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 12 017 24 423 2 220 2 748 651 2 559 2 254 1 899 1 009 1 711
H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek 27 499 22 015 8 2 465 57 1 803
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 207 141 320 201
H/ Kötelezettségek 246 657 366 639 2 228 2 748 3 116 2 559 2 311 1 899 2 812 1 711

I/ Kincstári számla vezetésével kapcs. elszámolások

J/ Passzív időbeli elhatárolások 579 490 1 619 338 17 467 18 222 10 995 11 979 10 581 12 264 13 844 12 905

FORRÁSOK ÖSSZESEN 21 922 236 21 756 345 12 653 12 478 2 510 2 448 3 576 4 351 2 302 1 742

2017. évi mérleg

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

Önkormányzat Polg. Hivatal Tulipán Óvoda Tátika Óvoda

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Liliom Óvoda



A/I.   Immateriális javak
A/II.  Tárgyi eszközök
A/III.  Befektetett pénzügyi eszközök
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/   Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

B/I.  Készletek
B/II. Értépkapírok
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

C/ Pénzeszközök

D/I.  Költségvetési évben esedékes követelések
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások
D/    Követelések

E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

F/ Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

G/I.    Nemzeti vagyon induláskori értéke
G/II.   Nemzeti vagyon változásai
G/III.  Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
G/IV. Felhalmozott eredmény
G/V.  Eszközök érékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti eredmény
G/ Saját tőke

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
H/ Kötelezettségek

I/ Kincstári számla vezetésével kapcs. elszámolások

J/ Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

  11. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

62 668 67 866
7 702 7 881 4 091 10 239 958 508 19 926 415 18 579 396

16 650 16 650
0 0

7 702 7 881 4 091 10 239 958 508 20 005 733 18 663 912

0 3 645
600 000 600 000

0 0 600 000 603 645

1 945 720 20 188 30 127 145 186 450 901 1 543 162

430 310 746 1 289 193 990 288 295
696 239 669 840

140 74 1 434 76 673
430 450 746 1 289 0 74 891 663 1 034 808

672 1 511 24 115 -17 598

88 98 7 830 2 518

10 837 10 660 25 025 41 655 1 103 768 21 980 242 21 830 447

22 489 22 489 45 705 45 705 221 221 22 497 522 22 497 522
0 -1 804 528

176 176 5 871 5 871 62 62 710 132 710 132
-21 072 -17 999 -24 925 -30 707 -5 459 -5 592 -3 207 480 -2 133 653

0 0
3 073 -117 -5 782 15 623 -133 -942 1 073 828 492 417
4 666 4 549 20 869 36 492 -5 309 -6 251 21 074 002 19 761 890

2 319 1 359 697 556 650 611 21 817 35 866
1 016 1 786 110 634 33 592 23 801

207 141 320 201
3 335 3 145 807 556 1 284 611 262 550 379 868

0 0

0 0 0 0

2 836 2 966 3 349 4 607 5 128 6 408 643 690 1 688 689

10 837 10 660 25 025 41 655 1 103 768 21 980 242 21 830 447

2017. évi mérleg

Arany J. K. Ház Városi Eü. Kp. Város össz.

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Bóbita Bölcsőde



12. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 2 468 681 2 073 313 130
02 Eszk. és szolg. értékesítése nettó esz. bev. 38 441 40 172 20 839 18 292 2 382 2 486 2 759 2 531 1 271 1 285
03 Tevékenység egyéb nettó esz. bev. 210 705 292 670
I Tevékenység nettó eredménysz. bevétele 2 717 827 2 406 155 20 969 18 292 2 382 2 486 2 759 2 531 1 271 1 285

04 Saját term. készletek állományvált.
05 Saját előállítású eszk. aktivált értéke
II Aktivált saját teljesítmények éréke
06 Központi műk. célú támogatások esz. bev. 775 450 745 031 335 186 369 877 185 816 201 629 163 695 195 871 199 423 227 407
07 Egyéb műk. célú támogatások esz. bev. 54 139 40 553 2 892 198 320 175
08 Felhalmozási célú támogatások esz. Bev. 91 570 74 793
09 Különféle egyéb eredménysz. bev. 149 440 131 766 436 170 130 80 6 496 30 11 318
III Egyéb eredményszeml. bevételek 1 070 599 992 143 338 514 370 047 185 946 201 907 170 191 196 221 199 423 238 900
10 Anyagköltség 3 832 10 329 5 938 6 131 1 939 2 555 2 228 1 593 2 189 1 978
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 219 532 172 009 47 624 51 415 29 250 27 431 24 371 27 760 25 685 26 179
12 Eladott áruk beszerzési értéke
13 Eladott (közvetített) szolgált. Értéke 4 056 2 377 8 904 10 817 1 728 82 63
IV Anyagjellegű ráfordítások 227 420 184 715 62 466 68 363 31 190 29 986 27 327 29 353 27 956 28 220
14 Bérköltség 41 177 24 165 187 945 213 991 112 744 128 809 101 030 128 532 130 383 153 918
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 57 695 72 097 25 069 27 834 1 997 5 171 1 113 1 178 1 999 2 706
16 Bérjárulékok 22 017 21 883 61 346 58 256 33 092 31 668 28 878 30 814 35 724 35 267
V Személyi jellegű ráfordítások 120 889 118 145 274 360 300 081 147 833 165 648 131 021 160 524 168 106 191 891
VI Értékcsökkenési leírás 449 788 428 083 3 751 4 721 1 854 1 788 6 935 1 919 887 11 653
VII Egyéb ráfordítások 1 914 987 2 209 526 15 994 16 625 7 635 7 460 6 534 7 452 7 156 6 940
A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 1 075 342 457 829 2 912 -1 451 -184 -489 1 133 -496 -3 411 1 481

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés
18 Kapott (járó) kamatok és kamatjell. esz. bev. 912 21 000
19 Pénzügyi műveletek egyéb esz. bevételei
VIII Pénzügyi műveletek eredm.sz. bevételei 912 21 000
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
21 Részesedések, értékp., pénzeszk. értékvesztése
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 34 22
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai 34 22
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 878 20 978

C) SZOKÁSOS EREDMÉNY 1 076 220 478 807 2 912 -1 451 -184 -489 1 133 -496 -3 411 1 481

23 Felhalm. célú támogatások eredménysz. bevételei
24 Különféle rendkívüli eredménysz. bevételek
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 0 0 0 0
XI Rendkívüli ráfordítások 0 0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 1 076 220 478 807 2 912 -1 451 -184 -489 1 133 -496 -3 411 1 481

2017. évi eredménykimutatás

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

Önkormányzat Polg. Hivatal Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak



Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
Eszk. és szolg. értékesítése nettó esz. bev.
Tevékenység egyéb nettó esz. bev.
Tevékenység nettó eredménysz. bevétele
Saját term. készletek állományvált.
Saját előállítású eszk. aktivált értéke
Aktivált saját teljesítmények éréke
Központi műk. célú támogatások esz. bev.
Egyéb műk. célú támogatások esz. bev.
Felhalmozási célú támogatások esz. Bev.
Különféle egyéb eredménysz. bev.
Egyéb eredményszeml. bevételek
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgált. Értéke
Anyagjellegű ráfordítások
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

Kapott (járó) osztalék és részesedés
Kapott (járó) kamatok és kamatjell. esz. bev.
Pénzügyi műveletek egyéb esz. bevételei
Pénzügyi műveletek eredm.sz. bevételei
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Részesedések, értékp., pénzeszk. értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Pénzügyi műveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

SZOKÁSOS EREDMÉNY

Felhalm. célú támogatások eredménysz. bevételei
Különféle rendkívüli eredménysz. bevételek
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek
Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

  12. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

2 468 811 2 073 313
11 274 12 080 18 906 19 370 1 628 1 844 97 500 98 060

210 705 292 670
11 274 12 080 18 906 19 370 1 628 1 844 2 777 016 2 464 043

0 0
0 0

0 0 0
102 168 96 523 25 448 75 993 91 563 105 142 1 878 749 2 017 473

380 812 71 054 65 191 200 128 465 107 449
342 91 912 74 793

200 156 702 143 364
102 890 97 335 96 702 141 184 91 563 105 342 2 255 828 2 343 079

3 605 3 440 1 693 1 775 2 402 2 760 23 826 30 561
46 483 49 187 55 201 69 575 13 332 13 692 461 478 437 248

0 0
231 13 771 13 488

50 088 52 858 56 894 71 350 15 734 16 452 499 075 481 297
29 897 33 040 31 232 37 292 53 858 66 731 688 266 786 478
4 527 3 667 16 490 14 806 1 215 3 330 110 105 130 789

10 073 8 496 12 452 10 876 17 570 16 812 221 152 214 072
44 497 45 203 60 174 62 974 72 643 86 873 1 019 523 1 131 339
10 050 9 209 621 4 930 777 909 474 663 463 212
6 454 2 262 3 701 5 677 4 170 3 894 1 966 631 2 259 836
3 075 -117 -5 782 15 623 -133 -942 1 072 952 471 438

0 0
912 21 000

0 0
0 912 21 000

2 2 0
0 0

34 22
2 0 36 22

-2 0 876 20 978

3 073 -117 -5 782 15 623 -133 -942 1 073 828 492 416

0 0
0 0

0 0 0
0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 073 -117 -5 782 15 623 -133 -942 1 073 828 492 416

2017. évi eredménykimutatás

Arany J. K. Ház Városi Eü. Kp.

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Bóbita Bölcsőde Város össz.

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak

Előző 
időszak

Tárgy 
időszak



13. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s Önkor-
mányzat

Polg. 
Hivatal

Tulipán 
Óvoda

Liliom 
Óvoda

Tátika 
Óvoda

Arany J. K. 
Ház

Városi Eü. 
Kp.

Bóbita 
Bölcsőde

Város 
össz.

01 Alaptev.  költségvetési bevételei 4 484 213 21 023 3 693 4 218 1 808 19 609 84 018 2 044 4 620 626
02 Alaptev. költségvetési kiadásai 2 162 471 391 183 205 094 201 128 229 637 117 217 150 072 107 071 3 563 873
I Alaptev. költségvetési egyenlege 2 321 742 -370 160 -201 401 -196 910 -227 829 -97 608 -66 054 -105 027 1 056 753

03 Alaptev. finanszírozási bevételei 1 961 746 374 893 201 914 197 478 228 455 98 466 96 182 105 287 3 264 421
04 Alaptev. finanszírozási kiadásai 2 932 369 2 932 369
II Alaptev. finanszírozási egyenlege -970 623 374 893 201 914 197 478 228 455 98 466 96 182 105 287 332 052
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA 1 351 119 4 733 513 568 626 858 30 128 260 1 388 805

0
05 Vállalk. tev. költségvetési bevételei 0
06 Vállalkozási tev. költségv. kiadásai 0
III Vállalk. tev. költségvetési egyenlege 0 0
07 Vállalk. tev. finanszírozási bevételei 0
08 Vállalk. tev. finanszírozási kiadásai 0
IV Vállalk. tev. finanszírozási egyenlege 0 0
B) VÁLLALK. TEVÉKENYS. MARADVÁNYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
C) ÖSSZES MARADVÁNY 1 351 119 4 733 513 568 626 858 30 128 260 1 388 805

0
D) ALAPTEV. KÖT.VÁLLALÁSSAL TERHELT MARADV. 1 351 119 2 748 513 568 626 858 556 260 1 357 248

0
E) ALAPTEV. SZABAD MARADVÁNYA 0 1 985 0 0 0 0 29 572 0 31 557

0
F) VÁLLALK. TEV.-ET TERHELŐ BEF. KÖT. 0 0

0
G) VÁLLALK. TEV. FELHASZN. MARADVÁNYA 0 0

Gyál Város Önkormányzat
2017. évi maradványkimutatás



A/ I. Immateriális javak 62 668 67 866 108,29%
      1. Vagyoni értékű jogok
      2. Szellemi termékek 62 668 67 866 108,29%
      3. Immat. javak értékhelyesbítése
A/ II. Tárgyi eszközök 19 926 415 18 579 396 93,24%
     1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 19 502 672 18 037 542 92,49%
         a/ Forgalomképtelen ingatlanok és k. v. é. j. (törzsvagyon) 11 804 378 11 770 653 99,71%
         b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és k. v. é. j. (törzsvagyon) 5 877 028 4 300 699 73,18%
         c/ Forgalomképes ingatlanok és k. v. é. j. 1 821 266 1 966 190 107,96%
      2. Gépek, berendezések, felszerlések, járművek 271 970 227 818 83,77%
      3. Tenyészállatok
      4. Beruházások, felújítások 151 773 314 036 206,91%
      5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/ III. Befektetett pénzügyi eszközök 16 650 16 650 100,00%
     1. Tartós részesedés 16 650 16 650 100,00%
     2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
     3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/ IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
    1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
    2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/   Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 20 005 733 18 663 912 93,29%

B/ I. Készletek 3 645
B/ II. Értékpapírok 600 000 600 000 100,00%
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 600 000 603 645 100,61%

C/ I.   Hosszú lejáratú betétek
C/ II.  Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 493 0 0,00%
C/ III. Forintszámlák 450 408 1 543 162 342,61%
C/ IV.Devizaszámlák
C/ V. Idegen pénzeszközök
C/ Pénzeszközök 450 901 1 543 162 342,24%

D/I.  Költségvetési évben esedékes követelések 193 990 288 295 148,61%
   1. Követelések műk. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről
   2. Követelések felh. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről
   3. Követelések közhatalmi bevételekre 49 731 98 345 197,75%
   4. Követelések működési bevételekre 134 259 172 071 128,16%
   5. Követelések felhalmozási bevételekre
   6. Követelések műk. célú átvett pénzeszközökre 10 000 10 000 100,00%
   7. Követelések felh. célú átvett pénzeszközökre 7 879
   8. Követelések finanszírozási bevételekre
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 696 239 669 840 96,21%
   1. Követelések műk. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről
   2. Követelések felh. célú támogatások bevételeire ÁHT-on belülről
   3. Követelések közhatalmi bevételekre 684 696 668 440 97,63%
   4. Követelések működési bevételekre
   5. Követelések felhalmozási bevételekre
   6. Követelések műk. célú átvett pénzeszközökre
   7. Követelések felh. célú átvett pénzeszközökre 11 543 1 400 12,13%
   8. Követelések finanszírozási bevételekre
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 1 434 76 673 5346,79%
   1. Adott előlegek 1 434 76 673 5346,79%
   2. Továbbadási célból folyosított támogatások, ellátások elszámolása
   3. Más által beszedett bevételek elszámolása
   4. Forgótőke elszámolása
D/    Követelések 891 663 1 034 808 116,05%

E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 24 115 -17 598 -72,98%

F/ Aktív időbeli elhatárolások 7 830 2 518 32,16%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 21 980 242 21 830 447 99,32%

14. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2017. évi vagyonkimutatás

ESZKÖZÖK Előző 
időszak

Tárgyi 
időszak

Változás 
%-a



Előző év Tárgyév

G/I.    Nemzeti vagyon induláskori értéke 22 497 522 22 497 522 100,00%
G/II.   Nemzeti vagyon változásai -1 804 528
G/III.  Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 710 132 710 132 100,00%
G/IV. Felhalmozott eredmény -3 207 480 -2 133 652 66,52%
G/V.  Eszközök érékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti eredmény 1 073 828 492 416 45,86%
G/ Saját tőke 21 074 002 19 761 890 93,77%

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 21 817 35 866 164,39%
   1. Kötelezettségek személyi juttatásokra 108
   2. Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra 54
   3. Kötelezettségek dologi kiadásokra 12 346 25 533 206,81%
   4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 324
   5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
   6. Kötelezettségek beruházásokra 9 084 10 009 110,18%
   7. Kötelezettségek felújításokra 225 0,00%
   8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
   9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/II. Költségvetési évet követően esed. kötelezettségek 33 592 23 801 70,85%
   1. Kötelezettségek személyi juttatásokra
   2. Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra
   3. Kötelezettségek dologi kiadásokra 13 609 791 5,81%
   4. Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
   5. Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 81 4 452 5496,30%
   6. Kötelezettségek beruházásokra
   7. Kötelezettségek felújításokra 995
   8. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
   9. Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 19 902 17 563 88,25%
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 207 141 320 201 154,58%
   1. Kapott előlegek 191 178 163 335 85,44%
   2. Továbbadási célból folyosított támogatások, ellátások elszámolása
   3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 5 581 5 456 97,76%
   4. Forgótőke elszámolása
   5. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök 10 382 151 410 1458,39%
H/ Kötelezettségek 262 550 379 868 144,68%

I/ Kincstári számla vezetésével kapcs. elszámolások

J/ Passzív időbeli elhatárolások 643 690 1 688 689 262,35%

FORRÁSOK ÖSSZESEN 21 980 242 21 830 447 99,32%

14. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

FORRÁSOK Változás %-aállományi érték



Gyál Város Önkormányzat 4 0 35 39 4 0 35 39 4 0 17 21
Önkormányzat összesen 4 0 35 39 4 0 35 39 4 0 17 21

Polgármesteri Hivatal 53 0 0 53 52 0 0 52 50 0 0 50
Polgármesteri Hivatal összesen 53 0 0 53 52 0 0 52 50 0 0 50

Intézmények
Tulipán Óvoda 45 1 0 46 45 1 0 46 42 0 0 42
Liliom Óvoda 45 0 0 45 49 0 0 49 49 0 0 49
Tátika Óvoda 52 2 0 54 45 2 0 47 46 0 0 46
Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár 14 0 0 14 14 0 0 14 13 0 0 13
Városi Egészségügyi Központ 14 4 0 18 14 4 0 18 11 0 0 11
Bóbita Bölcsőde 27 2 0 29 27 2 0 29 27 2 0 29
Intézmények összesen 197 9 0 206 194 9 0 203 188 0 0 188

Mindösszesen 254 9 35 298 250 9 35 294 242 0 17 259

Intézmény megnevezése Köz-
foglalkozt.

Teljes 
munkaidős

Teljes 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Köz-
foglalkozt.

15. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzata és intézményei, a Gyáli Polgármesteri Hivatal
2017. évi költségvetési létszámkerete

Összesen

Nyitólétszám 2017. jan. 01-jén

Rész- 
munkaidős

Rész- 
munkaidős ÖsszesenÖsszesen

Nyitólétszám 2017. szept. 01-jén Munkajogi létszám 2017.12.31-én

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős



Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség 
összege adónemenként
     Építményadó 221 768 458 473
     Iparűzési adó 1 524 316 6 381 808

    Ellátottak térítési díja
       - Bölcsőde 5 611 3 839 3 621
       - Óvoda 42 130 34 115 38 306
       - Iskola 76 916 43 826 37 971

    Ellátottak térítési díja összesen 124 657 81 780 79 898

Közvetett támogatások mindösszesen: 1 870 741 88 619 81 179

16. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
Közvetett támogatások 2017. év

Megnevezés
Bevételi / 
Kiadási 

terv

Enged-
mény

Teljesítés 
2017.12.31.



B e v é t e l e k 2017. évi 
eredeti ei.

2018. 02. 
hó mód. ei

2017.12.31. 
teljesítés

Teljesítés %-
a a mód.ei-

hoz
K i a d á s o k 2017. évi 

eredeti ei.
2018. 02. 

hó mód. ei
2017.12.31. 
teljesítés

Teljesítés %-
a a mód.ei-

hoz

Működési célú támogatás ÁH-n belülről 701 356 846 502 851 150 100,55% Személyi juttatások 832 469 918 569 912 028 99,29%
Közhatalmi bevételek 1 840 606 1 882 979 2 087 508 110,86% Munkaadói járulékok 206 005 221 249 215 319 97,32%
Intézményi működési bevételek 449 358 669 784 490 394 73,22% Dologi kiadások 614 611 750 307 640 269 85,33%
Működési célú átvett pénzeszk. 0 1 000 1 328 132,80% Ellátottak pénzbeli juttatásai 34 800 45 245 32 556 71,95%

Egyéb működési célú kiadások 639 910 767 395 543 654 70,84%

2 991 320 3 400 265 3 430 380 100,89% 2 327 795 2 702 765 2 343 826 86,72%

Felhalm. célú támog. ÁH-n belülről 824 612 1 095 700 1 086 330 99,14% Felhalmozási kiadás 1 865 616 2 660 465 1 202 532 45,20%
Felhalmozási bevétel 20 977 21 137 40 810 193,07% Egyéb felhalmozási célú kiadás 12 532 21 057 17 516 83,18%
Felhalmozási célú átvett pénze. 1 100 55 502 63 106 113,70%

846 689 1 172 339 1 190 246 101,53% 1 878 148 2 681 522 1 220 048 45,50%

Maradvány igénybevétele 187 837 334 391 334 391 100,00%
Áh-n belüli megelőlegezés 0 61 914 57 587 93,01% Áh-n belüli megelőlegezés 19 903 81 817 59 926 73,24%
Betétlekötés/kincstárjegy vétel 200 000 2 097 195 1 600 000 76,29% Kincstárjegy vásárlás 0 1 600 000 1 600 000 100,00%

387 837 2 493 500 1 991 978 79,89% 19 903 1 681 817 1 659 926 98,70%

Bevételek összesen: 4 225 846 7 066 104 6 612 604 93,58% Kiadások összesen: 4 225 846 7 066 104 5 223 800 73,93%

Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások

Finanszírozási célú bevételek és kiadások

17. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Működési célú bevételek és kiadások

2017.



terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés

Működési célú bevételek 2 991 320 3 544 952 177 949 197 987 51 229 89 856 811 997 744 500 77 949 384 009 220 783 194 921 83 954 68 856
Felhalmozási célú bevételek 846 689 939 262 5 300 5 993 2 496 899 275 2 364 5 117 5 337 805 117 806 657 18 139 8 167
Finanszírozási bevételek 387 837 1 961 746 0 0 0 0 0 0 177 837 0 10 000 0 0 304 159

Mindösszesen: 4 225 846 6 445 960 183 249 203 980 53 725 90 755 812 272 746 864 260 903 389 346 1 035 900 1 001 578 102 093 381 182

Működési célú kiadások 2 327 795 986 663 169 310 56 685 194 292 65 574 187 900 103 671 190 734 71 100 181 429 94 113 208 266 82 016
Felhalmozási célú kiadások 1 878 148 1 175 810 68 346 48 334 40 670 1 696 86 262 9 236 80 888 8 762 151 730 56 342 384 397 36 612
Finanszírozási kiadások 19 903 2 932 367 0 92 550 19 903 89 339 0 110 907 0 101 429 0 96 067 0 1 096 143

Mindösszesen : 4 225 846 5 094 840 237 656 197 569 254 865 156 609 274 162 223 814 271 622 181 291 333 159 246 522 592 663 1 214 771

teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés

Működési célú bevételek 2 991 320 3 544 952 74 640 191 481 75 180 115 853 810 706 674 638 89 198 161 634 78 488 194 932 439 247 526 285
Felhalmozási célú bevételek 846 689 939 262 0 8 393 0 35 176 9 970 8 234 0 6 732 0 741 275 50 569
Finanszírozási bevételek 387 837 1 961 746 0 0 0 0 0 0 200 000 600 000 0 0 0 1 057 587

Mindösszesen: 4 225 846 6 445 960 74 640 199 874 75 180 151 029 820 676 682 872 289 198 768 366 78 488 195 673 439 522 1 634 441

Működési célú kiadások 2 327 795 986 663 177 597 81 765 223 000 101 756 187 672 57 078 201 918 64 473 181 721 84 928 223 956 123 504
Felhalmozási célú kiadások 1 878 148 1 175 810 124 631 128 009 386 100 129 876 130 163 225 588 306 795 62 077 79 995 90 298 38 171 378 980
Finanszírozási kiadások 19 903 2 932 367 0 97 458 0 98 387 0 90 997 0 99 427 0 762 929 0 196 734

Mindösszesen : 4 225 846 5 094 840 302 228 307 232 609 100 330 019 317 835 373 663 508 713 225 977 261 716 938 155 262 127 699 218

18. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv teljesítése 2017. év

Pénzeszköz felhasználás

Megnevezés eredeti ei. január

Megnevezés eredeti ei. július augusztus szeptember 

március

október

február

december

április május június

november



19. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2., Az önkormányzat saját bevételeinek köre
2017. 2017. évi teljesítés 2018. 2019.

helyi adóból származó bevétel 1 837 606 2 078 661 1 908 525 1 987 156
az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből származó bevétel 20 652 38 960 22 256 0

osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel 0 0 0 0
tárgyi eszköz és az immeteriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat értékesítésből 
vagy privatizációból származó bevétel 325 1 690 1 690 0
bírság-., pótlék- és díjbevétel 3 000 8 847 2 000 2 082
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0
Összesen 1 934 471 1 989 238

1., Adósságot keletkeztető ügyletek, kezességvállalások

Gyál Város Önkormányzatának
a Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból 

fennálló kötelezettségei teljesítésének és a 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelet 2. §. (1) bekezdés 
szerinti saját bevételeinek alakulása

2017.



20. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Megnevezés Érték

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató ZRt. 7 400
Gyál Városüzemelt. és Városfejl. Nonp. Kft. 3 000
Gyál Közbiztonságért Alapítvány 100
Gyál és Térsége Hulladékkazdálkodási Kft. 3 000
Dél-Pest Megyei Térségi ISZK 150
Gyáli Városgazda Kft. 3 000

Összesen: 16 650

Gyál Város Önkormányzat
Részesedések 2017. év



Saját forrás Gyáli Tátika Óvoda felújítása 0 5 525 0 161 262 0 75 410

Hazai támogatás Védőnői épület felújítása 30 000 6 020 0 57 843 0 57 311

Saját forrás Tanuszoda, parképítés 0 40 002 0 52 791 0 40 558

21. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Beruházás forrása Beruházások, fejlesztések megnevezése

2016. évi teljesítés 2017. év terv adatok 2017. évi teljesítés

Gyál Város Önkormányzata

többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban

Pályázati 
támogatás Saját forrás Pályázati 

támogatás Saját forrás Pályázati 
támogatás Saját forrás



B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 4 084 779 6 900 789 6 445 960 4 588 525 3 771 626 3 290 325
     Működési célú bevételek 2 860 253 3 265 342 3 294 128 2 789 849 2 879 325 2 889 325
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 637 049 780 394 784 255 703 478 710 000 720 000
        Közhatalmi bevételek 1 840 606 1 882 979 2 087 508 1 910 525 1 989 325 1 989 325
        Működési bevétel 382 598 600 969 421 037 175 846 180 000 180 000
        Működési célú átvett pénzeszközök 0 1 000 1 328 0 0 0

     Felhalmozási célú bevételek 846 689 1 172 179 1 190 086 24 954 201 000 201 000
        Felhalm. célú  támogatások államházt.belülről 824 612 1 095 700 1 086 330 0 200 000 200 000
        Felhalmozási bevétel 20 977 20 977 40 650 24 396 0 0
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 100 55 502 63 106 558 1 000 1 000

    Finanszírozási bevételek 377 837 2 463 268 1 961 746 1 773 722 691 301 200 000

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 22 846 28 021 26 038 19 456 20 000 20 200
     Működési célú bevételek 22 846 22 846 20 863 19 456 20 000 20 200
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 0 0 0 0 0
        Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0
        Intézményi működési bevétel 22 846 22 846 20 863 19 456 20 000 20 200
    Felhalmozási célú bevételek 0 160 160 0 0 0
    Finanszírozási bevételek 0 5 015 5 015 0 0 0

3. Intézmények bevételei 118 221 137 294 140 606 112 682 113 041 113 491
     Működési célú bevételek 108 221 112 077 115 389 112 682 113 041 113 491
        Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 64 307 66 108 66 895 68 087 68 000 68 000
        Intézményi működési bevétel 43 914 45 969 48 494 44 595 45 041 45 491
     Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0 0
     Finanszírozási bevételek 10 000 25 217 25 217 0 0 0

B e v é t e l e k összesen: 4 225 846 7 066 104 6 612 604 4 720 663 3 904 667 3 424 016

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 2 933 061 5 592 807 3 822 397 3 350 049 2 567 730 2 002 293
     Működési célú kiadások 1 063 852 1 289 144 980 425 1 208 141 1 208 938 1 223 937
        Személyi juttatások 80 981 102 827 97 890 69 528 69 528 76 650
        Munkaadókat terhelő járulékok 23 038 26 262 21 252 15 939 16 736 17 572
        Dologi kiadások 285 123 347 674 285 332 350 291 350 291 357 332
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 34 800 45 245 32 556 31 050 31 050 31 050
        Egyéb működési célú kiadások 639 910 767 136 543 395 741 333 741 333 741 333

      Felhalmozási célú kiadások 1 849 306 2 621 846 1 182 046 2 120 018 1 358 792 778 356
         Beruházások 1 831 474 2 407 522 971 264 2 112 911 1 351 685 771 056
         Felújítások 5 300 193 267 193 266 5 300 5 300 5 300
         Egyéb felhalmozási kiadások 12 532 21 057 17 516 1 807 1 807 2 000

      Finanszírozási kiadások 19 903 1 681 817 1 659 926 21 890 0 0

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 385 347 408 160 391 183 409 166 396 537 410 142
     Működési célú kiadások 379 387 399 587 384 436 396 537 396 537 405 142
         Személyi juttatások 223 420 240 570 240 298 244 411 244 411 249 958
         Munkaadókat terhelő járulékok 56 834 59 046 59 028 53 966 53 966 55 051
         Működésre átvett pénzezköz 0 0 0 0 0 0
         Dologi kiadások 99 133 99 971 85 110 98 160 98 160 100 133
    Felhalmozási célú kiadások 5960 8 573 6 747 12 629 0 5 000
    Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0

3. Intézmények kiadásai 907 438 1 065 137 1 010 220 961 448 940 400 1 011 581
     Működési célú kiadások 884 556 1 014 034 978 965 940 400 940 400 1 006 581
         Személyi juttatások 528 068 575 172 573 840 577 419 577 419 636 604
         Munkaadókat terhelő járulékok 126 133 135 941 135 039 119 991 119 991 122 403
         Dologi kiadások 230 355 302 662 269 827 242 990 242 990 247 574
        Egyéb működési célú kiadás 0 259 259 0 0 0
      Felhalmozási kiadások 22 882 51 103 31 255 21 048 0 5 000
      Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0

K i a d á s o k összesen: 4 225 846 7 066 104 5 223 800 4 720 663 3 904 667 3 424 016

2018. 02. hó 
mód. ei.

2017.12.31. 
teljesítés

2018. évi 
terv 

előirányzat

2019. évi 
terv 

előirányzat

2020. évi 
terv 

előirányzat

22. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai

M e g n e v e z é s 2017. évi 
eredeti ei.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 
 
Előterjesztés, rendelet-tervezet címe: 
 
Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadása. 
 
 

I. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A rendelet 13.§-ában szereplő maradvány eredeti előirányzatként be nem tervezett összege a 2018. 
évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét növeli. 
 
 

II. A rendelet környezeti és egészségi következményei 
A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs. 
 
 

III. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A rendelet az adminisztratív terheken jelentősen nem változtat. 
 
 

IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 
A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a írja elő, 
elmaradása esetén jogszabályi kötelezettség elmulasztása miatt pénzbírság kiszabására kerül sor. 
 
 

V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A rendelet alkalmazást nem igényel, a 2017. évi pénzügyi és gazdasági folyamatok beszámolását 
tartalmazza a jogszabályban előírt formában. 
A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek a Gyáli Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak. 
 
 

VI. A rendelet az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, az Európai Unió 
intézményeivel és tagállamaival való egyeztetési, előzetes bejelentési kötelezettség nincs 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Vélemény  

 

Elvégeztük Gyál Város Önkormányzata (az Önkormányzat) mellékelt 2017. évi összevont (konszolidált) 

beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra 

készített konszolidált mérlegből  –  amelyben az eszközök és források egyező végösszege 21.830.447.221 Ft –, az 

ugyanezen időponttal végződő 2017. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – amelyben a 

teljesített költségvetési bevételek összege 7.885.046.865 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 6.496.242.337 

Ft –, és  az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – amelyben a mérleg szerinti 

eredmény  492.416.057 Ft (nyereség)  – áll.  

 

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat  

2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2017. év 

költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi 

helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel  (a továbbiakban: „számviteli 

törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az 

államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban. 

 

A vélemény alapja 

 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 

vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok 

értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló 

könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.  

 

Függetlenek vagyunk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló 

szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete 

által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az 

ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.  

 

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményünkhöz.  

 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért 

 

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a 

számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő 

és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a 

vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 

állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.  

 

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az 

Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a 

beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre 

tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló 

éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a 
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vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem 

akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.   

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási 

folyamatának felügyeletéért. 
 

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

 

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló 

egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján 

a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú 

bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett 

könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból 

vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy 

együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott 

gazdasági döntéseit.  

 

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk 

és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.  

 

Továbbá:  

 Azonosítjuk és felmérjük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő 

lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére 

alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot 

szerzünk a véleményünk megalapozásához.  A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának 

kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, 

szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

 Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 

azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt 

nyilvánítsunk. 

 Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

 Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves 

költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) 

folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett 

könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel 

vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a  

vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és 

feladatváltozásokra.  Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll 

fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) 

beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, 

minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig 

megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban 

érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.  

 Értékeljük az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint 

értékeljük azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek 

és események valós bemutatása. 

 Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett 

hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által 
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alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha 

voltak ilyenek.  

 

Egyéb kérdések 

 

A jelen könyvvizsgálói jelentés a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló 

kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) 

beszámolóról készült.  

 

Budapest, 2018. május 31. 

 

 

    
Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása   Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása 

Képviseletre jogosult neve: dr. Benedek József    Kamarai tag könyvvizsgáló neve:  

Könyvvizsgáló cég neve: Béta-Audit Kft.   dr. Benedek József  

Könyvvizsgáló cég székhelye: 1035 Bp. Miklós tér 2.  Nyilvántartási szám: 004709 

Nyilvántartási szám: 000051 
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KIEGÉSZÍTÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ 

 

A Béta-Audit Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. megvizsgálta  Gyál Város 

Önkormányzata 2017. évi összevont éves költségvetési beszámolóját. 

 

Az éves költségvetési beszámoló felülvizsgálata az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó 

intézmények adatait összevontan tartalmazó konszolidált éves költségvetési beszámolóra 

terjedt ki. A könyvvizsgálat a beszámoló ellenőrzésekor figyelembe vette a Magyar Nemzeti 

Könyvvizsgálati Standardokban a könyvvizsgálat elvégzésére meghatározott feladatokat, 

módszereket és a záradékot (véleményt) ennek figyelembevételével adta meg. 

 

A könyvvizsgálat az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) 

Kormányrendeletnek megfelelően a könyvviteli mérlegben kimutatott értékadatoknak az 

ingatlankataszterrel és a vagyonkimutatással való egyezőségét ellenőrizte. 

 

I. 

 

A könyvvizsgálat célja és módszerei 

 

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzat 

 éves költségvetési beszámolója a számviteli törvény és a többször módosított 4/2013. 

(XII.24.) Kormányrendelet előírásai szerint készült-e, és ennek megfelelően 

megbízható és valós képet ad-e az Önkormányzat és intézményei vagyoni és pénzügyi 

helyzetéről, a gazdálkodás eredményéről; 

 biztosította-e az elektronikus közigazgatás feltételeit, az adatok közzétételével a 

gazdálkodás nyilvánosságát; 

 kialakította-e a külső-belső feltételeknek megfelelően a költségvetés tervezési, 

gazdálkodási és zárszámadási feladatai belső kontrollrendszerét, (így a kiépített és 

működő belső irányítási és szabályozási rendszert, valamint a belső ellenőrzési 

funkciók ellátásának rendszerét); 

 a feladatok, tevékenységek szabályszerű ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, 

előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a függetlenített belső ellenőrzés; 

 biztosított volt-e a könyvvezetési, beszámoló-készítési előírások betartása, a 

számviteli alapelvek érvényesülése, ezen belül különös tekintettel a tevékenység 

folytatásának, a mérleg valódiságának, teljességének és világosságának elveire. 

 

A könyvvizsgálati cél megvalósítása érdekében - az éves könyvvizsgálati munkaprogram 

alapján - sor került: 

 az úgynevezett rendszervizsgálatokra (az önkormányzat és intézményei gazdálkodása 

szabályozottságának, a pénzgazdálkodással összefüggő hatáskörök, döntési jogkörök 

működésének, és a vezetői, a belső ellenőrzési tevékenységek stb. áttekintésére); 

 a gazdasági műveletek elszámolásának (szúrópróbaszerű), valamint az évközi 

kockázatosnak ítélt tranzakcióknak az ellenőrzésére; 

 a zárlati munkák és azon belül döntően a leltározás, a leltárak és kiértékelésük 

ellenőrzésére; 

 az éves beszámoló, illetve a zárszámadási rendelettervezet ellenőrzésére. 
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Folyamatos könyvvizsgálói munkánk során a hangsúlyt az éves költségvetési beszámoló 

valódiságának, leltárakkal való alátámasztottságának, szabályszerű összeállításának 

megítélésére helyeztük. 

 

A könyvvizsgálat nem terjedt ki az állami és egyéb támogatások igénylésének, 

felhasználásának és elszámolásának, valamint az állami adózással (áfa, stb.) kapcsolatos 

feladatok végrehajtásának ellenőrzésére. 

 

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok, iratok, adatok, információk teljességéért az 

Önkormányzat polgármestere és jegyzője „Teljességi nyilatkozat”-ban felelősséget vállalt. 

 

A könyvvizsgálat alapját képező, valamint a feladatok végrehajtása során figyelembe vett, 

legfontosabb jogszabályok: 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, többször módosított 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (Mötv.); 

 a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (Sztv.); 

 az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (Aht.); 

 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről elfogadott 2016. évi XC. törvény; 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet;  

 az államháztartás számviteléről szóló, többször módosított 4/2013 (I.11.) 

Kormányrendelet. 

 

Mindezek alapján a rendelettervezettel, valamint az éves költségvetési beszámolóval 

kapcsolatos könyvvizsgálói vélemény és minősítés a következőkben foglalható össze. 

 

II. 

A könyvvizsgálat megállapításai 

 

1. A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi alátámasztottsága 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Aht.) foglalt előírások szerint a 

költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító 

módon kell elkészíteni. 

 

A zárszámadási rendeletben szereplő eredeti előirányzatok fő részösszegei megegyeznek a 

költségvetési rendelet vonatkozó adataival, a módosított előirányzatok az előterjesztés 

adataival, illetve a zárszámadási rendelettervezet részét képező mellékletek adataival. Az 

adatok összehasonlíthatósága biztosított. 

 

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a zárszámadási rendelettervezet a jogszabályi 

előírásoknak megfelel és a jogszabályi előírásoknak megfelelő kimutatásokat tartalmazza.  
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2. A gazdálkodás rendszerének vizsgálati tapasztalatai 

 

A könyvvizsgálat az Önkormányzat Számviteli Politikájában meghatározottak alapján 

tekintette át a számviteli alapelvek gyakorlati érvényesülését, a kapcsolódó szabályzatokkal 

együtt. 

 

A könyvvizsgálat megállapítása szerint a szabályozottság és az alkalmazott gyakorlat 

összességében biztosított volt. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények számviteli 

politikával, illetve a számviteli politika részét képező leltározási és leltárkészítési, értékelési 

és pénzkezelési szabályzattal rendelkeznek.  

 

Az Önkormányzat számviteli, pénzügyi és szakmai információi alkalmasak a külső-belső 

információs igények kielégítésére. 

 

3. Az éves beszámoló ellenőrzésének, az éves zárlati munkák vizsgálatának tapasztalatai 

 

Az Önkormányzat gazdálkodásáról a kettős könyvviteli és analitikus nyilvántartások 

vezetésével tud számot adni. 

 

Az államháztartás mérlegének összeállításához szükséges információk tartalmi azonosságát - 

a kötelezően alkalmazandó egységes számlakeret alapján - a helyi számlarend biztosítja. 

 

A könyvvizsgálat során vizsgáltuk az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 

eszközökről és azok forrásairól vezetett idősoros és számlasoros elszámolásait, a gazdasági 

műveletek megfelelő bizonylati rögzítését, és ezek alapján a nyilvántartások vezetését. 

 

A könyvvizsgálói munkaprogramban jelzett kockázatbecslés alapján kijelölt könyvvizsgálati 

területeket részletesebb vizsgálat tárgyává tettük a szükséges bizonyosság megszerzéséhez. 

Az ellenőrzés keretében vizsgáltuk az Önkormányzat pénzügyekkel kapcsolatos 

tevékenységét a könyvvizsgálat rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján. 

 

A könyvvizsgálat megállapította, hogy az Önkormányzatnál a főkönyvi számlák és az 

analitikus nyilvántartások vezetése megfelelően történt, kialakították az egyeztetési pontokat a 

bizonylatok adatai, az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások között. 

 

Az éves zárási feladatok könyvvizsgálata magába foglalta a negyedévi zárlatot és az év végi 

zárlati feladatokat. 

 

Megállapítható, hogy a főkönyvi számlák lezárása megfelelően történt, s ezt követően a 

mérlegszámlák egyenlegeinek zárásával valós adatok kerültek a mérlegbe. 
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4. Az éves beszámoló felülvizsgálatának tapasztalatai 
 

4.1. A mérleg felülvizsgálata 

 

 Gyál Város Önkormányzata éves mérlegének adatai 

2017. december 31. 

                                                                                                                   Ft-ban 

Megnevezés 2016.12.31. 2017.12.31. Változás 

ESZKÖZÖK    

Nemzeti vagyonba tartozó 

befektetett eszközök 

20.005.732.268 18.663.912.366 -1.341.819.902 

Immateriális javak 62.667.714 67.866.104 5.198.390 

Tárgyi eszközök 19.926.414.554 18.579.396.262 -1.347.018.292 

Befektetett pénzügyi eszközök 16.650.000 16.650.000 0 

Koncesszióba, vagyonkezelésbe 

adott eszközök 
0 0 0 

Nemzeti vagyonba tartozó 

forgóeszközök 
600.000.000 603.644.902 3.644.902 

Készletek 0 3.644.902 3.644.902 

Értékpapírok 600.000.000 600.000.000 0 

Pénzeszközök 450.902.036 1.543.162.229 1.092.260.193 

Éven túli lejáratú forintban lekötött 

bankbetét 
0 0 0 

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 492.565 0 -492.265 

Kincstáron kívüli forintszámlák 450.409.471 1.543.162.229 1.092.752.758 

Kincstáron kívüli devizaszámlák 0 0 0 

Követelések 891.662.980 1.034.808.255 143.145.275 

Költségvetési évben esedékes 

követelések 
193.990.744 288.294.722 94.303.978 

Költségvetési évet követően 

esedékes követelések  
696.238.778 669.840.369 -25.398.409 
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Követelés jellegű sajátos 

elszámolások 
1.433.458 76.673.164 75.239.706 

Egyéb sajátos eszközoldali 

elszámolások 
24.115.508 -17.599.145 -41.714.653 

Aktív időbeli elhatárolások 7.828.872 2.518.614 -5.310.258 

Eszközök összesen 21.980.241.664 21.830.447.221 -149.794.443 

FORRÁSOK    

Saját tőke 21.074.002.405 19.761.890.142 -1.312.112.263 

Nemzeti vagyon induláskori értéke 22.497.522.181 22.497.522.181 0 

Nemzeti vagyon változásai 0 -1.804.528.320 -1.804.528.320 

Egyéb eszközök induláskori értéke 

és változásai 
710.132.144 710.132.144 0 

Felhalmozott eredmény -3.207.479.238 -2.133.651.920 1.073.827.318 

Eszközök értékhelyesbítésének 

forrása 
0 0 0 

Mérleg szerinti eredmény 1.073.827.318 492.416.057 -581.411.261 

Kötelezettségek 262.550.354 379.867.722 117.317.368 

Költségvetési évben esedékes 

kötelezettségek 
21.816.638 35.866.254 14.049.616 

Költségvetési évet követően 

esedékes kötelezettségek 
33.592.455 23.800.592 -9.791.863 

Kötelezettség jellegű sajátos 

elszámolások 
207.141.261 320.200.876 113.059.615 

Kincstári számlavezetéssel 

kapcsolatos elszámolások 
0 0 0 

Passzív időbeli elhatárolások 643.688.905 1.688.689.357 1.045.000.452 

Források összesen 21.980.241.664 21.830.447.221 -149.794.443 

 

A beszámoló mérlege a főkönyvi kivonattal egyező, valamennyi mérlegsort analitikával, 

alapbizonylatokkal és leltárral alátámasztottak. 
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4.1.1. Eszközök 

 

Az összevont mérlegadatok összesítése alapján megállapítható, hogy a Befektetett eszközök 

állománya meghatározó értéket képvisel. Azon belül az Immateriális javak értéke az előző 

évhez képest 5.198.390 Ft-tal növekedett, amely a szellemi termékek értékéből tevődik össze. 

A vagyoni értékű jogok között megtalálható a szellemi termékek felhasználási joga. Az 

eszközökön belül az immateriális javak részaránya nem jelentős, értéke a bázishoz 

viszonyítva növekedett. 

A vagyon egyik legjelentősebb állományát a tárgyi eszközök képezik (18.579.396.262 Ft), a 

mérlegcsoporton belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya  

18.037.542.587 Ft, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek állománya 227.817.288 

Ft-ra csökkent, a befejezetlen beruházásoké 314.036.387 Ft-ra növekedett 2017. december 31-

ére.  

Az ingatlanok értéke a bázishoz képest tovább csökkent 1.465.129.031 Ft-tal, a csökkenés 

mértéke 7,51%. A csökkenés oka, hogy a Klebelsberg Központ részére vagyonkezelésbe 

adásra kerültek az oktatási intézmények.  

Az ingatlanok mérlegértéke összevont számviteli adatokból származik, amelyeket teljeskörű, 

egyedi részletező értéknyilvántartások támasztanak alá. 

 Gyál Város Önkormányzata befektetett eszközei 

2017. december 31-én 

Megnevezés 

Összeg (Ft) 

bruttó érték értékcsökkenés nettó érték 
0-ra leírt 

bruttó 

Immateriális javak 113.798.924 45.932.820 67.866.104 45.516.124 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok 

21.906.989.368 3.869.446.781 18.037.542.587 25.649.168 

Gépek, berendezések, 

felszerelések, járművek 

981.362.500 753.545.212 227.817.288 594.171.046 

Beruházások, felújítások 314.860.682 824.295 314.036.387 0 

Tárgyi eszközök összesen 23.203.212.550 4.623.816.288 18.579.396.262 619.820.214 

Koncesszióba, vagyonkezelésbe 

adott eszközök 

0 0 0 0 

Befektetett eszközök összesen: 23.317.011.474 4.669.749.108 18.647.262.366 665.336.338 
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A jelenlegi követelmények alapján a vagyonkataszter, a vagyonnyilvántartás és a számviteli 

nyilvántartás ellenőrzésének tapasztalatai az alábbiakban foglalhatók össze: 

Az Önkormányzat ingatlanvagyonának szabályszerű nyilvántartását, folyamatos 

karbantartását és az adatszolgáltatások elkészítését szakképzett munkatárs alkalmazásával 

biztosítják. 

A könyvvizsgáló feladata az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott ingatlanok 

értékadatai egyezőségének vizsgálata a számviteli nyilvántartások és az önkormányzati 

ingatlanvagyon kataszterben szereplő adatok között, amelyet a könyvvizsgálat keretében a 

2017. évre vonatkozóan is elvégeztünk.  

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő kulcsokkal, negyedévente időarányosan megtörtént, az eszközök a 

számvitelben a számviteli szabályoknak megfelelő nettó értéken szerepelnek.  

A mérlegben a befejezetlen beruházások és felújítások nagysága 314.036.387 Ft összeggel 

szerepel. A befejezetlen beruházás előző évi adathoz számított értéke 162.263.596 Ft-tal 

növekedett. Ennek oka, hogy az iskolák megkezdett energetikai és a sportcsarnokhoz 

kapcsolódó beruházásai még nem kerültek aktiválásra. 

A befektetett pénzügyi eszközök 16.650.000 Ft összegű mérlegértéke  

 tartós részesedések 16.650.000 Ft 

nyilvántartás szerinti értékéből adódik.  

A befektetett pénzügyi eszközök bázishoz viszonyított értéke nem változott. 

A készletek 3.644.902 Ft összegű állománya a vásárolt készletek értékéből tevődik össze. 

Az értékpapír soron a 600.000.000 Ft értékben vásárolt kincstárjegy került kimutatásra.  

A pénzeszközök aránya a mérlegben 7,07 %. 2017. december 31-én az Önkormányzat 

pénztári készlete 0 Ft volt, míg a kincstáron kívüli forintszámlák egyenlege 1.092.752.758 Ft-

tal növekedett. 

A banki záró egyenleg 2017. december 31-én 1.543.162.229 Ft, a decemberi záró és a 2018. 

januári nyitó bankkivonatokkal egyezően, amelyek igazolják a pénzállományt. 

Szúrópróbaszerűen vizsgáltuk az évközi pénzforgalom dokumentálásának szabályszerűségét. 

Ennek keretében külön figyelmet fordítottunk a bizonylati fegyelem, az érvényesítés, 

utalványozás, szabályszerűség stb. betartására. Az ellenőrzés során lényeges, az év végi 

beszámoló valódiságát érintő szabálytalanságot nem tapasztaltunk. 
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Követelések 

A követelés-állomány értéke 1.034.808.255  Ft, összetétele az alábbi: 

Megnevezés 
2016.dec.31. 

Összeg (Ft) 

2017.dec.31. 

Összeg (Ft) 

Költségvetési évben esedékes követelések 193.990.744 288.294.722 

Költségvetési évet követően esedékes 

követelések 
696.238.778 669.840.369 

Követelés jellegű sajátos elszámolások 1.433.458 76.673.164 

Követelések összesen 891.662.980 1.034.808.255 

 

A követelések összegének aránya a mérlegen belül 4,74 %.  

A költségvetési évben esedékes bevételek között kerültek kimutatásra a közhatalmi bevételek 

(98.344.791 Ft) a működési bevételként elszámolható (172.070.671 Ft), illetve a működési és 

felhalmozási bevételként elszámolható támogatások, nyújtott kölcsönök (17.879.260 Ft) 

összegei. 

A költségvetési évet követően esedékes követelések (669.840.369 Ft) tartalmazzák az 

Önkormányzat által az államháztartáson belülre és kívülre adott kölcsönök még hátralévő 

részleteit, illetve a közhatalmi bevételek következő évi összegét.   

A követelés jellegű sajátos elszámolások között kerültek kimutatásra az adott előleggel 

kapcsolatos követelések (76.673.164 Ft). 

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolás soron az előzetesen felszámított és a fizetendő áfa 

összege került kimutatásra.  

Az aktív időbeli elhatárolásokon belül az Önkormányzat 0 Ft bevételt és 2.518.614 Ft 

költséget számolt el. A tételek nagy része a 2018-ban kiszámlázott, de a 2017. évet érintő 

tétel.  

4.1.2. Források 

 

A saját tőke 19.761.890.142 Ft-os értékét   

- a nemzeti vagyon induláskori értéke 22.497.522.181 Ft, 

- a nemzeti vagyon változásai -1.804.528.320 Ft, 

- az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 710.132.144 Ft, 

- a felhalmozott eredmény -2.133.651.920 Ft és 

- a mérleg szerinti eredmény 492.416.057 Ft 

mérlegsora mutatja.  
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A nemzeti vagyon induláskori értéke a 2014. január 1-én meglévő, a nemzeti vagyonba 

tartozó eszközök bekerülési értékének forrása. 

A nemzeti vagyon változásai a 2015. január 1-jét követően a nemzeti vagyonba tartozó 

befektetett eszközök és forgóeszközök elszámolt változásait mutatják.  

A felhalmozott eredmény az előző költségvetési évek felhalmozott eredménye. 

A mérleg szerinti eredmény megegyezik az eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott 

összeggel. 

A saját tőke könyvviteli nyilvántartása helyes.  

Kötelezettségek 

A kötelezettségállomány értéke 379.867.722 Ft, összetétele az alábbi: 

Megnevezés Összeg (Ft) 

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 35.866.254 

Költségvetési évet követően esedékes 

kötelezettségek 
23.800.592 

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 320.200.876 

Kötelezettségek összesen 379.867.722 

 

A kötelezettségek jelentős könyvvizsgálati területet képviselnek. A könyvvizsgálat során 

megtörtént a dokumentumok (szerződések, ütemezések) beszerzése, egyeztetése.  

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között került kimutatásra az év végén fennálló 

szállítói állomány, amely a pénzügyi nyilvántartása alapján tételesen ellenőrzésre került.  

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek tartalmazzák a nettó finanszírozás és 

a szállítói állomány következő évben esedékes összegét.  

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között a kapott előlegek (163.335.076 Ft) és a 

gépjárműadó továbbutalandó része került kimutatásra. 

Az egyéb sajátos forrásoldali elszámolásoknál kerültek kimutatásra a letéti számlával 

kapcsolatos kötelezettségek 151.409.648 Ft értékben (a korábbi és a folyamatban lévő 

beruházásokkal kapcsolatban utalt ajánlati, teljesítési és jótállási biztosítékok). 

A passzív időbeli elhatárolásokon belül az Önkormányzat 1.611.858.317 Ft bevételt és 

76.831.040 Ft költséget számolt el. 
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Az elhatárolt költségek legnagyobb részét a decemberi bér teszi ki. A bevételeknél a 

felhalmozási célra kapott bevételekből megvalósult beruházások még vissza nem vezetett 

értéke került kimutatásra.   

A pénzforgalmi jelentés vizsgálata 

Gyál Város Önkormányzatának 2017. évre vonatkozó eredménykimutatása az Önkormányzat, 

a Polgármesteri Hivatal és az intézmények teljesített bevételi és kiadási adatait tartalmazza.  

A tevékenység eredménye 471.437.731 Ft nyereség. A pénzügyi műveletek eredménye 

20.978.326 Ft nyerség, amelyet követően a mérleg szerinti eredmény 492.416.057 Ft 

nyereség.  

 

III. 

Az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének értékelése 

 Gyál Város Önkormányzata 2017. évi gazdálkodását a vagyon összetétele, a vagyoni és 

pénzügyi helyzet elemzése alapján vizsgáltuk a költségvetési éves beszámoló adatai alapján, a 

következő táblázat szerint.  

A vagyon összetétele, a vagyoni helyzet 

Az eszközök 2017. évi nyitó és záró értékének megoszlása és változása a beszámoló 

adataiból: 

Eszköz megnevezése 

Nyitó Nyitó Záró Záró 

Ft 
megosz-

lás % 
Ft 

megosz-

lás % 

Nemzeti vagyonba tartozó 

befektetett eszközök 
20.005.732.268 91,02 18.663.912.366 85.,49 

Immateriális javak 62.667.714 0,28 67.866.104 0,31 

Tárgyi eszközök 19.926.414.554 90,66 18.579.396.262 85,10 

Befektetett pénzügyi eszközök 16.650.000 0,08 16.650.000 0,08 

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 

eszközök 
0 0,00 0 0,00 

Nemzeti vagyonba tart. forgóeszk. 600.000.000 2,73 603.644.902 2,77 

Készletek 0 0,00 3.644.902 0,02 

Értékpapírok 600.000.000 2,73 600.000.000 2,75 

Pénzeszközök 450.902.036 2,05 1.543.162.229 7,07 
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Hosszú lejáratú betétek 0 0,00 0 0,00 

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 492.565 0,00 0 0,00 

Forintszámlák 450.409.471 2,05 1.543.162.229 7,07 

Devizaszámlák 0 0,00 0 0,00 

Követelések 891.662.980 4,06 1.034.808.255 4,74 

Költségvetési évben esedékes 

követelések 
193.990.744 0,88 288.294.722 1,32 

Költségvetési évet követően esedékes 

követelések  
696.238.778 3,17 669.840.369 3,07 

Követelés jellegű sajátos 

elszámolások 
1.433.458 0,01 76.673.164 0,35 

Egyéb sajátos eszközoldali elszám. 24.115.508 0,11 -17.599.145 -0,08 

Aktív időbeli elhatárolások 7.828.872 0,03 2.518.614 0,01 

Eszközök összesen 21.980.241.664 100,00 21.830.447.221 100,00 

 

Az Önkormányzat összes eszközértéke az előző évhez képest 149.794.443 Ft-tal kevesebb. 

A források alakulása a beszámoló adataiból: 

Forrás megnevezése 

Nyitó Nyitó Záró Záró 

Ft 
megosz-

lás % 
Ft 

megosz-

lás % 

Saját tőke 21.074.002.405 95,88 19.761.890.142 90,52 

Nemzeti vagyon induláskori értéke 22.497.522.181 102,35 22.497.522.181 103,05 

Nemzeti vagyon változásai 0 0,00 -1.804.528.320 -8,27 

Egyéb eszközök induláskori értéke és 

változásai 
710.132.144 3,23 710.132.144 3,25 

Felhalmozott eredmény -3.207.479.238 -14,59 -2.133.651.920 -9,77 

Eszközök értékhelyesbítésének 

forrása 
0 0,00 0 0,00 

Mérleg szerinti eredmény 1.073.827.318 4,89 492.416.057 2,26 

Kötelezettségek 262.550.354 1,19 379.867.722 1,74 

Költségvetési évben esedékes 

kötelezettségek 
21.816.638 0,10 35.866.254 0,16 
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Költségvetési évet követően esedékes 

kötelezettségek 
33.592.455 0,15 23.800.592 0,11 

Kötelezettség jellegű sajátos 

elszámolások 
207.141.261 0,94 320.200.876 1,47 

Egyéb sajátos forrásoldali 

elszámolások 
0 0,00 0 0,00 

Kincstári számlavezetéssel 

kapcsolatos elszámolások 
0 0,00 0 0,00 

Passzív időbeli elhatárolások 643.688.905 2,93 1.688.689.357 7,74 

Források összesen 21.980.241.664 100,00 21.830.447.221 100,00 

 

A forrásokon belül a saját források együttes összege 19.761.890.142 Ft, amely az előző évhez 

képest 1.312.112.263 Ft-tal kevesebb. A bázis év záró értékéhez viszonyítva az összes 

forráson belüli részaránya pedig 95,88%-ról 90,52 %-ra csökkent.  

 

 

IV. 

 

Összefoglalás 

 

 

 Gyál Város Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodását reprezentáló költségvetési éves 

beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, 

valamint az államháztartási törvény előírásainak figyelembevételével készítették el. 

 

Az eredeti és módosított előirányzatoktól eltérő teljesítésekre a magyarázatot a rendelet 

indoklása megadja. Alátámasztja a költségvetés tervezésének megalapozottságát a tervezett 

működési és a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások teljesítése. Biztosított 

volt a tervezett és teljesített költségvetési bevételek, kiadások alapján a költségvetési és a 

pénzügyi egyensúly. 

 

Az Önkormányzat bevételeit a költségvetésében meghatározott feladatokra használta fel, 

pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével. A szükséges feladatokat a rendelkezésre álló 

forrásoknak megfelelően megvalósították.  

 

Az Önkormányzat vagyonáról a nyilvántartásokat elkészítette, rendezte, a változásokat 

átvezette. 
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Mindezek alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásában a 

kötelező és vállalt feladatait pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével, megfelelő 

színvonalon teljesítette.  

 

Budapest, 2018. május 31. 

 

                
dr. Benedek József 

kamarai tag könyvvizsgáló  

004709 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat az önkormányzat közművelődési 

feladatairól szóló 11/2012. (IV.27.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésére, és új rendelet megalkotására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012-ben rendeletet alkotott az önkormányzat 
közművelődési feladatairól. Ezen, 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálata szükséges, 
lévén, hogy az ágazatra vonatkozó, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.) módosítása – mely 2017. július 8. 
napján lépett hatályba – alapjaiban változtatta meg a jogszabályi környezetet, és új fogalmakat, terminológiákat 
vezetett be (pl. közművelődési alapszolgáltatás). Lényeges megjegyezni, hogy a törvény végrehajtási rendelete – 
mely a közművelődési alapszolgáltatások szakmai, személyi és infrastrukturális követelményeit határozza majd 
meg – még nem jelent meg, szakmai fórumokon elhangzott 2017-ben, hogy 2017 végén, legkésőbb 2018 
tavaszán várható a megjelenése, sajnos ez mind a mai napig nem történt meg. 

Az új keretjogszabály érinti a rendelet megalkotására vonatkozó felhatalmazó rendelkezést is: korábban a Kulttv. 
77. §-a adta a felhatalmazást az önkormányzatok számára a közművelődési tevékenységről szóló rendelet 
megalkotására, tavaly új felhatalmazó rendelkezés került beiktatásra a Kulttv. 83/A. §-aként, mely az alábbi 
rendelkezést tartalmazza: 

„83/A. § (1) A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek 
figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján – a Közművelődési Kerekasztallal és 
a települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően – rendeletben határozza meg az ellátandó 
közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.” 

Az új felhatalmazó rendelkezés alapján meg kell határozni a közművelődési alapszolgáltatások körét. A Kulttv. 
76. § (3) bek. sorolja fel a közművelődési alapszolgáltatásokat az alábbiak szerint: 

„(3) A közművelődési alapszolgáltatások: 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.” 

A Kulttv. 76. § (4) bek. értelmében minden települési önkormányzat feladata a (3) bek. a) pontja szerinti 
alapszolgáltatás megszervezése, melynek keretében a művelődő közösség(ek) rendszeres és alkalomszerű 
művelődési és közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítani szükséges, bemutatkozási lehetőséget 
kell teremteni a művelődő közösség(ek) számára, valamint fórumot kell biztosítani, ahol a művelődő 
közösség(ek) megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 

További előírás a Kulttv. 76. § (6) bek. alapján, hogy az 5 000 fő lakosságszám feletti települési 
önkormányzatnak a (3) bek. b)-g) pontja szerinti kulturális alapszolgáltatásokból még legalább kettő szolgáltatást 
meg kell szerveznie. A feladatellátásra alapított Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár jelenleg 
hatályos alapító okiratában közművelődés vonatkozásában két kormányzati funkció szerepel a Hagyományos 
közösségi kulturális értékek gondozás (082092), valamint a Kulturális alapú gazdaság-fejlesztés (082094). 

A rendelettervezetbe (1.sz.melléklet) fentiek alapján került meghatározásra az ellátandó alapszolgáltatások köre. 
Fontos megjegyezni, hogy a 76. § (3) bek. a) pont szerinti, kötelezően nyújtandó alapszolgáltatásra ennek 
megfelelő kormányzati funkció a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 



osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 2. sz. mellékletében nincs. A 0820 Kulturális 
szolgáltatások között a közművelődésre 4 kormányzati funkció található, a Kulttv. 76. § (3) bek. a) pontja 
szerinti közművelődési alapszolgáltatás a 0820 93 / Egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek kormányzati 
funkcióval hozható összhangba, melybe beletartoznak az alábbi tevékenységek: 

 az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, 
népfőiskolák megteremtése,  

 a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
elősegítése,  

 alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása. 

Fentiekből látható, hogy az elvégzendő módosítások olyan mértékűek, hogy célravezetőbb a jelenlegi rendelet 
hatályon kívül helyezése, és új rendelet elfogadása. 

Új elem a rendelettervezetben a helyi szellemi örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot építő programok, 
kulturális tevékenységek között megnevezésre kerültek az alábbiak: 

 Gyáli Böllérverseny 
 Gyáli Pünkösdi Utcazene Fesztivál 
 Városi Születésnapi Utcabál 
 Gyáli Téli Tárlat 

A Kulttv. 83/A. § (1) bek. alapján a települési nemzetiségi önkormányzatokkal egyeztetni szükséges a 
rendelettervezetről. A rendelettervezetet egyeztetésre megküldtem a Gyáli Roma és a Gyáli Román Nemzetiségi 
Önkormányzatok részére. A két települési nemzetiségi önkormányzat rendelet elfogadását támogató véleménye 
az előterjesztés 2. és 3. számú mellékleteként olvasható. A Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat ezen felül 
szükségesnek tartaná egy Roma Kulturális Centrum létrehozását, mely létrejötte esetén a későbbiekben 
integrálható lehet a rendeleti keretek közé. 

A rendelettervezet előkészítése során figyelembe vettük, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bek. szerint a jogszabály előkészítőjének előzetes hatástanulmányt kell készítenie, 
és fel kell mérnie a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat az előterjesztés 4. sz. 
melléklete. A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. 

Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet 
megtárgyalását követően fogadja el az előterjesztés 1. számú mellékletét képező rendeletet. 

 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 
 
Gyál, 2018. május 4. 
 
 
 
 Erős József 
 alpolgármester 
 

Mellékletek: 1. sz. rendelettervezet 
        2. sz. roma nemzetiségi önkormányzati vélemény  
        3. sz. román nemzetiségi önkormányzati vélemény  
        4. sz. hatásvizsgálati lap 



1.sz.melléklet 
 Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

     /2018. (V.31.) önkormányzati rendelete 
a helyi közművelődésről 

(rendelet-tervezet) 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 
bekezdés 13. pontjában biztosított jogkörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a 
kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 83/A. § (1) bekezdésében rögzített feladatkörében 
eljárva a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat véleményének 
kikérését követően az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1. A közművelődési rendelet célja 

1. § Gyál Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi társadalom művelődési és 
kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján, 
egységes alapelvek szerint meghatározza az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásait, azok ellátásának 
formáját, módját és finanszírozásának elveit. 

2. A közművelődési alapszolgáltatások nyújtásának alapelvei 

2. § Gyál Város minden polgárának és közösségének joga, hogy 

a) a kulturális alapellátás keretében igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési 
intézmény szolgáltatásait; 

b) megismerhesse a kulturális javakat és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, 
nemzetiségi önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a könyvtári 
szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján; 

c) műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése 
céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, 
működtessen; 

d) a Törvény szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, 
szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. 

3. § Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásait elsősorban az általa fenntartott intézménye útján látja 
el. Az Önkormányzat intézménye biztosítja, hogy a város polgárai megfelelő tájékoztatást kapjanak a 
közművelődési lehetőségekről. 

4. § Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai során együttműködik a civil közösségekkel, 
szervezetekkel, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozásokkal, igényli és elősegíti 
ilyen irányú tevékenységüket. 

3. Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 

5. § Az Önkormányzat a Törvény 76. § (3) bekezdés a), d) és g) pontja szerinti közművelődési 
alapszolgáltatásokat nyújtja, nevezetesen: 

a) művelődő közösségek létrejöttét elősegíti, működésüket támogatja, fejlődésüket segíti, a közművelődési 
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszínt biztosít; 

b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésének feltételeit biztosítja; 

c) kulturális alapú gazdaságfejlesztést folytat, és támogat. 

6. § Az 5. § a) pontja szerinti alapszolgáltatás keretében az Önkormányzat feladatának minősül különösen: 

a) helyszín biztosítása a művelődő közösségeknek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 
tevékenysége végzésére; 

b) bemutatkozási lehetőséget teremtése a művelődő közösségek számára; 

c) fórum szervezése a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek 
megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat, valamint 



d) adminisztrációs és irodatechnikai támogatás nyújtása. 

7. § Az 5. § b) pontja szerinti alapszolgáltatás keretében az Önkormányzat feladatának minősül különösen: 

a) a helytörténettel, a népművészettel, a nép iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével 
kapcsolatos csoport, szakkör, klub működtetése, a művelődő közösségek ez irányú munkájának 
támogatása; 

b) részvétel a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, a települési értékeket bemutató és 
népszerűsítő programok, tevékenységek, szolgáltatások szervezése, és azok megvalósításának 
támogatása; 

c) az anyanyelvápolás érdekében programok, tevékenységek, szolgáltatások szervezése, a művelődő 
közösségek ez irányú munkájának támogatása; 

d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek 
megismertetése érdekében programok, tevékenységek, szolgáltatások szervezése, és azok 
megvalósításának támogatása; 

e) a helyi és a térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más 
kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programok, tevékenységek, szolgáltatások 
szervezése, és azok megvalósításának támogatása, valamint 

f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő 
közösségek bevonásával az állami, a nemzeti, a társadalmi és a településhez kötődő ünnepek helyi 
eseményeinek szervezése, és azok megvalósításának támogatása. 

8. § Az 5. § c) pontja szerinti alapszolgáltatás keretében az Önkormányzat feladatának minősül különösen: 

a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő 
programok, tevékenységek, és szolgáltatások szervezése, és azok megvalósításának támogatása, ennek 
keretében különösen a Gyáli Böllérverseny, a Gyáli Pünkösdi Utcazene Fesztivál, a Városi 
Születésnapi Utcabál, valamint a Gyáli Téli Tárlat; 

b) az egyéni és a közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező helyi gazdaságot fejlesztő 
programok kezdeményezése, és azok megvalósításának támogatása; 

c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a 
kulturális turizmussal kapcsolatos programok, tevékenységek, szolgáltatások szervezése, és azok 
megvalósításának támogatása, valamint 

d) a lakosság hozzásegítése az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú 
használatához. 

9. § Az Önkormányzat közművelődési feladaténak tekinti továbbá: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt 
javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtését; 

b) a környezetkultúra és a városesztétikai kultúra fejlesztését célzó programokat és tevékenységeket; 

c) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának elősegítését; 

d) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítását; 

e) a testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok ápolását; 

f) a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását, valamint 

g) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását. 

4. Az önkormányzati közművelődési alapszolgáltatások struktúrája és intézménye 

10. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott intézmény útján látja el. 

(2) Az Önkormányzat által fenntartott közművelődési-közgyűjteményi intézmény neve és címe: Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár, 2360 Gyál, Kőrösi u. 118-120. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott intézmény önálló gazdálkodási szervezettel nem rendelkező szakmailag 
önálló költségvetési szerv. Az intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
látja el. Előirányzati felett teljes jogkörrel rendelkezik, az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjét 
az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletének szabályai határozzák meg. Szakmailag önállóan 



látja el az alapító okiratban és az éves munkatervben rögzített konkrét feladatait. Az intézmény vezetőjét Gyál 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, az egyéb munkáltatói jogköröket Gyál Város 
Polgármestere gyakorolja. 

11. § Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy Gyál Város polgárai folyamatos és megfelelő tájékoztatást 
kapjanak a közművelődési lehetőségekről, tevékenységekről és szolgáltatásokról. A megfelelő tájékoztatás 
érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy a közművelődési programok közzététele megvalósuljon a 
www.gyal.hu honlapon, a helyi újságban és a körzeti kábeltelevízióban, továbbá, hogy az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár plakátokon, önkormányzati hirdető táblán és az intézményi hirdetőtáblákon, 
valamint szórólapokon, esetenként műsorfüzetben, molinókon is közzé tegye a programokat. 

5. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

12.§ (1) A Törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokkal kapcsolatos 
fenntartói felügyeleti, kapcsolattartási és más jogköröket a Képviselő-testület, illetve - az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzata szerint - átruházott hatáskörben a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális 
Bizottsága gyakorolja.  

(2) Az Önkormányzat közművelődési intézményének törvényességi ellenőrzését, gazdálkodási felügyeletét a 
Polgármesteri Hivatal illetékes irodáin keresztül a jegyző látja el. 

6. Az Önkormányzati közművelődési alapszolgáltatásainak finanszírozása 

13. § (1) A közművelődési alapszolgáltatások nyújtásának pénzügyi fedezetét az Önkormányzat az éves 
költségvetési rendeletében biztosítja. 

(2) A meghatározott közművelődési alapszolgáltatások finanszírozásának forrása az Önkormányzat saját 
bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, pályázatokon nyert, vagy egyéb 
(természetes és jogi személyektől kapott) támogatás, együttműködési megállapodás keretében kapott 
hozzájárulás és adomány, valamint a közművelődési intézmény saját bevétele. 

(3) A feladatellátás pénzügyi szükségletét, beleértve a kiadást és a bevételt, az intézmény költségvetésében 
megtervezi. 

(4) A kiadás és a bevétel különbözetét az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges összegben folyamatosan 
biztosítja. 

(5) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások nyújtásának érdekében: 

a) biztosítja az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár fenntartásához, illetve közművelődési 
alapszolgáltatások nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket; 

b) biztosítja a közművelődési-közgyűjteményi pályázatok elnyeréséhez szükséges önrészt oly módon, hogy 
a mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározza az erre fordítható összeg nagyságát; 

c) támogatja – anyagi lehetőségei függvényében – a helyben működő civil szervezeteket, a kulturális 
tevékenységet is végző gazdasági vállalkozásokat, az egyéni vagy közösségi kezdeményezéseket, illetve 
a közművelődési feladatokat is ellátó egyéb intézményeket, szervezeteket és magánszemélyeket. A 
támogatást pályázati úton biztosítja az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározott 
előirányzata terhére. 

7. Záró rendelkezések 

14. § (1) E rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 
Pápai Mihály                                                                Rozgonyi Erik  
polgármester                                                             címzetes főjegyző  

Z Á R A D É K: 

A rendelet 2018. június 1. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel.  

G y á l, 2018. május  
 

Rozgonyi Erik  
címzetes főjegyző 
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Pap Krisztina / 2018. május 2. 

4.sz.melléklet 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a helyi közművelődésről szóló      /2018. (V.31.) önkormányzati rendelet megalkotásához 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

I. Társadalmi hatás: a rendelet megalkotása biztosítja a felnövekvő és felnőtt lakosság értékes 

szabadidő-eltöltésének, önművelődésének és közösségi művelődésének objektív és szubjektív 

lehetőségeit, feltételeit. 

II. Gazdasági hatás: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. 

III. Költségvetési hatás: a rendelet megalkotásának költségvetési egyenleget befolyásoló hatása nincs. 

IV. Környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. 

V. Egészségi következményei: a tervezet jelentősen hozzájárul a gyáli lakosság lelki-szellemi 

egészségének megalapozásához, kiteljesítéséhez. 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása nem releváns. 

VII. Megalkotásának szükségessége: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvénynek való megfelelés. 

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak megsértése. 

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre 

állnak. 

 



 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a közterületen történő 
szeszes ital fogyasztás korlátozásáról 
szóló 2/2015. (I.30.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2015. januárjában került sor a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló 2/2015. (I.30.) 
önkormányzati rendelet megalkotására annak érdekében, hogy a szeszesitalt árusító üzletek közelében, 
parkokban, játszótereken gyakran csoportosan alkoholt fogyasztók számára (akik ezzel együtt szemetelnek, 
zajonganak, illetőleg a lakosság nagy része által nehezen tolerálható magatartást tanúsítanak) e tevékenységet a 
T. Képviselő-testület megtiltsa.   
 
A rendelet megalkotására a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: szabálysértési törvény) 200. § (1) bekezdés a) pontja 
adott felhatalmazást, amikor előírta: „szabálysértést követ el, akia szeszes ital árusítására vagy a közterületen 
történő fogyasztására vonatkozó – törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben 
meghatározott – tilalmat megszegi”. A tárgybani szabálysértési tényállás megvalósulása esetén a közterület-
felügyelő helyszíni bírság kiszabására jogosult. 
 
A szabályok akkor vezetnek eredményre, ha az érintettek folyamatos jogkövető magatartást tanúsítanak, vagy 
biztosított a jogszabályokban előírtak folyamatos és hatékony ellenőrzése, betartatása. 
 
A 2/2015. (I.30.) rendelet meghatározza ugyan mind a közterület, mind pedig a szeszesital fogalmát, a 
fogyasztás definícióját azonban nem adja meg. Jelen jogi helyzetben a közterület-felügyelők akkor tudnak a 
helyi rendeletben foglalt előírásoknak érvényt szerezni, ha az alkoholfogyasztókat tetten érik. Ez meglehetősen 
ritkán fordul elő, ugyanis a közterületi alkoholfogyasztók a hivatalos személy érkezésének láttán az üveget, 
poharat legtöbbször leteszik, és akként nyilatkoznak, hogy az nem képezi az ő tulajdonukat.  
Amennyiben a fogyasztás fogalma is rögzítésre kerülne a rendeletben, nem lenne szükség a nehezen tetten érhető 
tényleges italfogyasztás észlelésére, elegendő lenne, ha a szabálysértő a palackot a kinyitja, illetve nyitott 
állapotban testközelben tartja. 
 
Amennyiben a T. Képviselő-testület a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendeletmódosítást elfogadja, 
az elkövetési magatartás tényleges megvalósulási módjának kiszélesítésével a közterületi alkoholfogyasztók 
visszatartásának hatékonysága álláspontom szerint megnövelhető lenne. 
 
Fentiek értelmében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a rendelettervezetet megtárgyalni 
és elfogadni.  
 
A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása nem szükséges, hivatkozással a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) bekezdés a) 
és e) pontjaira. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin irodavezető 
 
Gyál, 2018. április 26. 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2018. (VI.01.) önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról 
szóló 

2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
hivatkozva a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra, a közterületen történő szeszes ital fogyasztás 
korlátozásáról szóló 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására a következő 
rendeletet alkotja: 
 

1.§  A R. 2.§ az alábbi c) ponttal egészül ki:  

c) fogyasztás: szeszes ital közvetlen tárolására szolgáló  palack, doboz, egyéb ilyen eszköz csomagolását 
kinyitja, annak tartalmát fogyasztja, illetve nyitott állapotban testközelben tartja.  

2. § E rendelet 2018. június 4. 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 www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 
 
G y á l, 2018. ……………………….. 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
 

http://www.gyal.hu/


2. számú melléklet 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Előterjesztés, rendeletmódosítás- tervezet 
 

Javaslat a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló 2/2015. (I.30.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
 

 
I. A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A rendelet módosítása költségvetési kötelezettséget nem keletkeztet.  
Az előterjesztés elfogadása nem érinti a 2018. évi költségvetést.  
 

II. A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei 
Amennyiben az alkoholfogyasztás definíciója a rendelettervezetben foglaltak szerint 
meghatározásra kerül, a szeszesitalt árusító üzletek közelében, parkokban, játszótereken gyakran 
csoportosan alkoholt fogyasztók e tevékenysége várhatóan visszaszorul, számszerű csökkenést 
eredményez, valamint az ezzel együtt tanúsított szemetelés, zajongás, inzultálás mértéke is 
vélhetőleg mérséklődik. 
 

III. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A rendeletmódosítás az adminisztratív terhek növekedésével nem jár.  
 

IV. A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 
A módosítás indoka a városunk köztisztaságának, közbiztonságának a javítása, emellett az 
alkoholfogyasztás lehetőség szerinti visszaszorítása. 
 

V. A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
Az alkalmazás további személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltétel meglétét nem igényli. 
 

VI. A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, az 
Európai Unió intézményeivel és tagállamaival való egyeztetési, előzetes bejelentési 
kötelezettség nincs.  
 

VII. Társadalmi egyeztetési kötelezettség 
A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása nem szükséges, hivatkozással a Képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 
40.§ (4) bekezdés a) pontjára. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a helyi közutak kezelésének helyi 

szabályairól szóló 3/2011.(II.01.) önkormányzati 
rendelet előírásainak kiegészítésére  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.1.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: 
rendelet) az alábbi két témában javasolt kiegészíteni:  
 
 A rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester átruházott 

hatáskörben a forgalomkorlátozási jellegű intézkedések, korlátozások alól felmentést adhat (behajtási 
engedély). A behajtási engedély kiállításáért a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott költségtérítést 
és ennek megfelelő, érvényes adótörvényekben meghatározott mértékű általános forgalmi adót kell fizetni.  

 
Ugyanezen rendeletben szabályozott a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán fizetendő 
díjak mértéke is, mely a munkakezdési hozzájárulásban kerül meghatározásra a rendelet 3. számú 
mellékletében foglalt díjtételek és szorzók alkalmazásával.  

 
Tekintettel arra, hogy a fenti két eljárás során az állami, illetve önkormányzati beruházásokkal kapcsolatban 
kért behajtási és/vagy munkakezdési hozzájárulás (közútkezelői állásfoglalás) díjfizetési kötelezettsége végső 
soron az önkormányzatnak, illetve az állam nevében eljáró szervezetnek (amely a város javára hajt végre 
beruházást településünkön) a költségeit növeli, indokolt a rendeletben megfogalmazni az ilyen kérelmek 
esetében biztosítható díjmentességet.  

 
 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36.§-a alapján a közút nem közlekedési célú igénybevétele 

és a közút melletti ingatlan használata (útcsatlakozás) kapcsán a közút felbontásához, az alatt vagy felett más 
létesítmény elhelyezéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője 
feltételeket szabhat.  
A hozzájárulások kiadásakor minden esetben lehetőség szerint a helyi közút szilárd burkolatának felbontása, 
sérülése nélküli igénybevétel megvalósítására törekszünk, de amennyiben a burkolat megbontása 
mindenképpen szükséges (földkábel, csatornabekötés stb.) ezen esetekben a burkolat helyreállítását mindig a 
sérült részek széleitől 1-1 méterrel túlnyúlva az útburkolat teljes szélességében írjuk elő. A téli, 
technológiailag alkalmatlan időben azonban a sérült burkolat helyreállítása nem mindig, vagy nem tartós 
minőségben kivitelezhető. A téli útüzemelési időszakban (november 15. és március 15. között) – az országos 
közutak kezelőinek gyakorlatát követve – javasolt a közút szilárd burkolatú területét érintő bontási, építési 
munkálatainak megtiltása, kivéve az üzemzavar miatt szükséges burkolatbontás esetét. 

 
 
Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezet megtárgyalását 
követően fogadja el az előterjesztés mellékletét képező rendeletmódosítást.  
 
 
A R. társadalmi egyeztetésre bocsátása nem szükséges, hivatkozással a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) bekezdés c) és e) 
pontjaira. 
 
A rendelet módosítása minősített többséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
 
 
 
 
 



 
Az előterjesztést készítette:  Berta-Tóth Beáta csoportvezető 
 
G y á l, 2018. április 23.  
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
                          polgármester 
 
 
 
 
Az előterjesztésben (rendeletmódosítási javaslatban) foglaltak költségvetést érintő része összhangban van a 
költségvetési rendelettel.  
 
       Diera Éva Pü. és Adó irodavezető 
 
 
 
 
Melléklet:  

1. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018.(.…) számú rendelettervezete a helyi 
közutak kezelésének egyes szabályairól szóló rendelet módosításáról 

2. Hatásvizsgálati lap 
  



1. számú melléklet 

 
 

 
 
 
 

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

a helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011.(II.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 
1.§ A R. 3.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) A (2)-(3) bekezdésekben említett költségtérítés megfizetése alól mentesülnek az állami és önkormányzati 
beruházáshoz használt járművek.” 

2.§ A R. 5.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
„(6) Nem kell igénybevételi és szakfelügyeleti díjat fizetni a közút kezelője által vagy megrendelésére, illetve 
állami, önkormányzati tulajdont érintő, a közúton végzett üzemeltetési, fenntartási és építési munka esetén.” 
 
3.§ A R. 7.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(4) A téli útüzemelési időszakban (mely november 15. és március 15. között tart) a közút területén útburkolatot 
érintő bontási, építési munka – üzemzavar elhárítása céljából kiadott hozzájárulás alapján végzett munka 
kivételével - nem végezhető.  
 
4.§ E rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba.  
 
 
 
 
 
 
   Pápai Mihály     Rozgonyi Erik 
   polgármester                 címzetes főjegyző 
 

 
 



2. számú melléklet 

 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Előterjesztés, rendeletmódosítás- tervezet címe:  
 

A helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011.(II.01.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

 
 

I. A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
Negatív társadalmi hatások nem várhatóak, az állami, illetve önkormányzati beruházásokkal 
kapcsolatban kért közútkezelői hozzájárulások, behajtási engedélyek díjfizetési 
kötelezettségének elengedése semmilyen különösebb hatással nem bír a mindenkori 
költségvetésre. A közút nem közlekedési célú igénybevételének téli időszakos felfüggesztése 
nem jelent változást a költségvetésre. 

 
II. A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei 

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.  
 
III. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A rendelet az adminisztratív terheken jelentősen nem változtat. 
 
IV. A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható 

következményei 
Az állami, illetve önkormányzati beruházásokkal kapcsolatban kért behajtási és/vagy 
munkakezdési hozzájárulás díjfizetési kötelezettsége végső soron az önkormányzat, illetve az 
állam nevében eljáró szerv költségvetését terhelné, ilyen kérelmek esetében biztosítható 
díjmentesség az adminisztratív terheket csökkentené, az eljárást egyszerűsítené. A téli 
útüzemelési időszakban (november 15. és március 15. között) a közút területén útburkolatot 
érintő bontási, építési munkák során a helyreállítás vagy csak részben, vagy nem tartós 
kivitelben valósítható meg, emiatt az ilyen jellegű munkálatok teljes felfüggesztése javasolt, 
elkerülve a többszöri javítással járó plusz költségeket.  

 
V. A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 
Az alkalmazáshoz minden szükséges feltétel adott.  

 

A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, az 
Európai Unió intézményeivel és tagállamaival való egyeztetési, előzetes bejelentési kötelezettség 

nincs. 
 
 
 
Gyál, 2018. április 23. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat közterületi térfigyelő rendszer 
bővítésére  

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Városunkban 2018. május 5. napján átfogó hulladékgyűjtési akció zajlott, a lakosság, a Hivatal, a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft., a Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Kft., valamint 
egyes civil szervezetek, oktatási intézmények és piaci szereplők bevonásával. Az akció rendkívül sikeres volt, 
ezen az egy napon összességében 22,5 tonna hulladék összegyűjtésére és beszállítására került sor.  
 
Sajnálatos jelenség azonban, hogy az illegális hulladéklerakás a tisztítással érintett területeken nem szűnt meg. A 
frissen feltakarított külterületi részekre ismételten szemétlerakás történt, több ízben is. Az észlelt hulladék 
elszállításáról a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kapacitásához mérten gondoskodik, 
annak érdekében, hogy az elhagyott hulladék látványa ne bátorítsa a szemetelni szándékozókat a hulladékhalom 
növelésére. Az azonban nyilvánvaló, hogy a rendelkezésre álló erőkkel - közterület-felügyelők, mezőőr, a gyáli 
rendőrőrs és a polgárőrség közreműködésével - nem lehet megakadályozni ezen nemkívánatos, és igen káros 
jelenséget. Az illegális szemetelők nem hagynak a lerakott hulladékban azonosításra alkalmas iratot, számlát, 
stb. ezért a felelősségre vonás lehetősége sem adott.  
 
Fentiekre tekintettel megoldás lehet a veszélyeztetett területek térfigyelő kamerákkal történő lefedése. A 
környezet tisztántartása, és nem utolsósorban az illegális hulladék eltakarítására fordított jelentős költség 
megtakarítása érdekében a közterület-felügyelet 2018. 05. 16. napján kezdeményezte a rendelkezésre álló 
térfigyelő kamerarendszer bővítését. A kamerarendszer bővítésére a Hiteles Kft. az 1. sz. melléklet szerinti 
árajánlatot és leírást adta. Ennek keretében 5 kamera felszerelésére kerülne sor a következő helyeken:  
 

1. kamera 
Megfigyelt terület:   Gyál, Kőrösi út 195. - crosspálya utáni leágazás (rendszám felismerő 
kamera) 

2. kamera 
Megfigyelt terület:  M0 aluljáró - Felsőpakony felé vezető dűlőút (rendszám felismerő 
kamera) 

3. kamera 
Megfigyelt terület:  M0 aluljáró - Felsőpakony felé vezető dűlőút (eseményfigyelő fix 
kamera) 

4. kamera 
Megfigyelt terület:  M0 aluljáró utáni MÁV átjáró (rendszám felismerő kamera) 

5. kamera 
Megfigyelt terület:  Gyál, Bem József u. külső szakasz - Fundy úttól az M5 felé 
(rendszám felismerő kamera) 
 

Amennyiben a T. Képviselő-testület az árajánlatban foglaltakkal egyetért, és azt elfogadja, javaslom ennek 
összegét – nettó 2.680.000 Ft-ot – a Környezetvédelmi Alap keretéből kiegyenlíteni.  
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslat és a rendelettervezet megtárgyalására és 
elfogadására.  
 
A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása nem szükséges, hivatkozással a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) bekezdés a) 
és e) pontjaira. 
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Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hiteles Kft. által Gyál Város 
Önkormányzati Térfigyelő Rendszer bővítése tárgyában 2018. 05. 14. napján adott árajánlatot elfogadja, és a 
Környezetvédelmi Alap keretéből nettó 2.680.000 Ft+ÁFA összeget biztosít a kamerarendszer közterület-
felügyelet által javasolt bővítésére, egyúttal felkéri a Polgármestert az ezzel összefüggésben szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2018. július 10. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
A 2. sz. melléklet szerinti rendelet megalkotása minősített többséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  dr. Flórián-Karvalics Katalin irodavezető 
           
G y á l, 2018. május 16. 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző   
 
 
 
 
A határozati javaslatban szereplő összeg a 2018. évi költségvetési rendeletben foglaltakkal összhangban van.  
 
 
 

Diera Éva 
            irodavezető 
Pénzügyi és Adó Iroda 

 



 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2018. (VI.04.) önkormányzati rendelete 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 8/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában,a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában,valamint a közterület-
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1.§ (6) és 7.§ (3) bekezdéseiben, 
meghatározott feladatkörében eljárva a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 8/2017. (III.31.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:  

1.§ A R. 1. melléklete helyébe az alábbi 1. melléklet lép:  
 

„ 1.melléklet a 8/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez 
 
A Képviselő-testület döntése értelmében a közterületi térfigyelő rendszer részét képező képfelvevőkkel 
megfigyelt közterületek felsorolása:  
 

1. kamera 
Megfigyelt terület:   Gyál-felső vasútállomás felvételi épület főbejárat (fix kamera) 

2. kamera 
Megfigyelt terület:   Gyál-felső vasútállomás külső váró (fix kamera) 

3. kamera 
Megfigyelt terület:  Gyál-felső vasútállomás belső váró (fix kamera) 

4. kamera 
Megfigyelt terület:  Gyál-felső vasútállomás Hátsó front (fix kamera) 

5. kamera  
Megfigyelt terület:   Gyál-felső vasútállomás kerékpár tároló (fix kamera) 

6. kamera 
Megfigyelt terület:   Gyáli Bartók Béla Általános Iskola sportpálya (fix kamera) 

7. kamera 
Megfigyelt terület:   Gyáli Bartók Béla Általános Iskola játszótér (fix kamera) 

8. kamera 
Megfigyelt terület:   Gyáli Bartók Béla Általános Iskola főbejárat, kerékpártároló, 
parkoló (irányított kamera) 

9. kamera  
Megfigyelt terület:   Gyáli Ady Endre Általános Iskola főbejárat, kerékpártároló, Ady 
szobor, piac parkolója, buszmegálló (irányított kamera) 

10. kamera  
Megfigyelt terület:   Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola bejáratai, parkolói, 
kerékpártárolója, kereszteződés (irányított kamera) 

11. kamera 
Megfigyelt terület:   József Attila u. 2. – Fagyöngy Gyógyszertár előtti terület: orvosi 
rendelő bejárat, parkolók (irányított kamera) 

12. kamera 
Megfigyelt terület:   Kőrösi út 112-114. Polgármesteri Hivatal előtti terület: bejárat és 
közvetlen környezete (irányított kamera) 

13. kamera 
Megfigyelt terület:   Kőrösi út 118. Közösségi Ház bejárata előtti terület: parkoló, park 
(irányított kamera) 

14. kamera 
Megfigyelt terület:   Károlyi utca – Kőrösi út kereszteződés: Trianoni emlékmű, park 
(irányított kamera) 

15. kamera 
Megfigyelt terület:   Kálvin tér – a szobor mellett (képet nem közvetítő kamera) 

16. kamera 
Megfigyelt terület:   Gyáli Millenniumi Park gépjármű parkoló bejárat (fix kamera) 

17. kamera 
Megfigyelt terület:   Gyáli Millenniumi Park gyalogos bejáró, vasút kereszteződés (fix 
kamera) 
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18. kamera 

Megfigyelt terület:  Gyáli Millenniumi Park északi része, játszótér, parkoló (360 fokban 
forgatható, 90 fokban dönthető) 

19. kamera 
Megfigyelt terület:  Gyáli Millenniumi Park: pihenő, madárbarát rét, fitnesz tér (360 
fokban forgatható, 90 fokban dönthető) 

20. kamera  
Megfigyelt terület:   Gyáli Millenniumi Park. emlékműegyüttes, rendezvénytér (360 
fokban forgatható, 90 fokban dönthető) 

21. kamera 
Megfigyelt terület:   Gyáli Millenniumi Park: illegális vasúti átkelőhely (fix kamera) 

22. kamera 
Megfigyelt terület:   Gyáli Millenniumi Park: illegális vasúti átkelőhely (fix kamera) 

23. kamera 
Megfigyelt terület:   Gyáli Millenniumi Park: vizes akna déli része (fix kamera) 

24. kamera 
Megfigyelt terület:   Gyáli Millenniumi Park gyalogos bejáró (fix kamera) 

25. kamera 
Megfigyelt terület:   Gyál, Kőrösi út 195. - crosspálya utáni leágazás (rendszám felismerő 
kamera) 

26. kamera 
Megfigyelt terület:  M0 aluljáró - Felsőpakony felé vezető dűlőút (rendszám felismerő 
kamera) 

27. kamera 
Megfigyelt terület:  M0 aluljáró - Felsőpakony felé vezető dűlőút (eseményfigyelő fix 
kamera) 

28. kamera 
Megfigyelt terület:  M0 aluljáró utáni MÁV átjáró(rendszám felismerő kamera) 

29. kamera 
Megfigyelt terület:  Gyál, Bem József u. külső szakasz - Fundy úttól az M5 felé 
(rendszám felismerő kamera) 
 
 

  
2. § E rendelet 2018. június 4. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
Z Á R A D É K: 
 
A rendelet ……………….. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 
 
G y á l, 2018. …………………………… 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
       
 
 

http://www.gyal.hu/


Gyál Város Önkormányzati

Térfigyelő Rendszer bővítése

Külterületi illegális hulladék lerakás

felszámolása érdekében

Árajánlat és leírás

2018.05.



I. Bevezető

I.1. Az ajánlattevő adatai

Név: Hiteles Telekommunikációs és Számítástechnikai 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8788 Sénye, Felsőhegy u 1.

Cégjegyzékszám: 20-09-074994

Adószám: 12214138-2-20

Képviselő: Mikola Péter, ügyvezető igazgató

Telefon: 06 24 424 200

E-mail: info@kevenet.hu

A Hiteles Kft. ráckevei székhelyű vállalkozás, mely közvetlenül és leányvállalatain

keresztül  internet  és  infrastruktúra  szolgáltatóként  is  részt  vesz  Gyál  gazdasági

életében.  Az  ajánlattevő  1997  óta  foglalkozik  informatikával,  2002  óta

átviteltechnikával és 2007 óta IP alapú megfigyelő rendszerekkel. Ezen tapasztalatok

és helyismeretünk birtokában állítottuk össze ajánlatunkat.

I.2. Helyzetelemzés

A település külterületén, elsősorban - de nem kizárólag - a várostól délre eső, az M0

térségében lévő területeken visszatérő probléma a kommunális,  építési  és  egyéb -

akár közegészségügyi problémákat is felvető - illegális hulladék lerakás.

Az illegális  hulladék lerakás megszüntetése az egyéb közvetett  problémák mellett

jelentős  önkormányzati  forrást  igényel.  A  fentiek  miatt  merült  fel  a  térfigyelő

rendszer képességeinek kiterjesztése a területre.

mailto:info@kevenet.hu


II. A térfigyelő rendszer bővítésére

II.1. A fejlesztés rövid leírása

A területet  a  polgármesteri  hivatal  szakembereivel  bejárva  feltártuk  a  fertőzött

gócokat, illetve a megközelítési útvonalakat.

A terület jellegéből adódóan lerakások kamerás megfigyelés majdnem lehetetlen. A

megoldás  a  megközelítési  pontok  kamerás  lefedése,  valamint  megfelelő  analitika

(rendszám visszakeresés) biztosítása a gyors felderítéshez.

Az  előzőek  alapján  két  fő  megközelítési  pontot  és  két  további  áthaladási  pontot

jelöltünk ki:

- Gyál, Kőrösi út 195. (cross pálya utáni leágazás)

- Gyál, Bem József u. külső szakasz (Fundy úttól az M5 felé)

- M0 aluljáró (Felsőpakony felé vezető dűlőút)

- M0 aluljáró utáni MÁV átjáró

Előbbi kettő a terület megközelítése, utóbbiak a területen belüli  mozgás, valamint

konkrét elkövetési helyként is érdekesek.

II.2. Központi számítógép bővítése

A bővítés 5 kamera telepítésével jár. Mivel azonban e kamerák a várakozások alapján

nem  fognak  jelentős  felvétel  mennyiséget  rögzíteni,  a  központi  gép  kapacitás

növelésére  nincs  szükség.  A szükséges  kamera  licenszeket  a  végpontok  létesítési

költsége tartalmazza.

A rendszám felismeréshez, illetve a felismert rendszámok adatbázisának kezeléséhez

egy önálló rögzítő eszközre van szükség. Ez az eszköz a szerver szobában, a meglévő

szerver mellé kerül telepítésre. 

II.3. Energiaellátás

A végpontok közül egyik sem rendelkezik Elmű hálózattal. Az energia ellátását szolár



megoldással, autonóm módon tervezzük.

III. Árajánlat

A rendszer telepítéséhez az alábbi költségtételek tartoznak:

1. Gyál, Kőrösi út 195. (cross pálya utáni leágazás)

Tartalma:

- Szolár energia ellátás

- Kapcsoló szekrény

- 1 db rendszám felismerő kamera (2MPx, 3x optikai motoros zoom)

- Adatkapcsolat a víztoronnyal

- Adatkapcsolat az M0 aluljáró felé

Létesítési díj (nettó): 640 000 Ft

2. M0 aluljáró (Felsőpakony felé vezető dűlőút)

Tartalma:

- Szolár energia ellátás

- Kapcsoló szekrény

- 1 db rendszám felismerő kamera (2MPx, 3x optikai motoros zoom)

- 1 db esemény figyelő fix kamera (5MPx, fix optika, 80 fokos látószög)

- Adatkapcsolat a Kőrösi úttal

- Adatkapcsolat a MÁV átjáróval

Létesítési díj (nettó): 720 000 Ft

3. M0 aluljáró utáni MÁV átjáró

Tartalma:

- Szolár energia ellátás

- Kapcsoló szekrény



- 1 db rendszám felismerő kamera (2MPx, 3x optikai motoros zoom)

- Adatkapcsolat az M0 aluljáró felé

Létesítési díj (nettó): 540 000 Ft

4. Gyál, Bem József u. külső szakasz (Fundy úttól az M5 felé)

Tartalma:

- Szolár energia ellátás

- Kapcsoló szekrény

- 1 db rendszám felismerő kamera (2MPx, 3x optikai motoros zoom)

- Adatkapcsolat a víztoronnyal

Létesítési díj (nettó): 540 000 Ft

5. Kapcsolódó díjak

- Rendszám rögzítő egység: 140 000 Ft

- Víztorony rádió párok kialakítása (2db): 100 000 Ft

- Energia vételezés kialakítása  -

Összesen:               2 680 000 Ft

Összesen, „B” verzió: MÁV átjáró nélkül:        2 140 000 Ft

IV. Nyilatkozat az árak teljességéről

A  felsorolt  költségek  a  szükséges  4db  oszlopon  kívül  valamennyi,  a  bővítés

rendszerbe illesztéséhez és működéséhez tartozó költségelemet tartalmaznak.

Készítette:

       Mikola Péter

ügyvezető, Hiteles Kft.

Ráckeve, 2018.05.14.



2. számú melléklet 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
Előterjesztés, rendeletmódosítás- tervezet 

 
Javaslat közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó önkormányzati rendelet módosítására 

 
 

I. A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nagy hangsúlyt helyez a közrend és 
közbiztonság javítása, erősítése, valamint a közterületek rendjének biztosítása érdekében 
szükségessé vált intézkedések megtételére. A közterületi térfigyelő rendszerrel összefüggő rendelet 
megalkotása is e célok megvalósítását szolgálta.  
 
A módosítással érintett 5 db új kamera kiépítésének tervezésével és kivitelezésével összefüggésben 
nettó 2.680.000 Ft + ÁFA kiadás szükséges, amely a Képviselő-testület ezirányú döntése esetén a 
Környezetvédelmi Alap keretében rendelkezésre áll. 
 
Ugyancsak költségvetési hatásként várhatóan jelentkezni fog a közterületen elhagyott hulladékok 
elszállításával összefüggésben felmerülő önkormányzati költségek csökkenése.  
 

II. A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei 
Az 5 db. kamera felszerelésétől olyan visszatartó erő várható, amely remélhetőleg megakadályozza 
az illegális szemetelőket abban, hogy a környezetet károsító módon a hulladékot a zöldterületeken 
elhelyezzék. Ez a környezet védelméhez, megóvásához, hosszú távon az egészséges lakókörnyezet 
fenntartásához jelentős mértékben hozzájárul.  
 

III. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A rendeletmódosítás az adminisztratív terhek növekedésével nem jár.  
 

IV. A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 
A hatásvizsgálat 1. pontjában megfogalmazott társadalmi igény kiszolgálása és önkormányzati 
szándék megvalósíthatósága indokolta a 8/2017. (III.31.) sz. alaprendelet megalkotását, hiszen a 
térfigyelő rendszer elhelyezésével és működésével kapcsolatos szabályokat, a Kftv.-ben foglalt 
követelményeknek megfelelően elsősorban rendeleti formában szükséges meghatározni, így 
értelemszerűen annak módosítása esetén is ugyanígy indokolt eljárni.  
 

V. A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
Az alkalmazástovábbi személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltétel meglétét nem igényli. 
 

VI. A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, az 
Európai Unió intézményeivel és tagállamaival való egyeztetési, előzetes bejelentési 
kötelezettség nincs.  
 

VII. Társadalmi egyeztetési kötelezettség 
A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása nem szükséges, hivatkozással a Képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 
40.§ (4) bekezdés a) pontjára. 

 



 
 
 
 
 
 
 

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”, melynek a 3. alpontjában szereplő Gyáli Iskolakezdési Program 10.000,-Ft támogatási összegének 
12.000,-Ft-ra történő emelése vált indokolttá. 
 
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 a „Gyáli Iskolakezdési Program” részét képező iskolakezdési csomag biztosításával segíteni 
kívánja a gyáli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek nevelését, iskolakezdési hozzájárulását az 
iskolakezdés évében. A megemelt összegű csomagok megrendeléséhez további költségvetési forrásra nincs 
szükség, az rendelkezésre áll. 
 

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 nem növekednek.  
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
 
Az Önkormányzat a „Gyáli Iskolakezdési Program” támogatási csomag összegének emelésével az iskolakorú 
gyermekek iskolakezdéséhez kíván hozzájárulni és a csomag tartalmát képező tárgyak ára emelkedett. 
 

5. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
 
A rendelet megalkotásával felmerülő adminisztratív terhek személyi, tárgyi, szervezeti feltételei a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak. Az iskolakezdési csomagok megrendelésének becsült költsége 
2.400.000,- Ft, amely az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. számú 
mellékletében rögzített céltartalékból a Gyáli Élet Programra betervezett összegből rendelkezésre áll.  
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6. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények 

 
Az Önkormányzat a „Gyáli Iskolakezdési Program” biztosításával a gyermekek városhoz, a lakóhelyhez való 
kötődését kívánja erősíteni. Az emelés elmaradása esetén kevesebb ajándéktárgy kerül a csomagba.  
 
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. 
 
A rendelet megalkotása név szerinti szavazással, minősített többséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Szabó Józsefné irodavezető helyettes 
 
G y á l, 2018. május 24.  
 
 
 
 
  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 4.§(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2) A támogatás formája egyszeri legfeljebb 12.000,-Ft értékű csomag. A támogatás alanyi jogon jár. 
Amennyiben a Hivatalnak nincs tudomása a gyermek iskolakezdéséről, úgy jelen rendelet 3. sz. mellékletét 
képező kérelem nyomtatvány kitöltésével és annak a Hivatalhoz történő eljuttatásával igényelhető.” 
 
2. § A Rendelet 2018. június 04. 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.  május  
 
 
 
 
        Rozgonyi Erik 
        címzetes főjegyző 
 

 



 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat az 130091447 sz. háziorvosi praxis 

elidegenítéséhez való hozzájárulás megadására 
és a területi ellátási kötelezettség vállalására 
vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Grillné Dr. Piszker Éva, a Dr. PISZKER és TSA Bt. ügyvezetője, a 2. számú háziorvosi körzet orvosa arról 
tájékoztatta Gyál Város Önkormányzatát 2018. április 27-én kelt (Dr. Bíró Zsolttal közös) levelében (1. sz. 
melléklet), hogy a doktornő praxisát Dr. Bíró Zsolt megvásárolná. Dr. Bíró Zsolt már 2018. január 2-ától részt vesz a 
betegek ellátásában, mely tevékenységhez a Képviselő-testület 2017. novemberi ülésén hozzájárult. 

Piszker doktornő a beadványa mellé csatolta a működtetési jog adásvételi szerződését is (2. sz. melléklet), melyet 
2018. április 27. napján kötöttek Dr. Bíró Zsolttal. A doktor úr 2018. szeptember 1. napján állna munkába. Piszker 
doktornő kéri a Képviselő-testületet, nyilatkozzon, hogy területi ellátási kötelezettség ellátásáról szóló feladat-ellátási 
előszerződés kíván-e kötni Dr. Bíró Zsolttal. A megkötendő feladat-ellátási előszerződés az előterjesztés 3. sz. 
mellékleteként olvasható. A doktornő és a doktor úr közös beadványukban jelezték, hogy Dr. Bíró Zsolt 
praxistámogatási pályázaton kíván indulni, mely feltétele, hogy a feladat-ellátási szerződés legalább 4 éves, 
határozott időre szóljon, ezért 5 év határozott időre szóló feladat-ellátás szerződés megkötését javaslom Dr. Bíró 
Zsolttal. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) 
kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 13. § (1) bekezdése szerint a praxisjogot csak olyan személy 
részére lehet elidegeníteni, aki nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez 
szükséges, jogszabályban meghatározott feltételeknek. 

Fentiek alapján a praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott 
feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
(a továbbiakban: Öotv.) részletes eljárási szabályokat tartalmaz a praxisjog elidegenítésével kapcsolatban. Eszerint 
az orvos a praxisjoga elidegenítésre vonatkozó szándékát – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve – 
köteles bejelenteni az érintett települési önkormányzatnak. 

Dr. Bíró Zsolt a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett orvosi diplomát 2010-ben, 
belgyógyász szakvizsgáját 2015-ban tette le, valamint érvényes működési nyilvántartási igazolvánnyal rendelkezik. 
Dr. Bíró Zsolt a szakmai önéletrajza szerint a diploma megszerzését követően az Uzsoki Utcai Kórház III. sz. 
Belgyógyászat és Nephrológiai Osztályán osztályos szakorvosaként dolgozott 2017-ig. (4. sz. melléklet) 2018. január 
2. napjától dolgozik Piszker doktornő helyetteseként a gyáli 2. sz. háziorvosi praxisban, beadványukban is szerepel, 
hogy Dr. Bíró Zsolt a tevékenységét a 2. sz. praxis betegeinek megelégedésére végzi. 
Dr. Bíró Zsolt háziorvosi tevékenység végzésére jogosult a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, továbbá 
megfelel azon követelményeknek, melyeket a kormányrendelet 13. § (1) bekezdése a működtetési jog gyakorlásának 
feltételéül előír. A végleges adásvételi szerződés feltétele egyrészt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztálya praxisengedélyt adjon Dr. Bíró Zsolt háziorvosnak a területi ellátási 
kötelezettséggel működő ellátásra. Az illetékes hatóság működési engedélyt annak a kérelmezőnek ad, aki a 
kormányrendelet 4. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt feltételeket teljesíti és igazolja a feladat-ellátási előszerződés 
megkötésének tényét. Ez alapján tehát a működési engedély megszerzésének a feltétele, hogy az önkormányzat dr. 
Bíró Zsolttal előszerződést kössön a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi alapellátásra. A kiadott 
engedély igazolása esetén kerülhet sor a végleges feladat-ellátási szerződés megkötésére, mely a működési engedély 
kiadásának egyik előfeltétele. A működési engedélyt szintén a Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya adja ki, ennek megszerzése után kezdheti meg tevékenységet az új orvos. Másrészt 
szükséges, hogy a NEAK Közép-magyarországi Területi Hivatal Ártámogatási és Finanszírozási Osztálya 
finanszírozási szerződést kössön Dr. Bíró Zsolttal. 



 

A praxisban a jelenlegi asszisztens maradna. Dr. Molnár Andor az érintettekkel személyesen tárgyalt, a 
benyújtott dokumentumokat áttekintette, és az országosan tapasztalható háziorvos hiányra tekintettel is 
javasolja a feladat-ellátási előszerződés megkötését Dr. Bíró Zsolttal. 
 
Amennyiben az új doktorral való feladat-ellátási szerződés megkötését támogatják, akkor a Grillné Dr. Piszker 
Évával 1999. december 17. napján határozatlan időre kötött feladat-ellátási szerződést is meg kell szüntetnünk közös 
megegyezéssel, ezzel egyidejűleg köszönetünket fejezzük ki a doktornőnek a gyáli háziorvosi alapellátásban végzett 
közel 20 éves áldozatos, lelkiismeretes munkájáért. 
 

Kérem a fentiek megvitatását és a döntésük meghozatalát. 
 

Határozati javaslat I.: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. a 2. számú háziorvosi körzetre Grillné Dr. Piszker Évával az 1999. december 17-én kötött feladat-
ellátási szerződésnek közös megegyezéssel történő megszűnéséhez 2018. augusztus 31. nappal 
hozzájárul; 

2. köszönetét fejezi ki Grillné Dr. Piszker Éva közel 20 éves áldozatos, lelkiismeretes munkájáért, 
melyet a város háziorvosi alapellátásban végzett; 

3. a gyáli egészségügyi alapellátásban, a 130091447 számú, 2. számú háziorvosi praxisban Grillné 
Dr. Piszker Éva praxisjog elidegenítésére vonatkozó bejelentését tudomásul veszi, és ezzel 
összefüggésben kinyilvánítja, hogy a praxisjogot megvásárolni kívánó orvossal, Dr. Bíró Zsolttal 
– a praxisjog megszerzését követően – a felnőtt háziorvosi tevékenység területi ellátási 
kötelezettséggel való ellátására 5 év határozott idejű időtartamban feladat-ellátási szerződést 
kíván kötni 2018. szeptember 1-től; 

4. saját részéről változatlan szövegezéssel és tartalommal elfogadja a jelen határozat meghozatalát 
segítő előterjesztés 3. számú mellékletét képező háziorvosi területi ellátási kötelezettség vállalása 
tárgyában kötendő feladat-ellátási előszerződést Dr. Bíró Zsolttal  és az előszerződésben foglalt 
feltételek teljesülése esetén az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) 
bekezdése szerinti 5 év határozott idejű időtartamban feladat-ellátási szerződést kíván kötni; 

5. felkéri Dr. Bíró Zsoltot, hogy az egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező jogerős 
működési engedélyt szerezze be a Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztályán; 

6. felhatalmazza a polgármestert a 4. pont szerinti megbízási előszerződés aláírására és további 
szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2018. augusztus 31. 
Felelős: Polgármester 
 

Határozati javaslat II.: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. a Grillné Dr. Piszker Éva eladó és Dr. Bíró Zsolt vevő között 2018. április 27-én háziorvosi 
működtetési jog átruházására létrejött szerződésben megjelölt Dr. Bíró Zsolttal nem kíván 
területi ellátási kötelezettségre vonatkozó háziorvosi feladat-ellátási szerződést kötni; 
. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

Az előterjesztést tárgyalta:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 
 

Gyál, 2018. május 7. 
 
          Erős József 
                    alpolgármester 



Tárgy: Beszámoló a belső ellenőrzés 2017. évi 
vizsgálatainak tapasztalatairól 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 217/2016.(XI.24.) sz. határozatával hagyta jóvá a 
kockázatelemzéssel alátámasztott 2017. évi belső ellenőrzési tervet. A költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal elkészítette a 2017. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló 
jelentését, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Összességében elmondható, hogy a belső ellenőrzés során komoly hiányosságokra nem derült fény, intézkedési 
tervet egyetlen ellenőrzés megállapításai alapján sem kellett készíteni.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján szíveskedjen a beszámolót elfogadni! 
 
Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően 
elfogadja a 2017. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentést. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2018. május 2.  
 
 
 
            
         Rozgonyi Erik 
                     címzetes főjegyző 
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Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testület 
Gyál 2360 Kőrösi út 112-114. 

 
 
Tárgy: 2017. éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) elkészítette a 2017. évi belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló 
jelentését.  
 
A Bkr. 48.§-a, valamint a Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve is megfogalmazza az éves 
ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit.  
 
A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 48. §-a alapján (az államháztartásért felelős miniszter által 
közzétett módszertani útmutató figyelembevételével) elkészítette az éves ellenőrzési jelentést, 
illetve összefoglaló éves ellenőrzési jelentését. 
 
A beszámoló az alábbiakat tartalmazza: 

a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak 
szerint:  

aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése,  
ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása, 
ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása.  

 
b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az 
alábbiak szerint:  

ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb 
javaslatok,  
bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése, 
c) az intézkedési tervek megvalósítása.  

 
Vezetői összefoglaló 

 
2017. évben is, mint korábban a belső ellenőrzés kiemelt feladatot kapott az Önkormányzat, a 
Hivatal gazdálkodása tekintetében. A Szervezeti és Működési Szabályzat is rögzíti, hogy a 
belső ellenőrzés (belső ellenőrzési vezető) közvetlenül az első számú vezetőnek, címzetes 
főjegyzőnek alárendelten végezte feladatát és az ellenőrzések mellett szakmai tanácsadással is 
támogatta a címzetes főjegyző munkáját.  
 
A szakmai tanácsadási feladatnak a Hivatal szabályozásában különösen nagy jelentősége van. 
A belső ellenőrzés tekintetében 2017. évben a hatályos Bkr. 22.§ értelmében a külső szakértő, 
egyben a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátta.  A belső ellenőrzés kiemelten fontos 
területként kezelte a belső kontroll rendszer működtetésének fontosságát. 

 
A belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján ellenőrzési tervet készített a 2017. évi 
ellenőrzési feladatellátásra. A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső Ellenőrzési 
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Kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra. Az éves ellenőrzési 
terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére 
álló erőforrásokon alapult. Kialakításra kerültek azok a kontrolltevékenységek, melyek 
biztosítják az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, fizikai kontrollokat és beszámolási 
eljárásokat. 
 
A belső ellenőrzést végző 2017. évben is az IIA standardok alapján látta el feladatát. Minden 
ellenőrzési jelentés összefoglalást és javaslatokat tartalmaznak, szükség szerint rangsorolva és 
minősítve a megállapításokat.  
 
Címzetes főjegyzőként a 2017. évben hatályos Bkr. 6.§ (1) bekezdése szerint olyan 
kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amely tartalmazza a világos a szervezeti struktúrát a 
feladatok átláthatóságát, egyértelműen meghatározza a felelősségi, hatásköri viszonyokat és 
feladatokat. Továbbá meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a 
szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforrás-kezelés és biztosított a szervezeti célok 
és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.  
 
 
 
 
 
Gyál, 2018. február 12. 

 
 
 
 
                                                                             Rozgonyi Erik                                                       
                                                                            címzetes főjegyző 
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Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Gyál 2360 Kőrösi út 112-114. 

 
Rozgonyi Erik                                                       
címzetes főjegyző részére 
 
Tárgy: a belső ellenőrzés 2017. évi beszámolója 
 
Belső ellenőrzési vezetőként a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48.§-ának előírása, és az 
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató alapján készítettem el 
az  összefoglaló éves ellenőrzési jelentést. 
 
I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. 
§. a) pont (3. számú melléklet) 
 
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét 
növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel 
és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső 
kontrollrendszerének hatékonyságát.  
 
A belső ellenőr tevékenységét 2017. évben hatályos Bkr. 21.§ (1-3) bekezdés továbbá a 
nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a Belső Ellenőrzési Kézikönyv 
szerint, valamint a Képviselő - testület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végezte. 
 
A belső ellenőrzést végző a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, 
valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességét vizsgálva megállapításokat és 
ajánlásokat fogalmazott meg a címzetes főjegyző és a polgármester részére, melyeket a 
polgármester indokolt esetben a Képviselő-testület soron következő ülése elé terjesztett.  
 
A helyi önkormányzat belső ellenőrzését ellátó folyamatos ellenőrzést végzett a képviselő-
testület hivatalánál az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan, 
valamint ellenőrzést végzett a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési 
szerveknél. 
 
I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) 
pont) 
 
I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 
 
Az IIA standardok szerint kétszintű kockázatelemzéssel készült a belső ellenőrzési terv, 
melynek célja, hogy a stratégiai tervet figyelembe véve a Hivatal valamennyi szervezetére 
kiterjedjen a kockázatelemzés. Az éves terv kialakításának kockázatelemzése megfelelőnek 
bizonyult, hiszen valamennyi kiemelt és tervezett gazdálkodási területet vizsgálat alá vontunk, 
valamint biztosított volt a soron kívüli vizsgálatra a kapacitás. A kockázatelemzés során a 
kockázati tényezőket a belső ellenőrzés súlyozta kiemelve a kockázatokat és azok hatását.  
 
A Hivatalnál és intézményinél a 2017. évre vonatkozóan 1 fő belső ellenőr feladatellátására 
összesen 6 konkrét vizsgálat került meghatározásra.  
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A Hivatal vezetése fontosnak tartotta megismerni a kockázati prioritások kialakítását, melyet 
a belső ellenőrzés értekezleteken ismertetett. A vizsgálatok irányának kialakításában a 
címzetes főjegyző közreműködött. A Hivatal stratégiai célja, hogy valamennyi szervezeti 
egysége vizsgálat alá kerüljön, ennek megfelelően minden szervezeti egység értesül a belső 
ellenőrzésekről.  
 
Elmaradt vagy soron kívüli ellenőrzések:  
 
A 2017. évi munkatervben foglalt ellenőrzések végrehajtásra kerültek. Soron kívüli ellenőrzés 
nem volt indokolt. 
 
Az egyes ellenőrzések bemutatása: a részletes ellenőrzési jelentések a címzetes főjegyzőnél 
is megtalálhatóak.  
 

Az ellenőrzés címe, tárgya Az ellenőrzés célja Az ellenőrzés során 
alkalmazott 
módszerek 

Szabályszerűségi ellenőrzések 
Az ellenőrzés címe:  
Az Önkormányzat Hivatala által 
kialakított integritás 
megvalósításának ellenőrzéséről. 
 
Ellenőrzés tárgya: a belső 
kontrollrendszer keretében az 
integritás kialakítása és 
működtetése 

Az ellenőrzés célja annak a 
megállapítása volt, hogy a 
Bkr. 6. § (4) bekezdése 
alapján szabályozott-e a 
szervezeti integritást sértő 
események kezelésének 
eljárásrendje, valamint az 
integrált kockázatkezelés 
eljárásrendje. Az integritás 
tanácsadó kijelölése 
megtörtént-e. Az integritási és 
korrupciós kockázatok 
kezelésére intézkedési terv 
került-e kidolgozásra. 

Tételes aktualizált 
szabályzatok és eljárási 
dokumentumok 
alapján. 

Az ellenőrzés címe:  
Az Iskolák működtetésre történő 
átadás folyamatának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzés tárgya a 
vagyonátadás dokumentumai. 

Az ellenőrzés célja annak a 
megállapítása volt, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 99/H. 
§(1) bekezdésnek 
megfelelően megtörtént-e az 
önkormányzat által 
működtetett köznevelési 
intézmény köznevelési 
feladatainak ellátását szolgáló 
leltár szerinti vagyon átadása 
a területileg illetékes 
tankerületi központ részére. 

A köznevelési 
intézmény köznevelési 
feladatainak ellátását 
szolgáló leltár szerinti 
vagyon átadás 
dokumentumai alapján. 

Az ellenőrzés címe:  
A Hivatalnál a közbeszerzési 
eljárás szabályszerűségének 
vizsgálata. 

Az ellenőrzés célja: az 
ellenőrzési programban 
részletesen meghatározott 
szempontok szerint annak 

Tételes az aktualizált 
szabályzatok alapján. 
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Ellenőrzés tárgya:  
Gyáli Zrínyi Miklós Általános 
Iskola energiahatékonysági 
felújítása” tárgyában a Kbt. 115. § 
(1) bekezdés szerinti hirdetmény 
nélküli közbeszerzési eljárás. 

vizsgálata volt, hogy az 
Ajánlatkérő eljárása 
megfelelt-e a Kbt. 
előírásainak. 
 
 

Megbízhatósági ellenőrzés 
Az ellenőrzés címe: 
Tátika Óvoda 
gazdálkodásának  átfogó 
ellenőrzése. 
 
Ellenőrzés tárgya: 
Gyáli Tátika Óvoda pénzügyi- 
szabályszerűségi ellenőrzése. 
 
 

Az ellenőrzés célja az 
ellenőrzési programban 
részletesen meghatározott 
szempontok szerint annak 
vizsgálata, hogy a Gyáli 
Tátika Óvoda gazdálkodása, 
szervezeti és szabályozási 
rendszere, a költségvetés 
tervezése és végrehajtása, a 
létszám- és személyi 
juttatással való gazdálkodás, 
és a vagyonvédelem 
megfelel-e a jogszabályi 
előírásoknak. 

.Dokumentumok és 
belső szabályozások 
valamint fenntartói 
utasítások alapján 

Pénzügyi ellenőrzések 
Az ellenőrzés címe: 
A Polgármesteri Hivatalnál a 
költségvetési előirányzatok 
nyilvántartásának és az 
előirányzat gazdálkodás 
vizsgálata. 
 
Ellenőrzés tárgya:  
A vizsgálat alá vont időszak 
szabályzati rendszere és a 2016. 
évi előirányzatok nyilvántartása. 

Az ellenőrzés célja az 
ellenőrzési programban 
részletesen meghatározott 
szempontok szerint annak 
vizsgálata volt, hogy a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalnál az 
előirányzatok nyilvántartása a 
jogszabályoknak megfelelően 
történt-e. 
 

Dokumentumok és 
belső szabályozások 
valamint fenntartói 
utasítások alapján. 
 

Az ellenőrzés címe: 
A védőnői béremelés 
végrehajtásának ellenőrzése. 
 
Ellenőrzés tárgya: védőnői 
munkaügyi dokumentumok a 
2016. 09. havi béremelésről. 
 

Az ellenőrzés célja annak a 
megállapítása volt, hogy a 
védőnői béremelés 2016. 
szeptember 01-től a 
jogszabályi előírás szerint 
került végrehajtásra. 

Tételes a munkaügyi 
dokumentumok alapján 

 
 
I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett 
jelentések száma és rövid összefoglalása. 
 
Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény nem történt. 



 6 

 
I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 
(Bkr. 48. § ab) pont) 
 
I/2/a)  A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottságát az 1. számú melléklet tartalmazza: 

• Kapacitás-ellátottság bemutatása; 
A Hivatalnál a 2017. évi ellenőrzések tervezése során 1 fő belső ellenőri létszámmal 
került a terv összeállításra.  
 

• A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, 
akadályok az állások betöltésénél; 
A Hivatalnál 2017. évben nem került sor belső ellenőr pályáztatására. 
 

• A belső ellenőrök képzései (kötelező továbbképzések, egyéb szakmai képzés, idegen 
nyelvi képzés, informatikai képzés, egyéb (pl. kommunikációs, vezetői képzések); 

 
2017. évben a belső ellenőrzési feladatot ellátott szakértő képzettségi szintje megfelelt a Brk. 
24.§ rögzített elvárásoknak. A belső ellenőrzési vezető közgazdász végzettségű, bejegyzett 
pénzügyi- adó- pénzügyi ellenőrzési szakértő, közigazgatási szakvizsgával rendelkező 
minőségbiztosítási auditor, bejegyzett adószakértő és számviteli szolgáltató és közbeszerzési 
tanácsadó. 
A belső ellenőr a kötelező továbbképzéseket teljesítette, melyről beszámolt. 
 
A szakmai fejlesztési igények között elvárt, hogy az éves számviteli továbbképzésen, a 
közbeszerzési továbbképzésen, illetve adószakértői képzésen a belső ellenőrök vegyenek részt.  
 

• Belső ellenőrök regisztrációja: (az Áht. 70.§ (4)-(5) bekezdésében előírt engedély 
megléte); 

A belső ellenőrzést végző a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában szerepel, 
regisztrációs száma: 5112729, az éves kötelező továbbképzésről beszámolt. A belső ellenőrzési 
vezető 17 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.  

 
Idegen nyelvi továbbképzés nem előírás, a jelenlegi belső ellenőrzési vezetői feladatokat ellátó 
középfokú angol és német nyelvvizsgával rendelkezik. 

 
Informatikai továbbképzés nem előírás, azonban az informatikai auditokhoz biztosítani kell a 
megfelelő szakismerettel rendelkező munkatársat.  
 
I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális 
függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján) 
A belső ellenőrzési vezető a szervezeti hierarchiában a Bkr. 18.§ (1) bekezdése szerint 
helyezkedik el, biztosítva a funkcionális függetlenségét. A belső ellenőr nem vett részt olyan 
tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak. 
 
I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján) 
Összeférhetetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére a Hivatalnál 2017. évben 
nem került sor. A Hivatalnál a címzetes főjegyző, Polgármester és a belső ellenőrzési vezető 
között nézeteltérés, szakmai konfliktus nem volt. Az ellenőrzések során a belső ellenőrzés 
valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfért, akadályozó tényező nem állt fenn. 
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I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 
A Hivatal szervezeti felépítése és az ellenőrzés folyamata kapcsán a belső ellenőrzési vezető 
közvetlenül a Hivatal címzetes főjegyzőjéhez fordulhat, amennyiben rendkívüli, súlyos 
hiányosságok állapíthatók meg vagy a szükséges dokumentumok nem biztosítottak a belső 
ellenőr részére. 2017. évben ilyen probléma nem merült fel.  
 
I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 
A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzések 
fontosabb megállapításai tekintetében a címzetes főjegyző és az Intézményvezetők átvették a 
jelentéseket melyekről a Polgármester is értesült. 
 
I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása 
2017. évben az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartást 
vezetett a belső ellenőrzési vezető. A címzetes főjegyző gondoskodott az ellenőrzési 
dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos 
tárolásáról. 
A nyilvántartásokat, iratmintákat a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza, annak 
megfelelően kerülnek iktatásra, tárolásra a keletkező iratok, dokumentumok. 
A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzés jelentéseit papír alapú formában és elektronikusan is 
jelentésenként elkülönítetten tartja nyilván. A jelentéseket, ellenőrzési dokumentumokat az 
illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében külön zárt helyen tartják nyilván. A belső 
ellenőrzés által elkészített anyagok elkülönült iktatása biztosítja a visszakeresés lehetőséget. 
 
I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
A jelenlegi belső ellenőrzéssel foglalkozó(k) képzettségi szintje megfelelt a Bkr. 24.§ rögzített 
elvárásoknak. A belső ellenőrzési vezető közgazdász végzettségű, bejegyzett pénzügyi- adó- 
pénzügyi ellenőrzési szakértő, közigazgatási szakvizsgával rendelkező minőségbiztosítási 
auditor, bejegyzett adószakértő és számviteli szolgáltató és közbeszerzési tanácsadó. 
A belső ellenőrzést végző (k) a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában 
szerepel(nek). Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozóan javaslatot nem 
fogalmazok meg. 
 
I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont) 
A szóbeli felkérés alapján elvégzett tanácsadói tevékenységről külön írásbeli összefoglaló 
nem készült. 
 
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján 
(Bkr. 48.§ b) pont) 
II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb 
javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont 
 
2017. évben a belső kontrollrendszer fejlesztése érdekében a szabályzatok előzetes 
vizsgálatára és a működési kontrollok fejlesztése érdekében külön ellenőrzés nem készült. 
 
II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48.§ bb) pont 
A belső kontrollrendszer öt elemének értékeléséhez felhasználható a belső kontroll standardok 
szerkezete, amelyet az alábbiakban tüntettük fel:  
 
1. Kontrollkörnyezet értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:  
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MEGHATÁROZÁS MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT 
Célok és szervezeti felépítés 
 
 

A Hivatal stabil szervezettel rendelkezik, jelentős 
átszervezések nem történtek a szervezeti felépítés jól 
áttekinthető.  

Belső szabályzatok A gazdálkodást érintő belső szabályzatok aktualizálása 
a tárgyévben megtörtént. 

Feladat-, és felelősségi körök A szabályzatokban és a munkaköri leírásokban a 
folyamatba épített ellenőrzési kötelezettséget 
rögzítették. 

A folyamatok meghatározása és 
dokumentálása 

A Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata valamint 
a belső kontrollrendszer szabályzatai a folyamatokat 
rögzíti. 

Humán-erőforrás A belső ellenőrzés a feladatokhoz igazodó humán 
ellátottságot nem vizsgálta. 

Etikai értékek és integritás Megfelelő, kinevezett integritás szakértő került 
alkalmazásra. Az integritás szakértő külön észrevételt 
nem tett a belső ellenőrzés részére. 

 
2. Kockázatkezelés értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget: 
MEGHATÁROZÁS MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT 
A kockázatok meghatározása és 
felmérése 

A Hivatal gazdasági szervezeti egysége a működési 
kockázatokat felmérte, de a belső ellenőrzés javasolta 
ennek folyamatát és teljes körűségét részletesen 
dokumentálni. 

A kockázatok elemzése A Hivatal gazdasági szervezeti egysége a működési 
kockázatokat elemzését elvégezte. 

A kockázatok kezelése A címzetes főjegyző a megismert kockázatokra 
döntést hozott. 

A kockázatkezelés teljes 
folyamatának felülvizsgálata 

A Hivatal gazdasági szervezeti egysége a működési 
kockázatokat elemezte, ugyanakkor a belső ellenőrzés 
erre vonatkozóan célirányos ellenőrzést nem végzett 
2017. évben.  

Csalás, korrupció Az ellenőrzés álláspontja szerint a hivatali 
folyamatokban a korrupció gyanúja csekély, mely a 
folyamatba épített ellenőrzés során kiszűrésre kerülne. 

 
 
3. Kontrolltevékenységek értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget: 
 MEGHATÁROZÁS MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT 
1 Kontroll stratégiák és 

módszerek 
A Hivatal mérete alapján külön kontroll stratégia nem 
készül ugyanakkor a gazdálkodásra vonatkozóan a 
folyamatba épített kontrollok az ellenőrzés álláspontja 
szerint megfelelően működnek.  

2 Feladatkörök szétválasztása A Hivatal mérete alapján a feladatok összetettek 
azonban a feladatkörök megfelelően elválasztásra 
kerültek, melyet az SzMSz is megfelelően rögzít.  

3 A feladatvégzés folytonossága A Hivatal mérete alapján a feladatok összetettek a 
helyettesítés nehezen oldható meg. 
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4. Információ és kommunikáció értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat 
segítséget: 
 MEGHATÁROZÁS MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT 
1 Információ és kommunikáció A Hivatal mérete alapján a kommunikáció megfelelő, 

a rendszeres vezetői értekezleten a teljes hivatali 
működéséről a megfelelő információk rendelkezésre 
állnak. 

2 Iktatási rendszer Megfelelőnek értékelhető, jelentős hiányosságról nem 
kapott észrevételt a belső ellenőrzés ugyanakkor a 
következő két évben az iktatási rendszer ellenőrzése 
tervezésre kerül. Tényleges megállapítást csak az 
ellenőrzést követően lehet adni. 

3 Hiányosságok, 
szabálytalanságok, korrupció 
jelentése 

Az ellenőrzés nem tárt fel szabálytalanságokat. 

 
5. Nyomon követési rendszer (monitoring) értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata 
nyújthat segítséget:  
 MEGHATÁROZÁS MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT 
1 A szervezeti célok 

megvalósításának 
monitoringja. 

A Jegyző a vezetői értekezlet keretében 
beszámoltatással él, nyomon követi az elvégzett 
tevékenységet. A vezetői értekezleten a Jegyző 
felhívta minden szervezeti egység vezetőjét a belső 
kontrollrendszer fejlesztésére. 

2 A belső kontrollok értékelése A Hivatal mérete alapján szabad csak megállapítást 
megfogalmazni, fejleszteni mindig lehet és szükséges 
melynek a korlátait is szükséges figyelembe venni. 
Összességében jónak mondható a belső kontrollok 
működése, melyet a szabályzatok megfelelő 
kiadásával lehet fejleszteni. 

3 Belső ellenőrzés A belső ellenőrzés folyamatos, szükség szerint a 
vezetői értekezleten is jelen van. A belső ellenőrzés 
2017. évben végzett tevékenységére vonatkozóan 
észrevétel nem került megfogalmazásra. 

 
III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont) (4. sz. melléklet)  
A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek 
végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai: 
Az ellenőrzés alá vont szervezeti egységeknek a belső ellenőrzés által lefolytatott 
ellenőrzéseket követően nem kellett intézkedési tervet készíteni.  
 
Lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések: nem történt. 
 
Gyál, 2018. február 12. 
 

 
Majláth Konrád Konstantin 

belső ellenőrzési vezető 



Létszám és erőforrás

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Fejezet összesen (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 183,0 0,0 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I. Fejezetet irányító szerv összesen 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 183,0 0,0 183,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. [Irányított költségvetési szerv neve] 1,0 183,0 183,0 0,0
2. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0
n. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0

1

2

3

4

5

6

7

Önkormányzat neve: Gyál Város 
Önkormányzata

betölteni 
tervezett 

létszám (fő)6

rendelkezés-
re álló 

létszám (fő)7
munkanap

Belső ellenőr 
közszolgálati 

jogviszonyban1

Saját erőforrás 
összesen2

Adminisztratív 
személyzet5

betölteni 
tervezett 

létszám (fő)

rendelkezés-
re álló 

létszám (fő)

1. számú melléklet

Erőforrás 
összesen

munkanapmunkanap

Külső 
erőforrás 

összesen4

fő

Külső 
szolgáltató3

Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma 
összesen. A BEK minta 12. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. 
iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső 
ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.                                                                                 
Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, 
december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy 
közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti 
jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 
szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása.
Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük 
megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Betölteni tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős 
foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy 
négyórás foglalkoztatott 0,5 fő). 
Terv betölteni tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog 
rendelkezésre állni. 
Tény betölteni tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, 
december 31-én hány fő állt rendelkezésre.

Pl. titkárnő.



Ellenőrzések

terv1 tény2 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Fejezet összesen (I.+II.) 3,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 153,0 0,0 153,0 0,0
I. Fejezetet irányító szerv összesen 3,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 153,0 0,0 153,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 3,0 70,0 1,0 25,0 4,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 95,0 0,0

ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)7

2,0 58,0 2,0 0,0 0,0 0,0 58,0 0,0 58,0 0,0

ac) Irányított szerv(ek)nél ellátott belső 
ellenőrzés vonatkozásában 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ad) Egyéb ellenőrzések5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ba) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bc) Irányított szerv(ek)nél ellátott belső 
ellenőrzés vonatkozásában 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bd) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

Teljesítmény-ellenőrzés Utóellenőrzés6Informatikai ellenőrzés

dbdb saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

saját ellenőri 
nap

db

A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltünteni.

saját ellenőri 
nap3

külső ellenőri 
nap4db

Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés 
bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött 
szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően 
hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított 
kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent.

Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást 
terveznek rá. Soron kívűli ellenőrzések esetében az aa), ab) és ac) pontokban csak a terv szerint megvalósult 
ellenőrzéseket feltűntetni, a soron kívűli ellenőrzéseket a b) pontban kell feltűntetni - az irányított szervek esetében 
nem szükséges azok további bontása. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltűntett adatok és a b) 
pontba beírt adat között ne legyen átfedés.

Önkormányzat neve: Gyál Város 
Önkormányzata.

ellenőri napsaját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Pénzügyi ellenőrzésSzabályszerűségi ellenőrzés  Ellenőrzések összesen

külső ellenőri 
nap

db saját ellenőri 
nap

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, 
arányosan törtszámot kell megadni. 
Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, 
megszakítására vagy felfüggesztésére került sor.  Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

Saját ellenőri napok száma. Közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló 
belső ellenőr kapacitása.

Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 
szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása külső szolgáltató által.

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem kerül 
lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. 
Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit 
Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

A tény oszlopok és az aa) - ab) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltünteni, amelyek az 
adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.

A Bkr. 15. § (7) alapján

2. számú melléklet

Ellenőri 
napok 

összesen

db saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

db saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Rendszerellenőrzés



Tevékenységek

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Fejezet összesen (I.+II.) 0,0 0,0 153,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 183,0 30,0 183,0 30,0
I. Fejezetet irányító szerv összesen 0,0 0,0 153,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 183,0 30,0 183,0 30,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 95,0 0,0 10,0 10,0 15,0 15,0 5,0 5,0 0,0 0,0 125,0 30,0 125,0 30,0
ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,0 0,0 58,0 0,0 0,0 0,0 58,0 0,0 58,0 0,0

ac) Irányított szerv(ek)nél ellátott belső 
ellenőrzés vonatkozásában 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ad) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ba) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bc) Irányított szerv(ek)nél ellátott belső 
ellenőrzés vonatkozásában 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

bd) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

2

3

4

5

6

7

Önkormányzat neve: Gyál Város 
Önkormányzata

saját embernap
külső 

embernap7 saját embernap

KépzésTanácsadás

saját 
embernap5

külső 
embernap6

saját ellenőri 
nap

3. számú melléklet

Saját kapacitás 
összesen3

saját embernap

Ellenőrzések összesen1

külső 
embernap

Külső kapacitás 
összesen4

Kapacitás 
összesenEgyéb tevékenység2

külső ellenőri 
nap embernap

Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső 
szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges 
megjeleníteni.

2. sz. mellékletről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell 
egyezniük a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival, 
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési 
feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés 
elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított 
saját kapacitás összesen.  Az itt megjelenő adatoknak összhangban 
kell állniuk az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám 
és erőforrás adatokkal.
Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított 
külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell 
állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és 
erőforrás adatokkal.

külső embernap

Saját embernapok száma. Az embernap a belső ellenőrzési tevékenység 
ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
Külső embernapok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső 
ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem 
ellenőrzésre fordított kapacitás.



Előző év(ek)ről 
áthúzódó 

intézkedések2

Tárgyévi 
intézkedések3

 Ebből 
végrehajtott4

Megvalósítási 
arány

%
Fejezet összesen (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 #ZÉRÓOSZTÓ!

I. Fejezetet irányító szerv összesen #ZÉRÓOSZTÓ!

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 #ZÉRÓOSZTÓ!
1. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
2. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
3. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
n. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!

1

2

3

4

5 Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más 
felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként 
szükséges feltüntetni.

Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még 
folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át. 

Csak beszámoláshoz!
Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új 
határidő került kitűzésre; stb.

Önkormányzat neve: Gyál Város Önk

Intézkedések megvalósítása1

db5

Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig 
lejárt a határideje.

4. számú melléklet



 

Ikt.sz.:             /2018. 
 

BELSŐ ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA  
 

Ellenőrzés megnevezése 
tárgya 

szervezeti egység 

Ellenőrzés ideje 
2017. 

-tól       - ig 

 
Ellenőrzés jelentősebb megállapításai, javaslatok 

ellenőrzés időpontja 

Intézkedési terv 
megjegyzései 

Vizsg. részt vett 
ellenőr neve 

 

Szabályszerűségi ellenőrzés. 
 
1.) 

 
A Hivatalnál a közbeszerzési 
eljárás szabályszerűségének 
vizsgálata. 
 
 

Ellenőrzésre fordított idő: 
22 nap 

 

07.05. 08.03. 
 
 
 
 
 
 

1. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
közbeszerzési tervét a 39/2016. (II.25.) számú határozatával fogadta 
el. A közbeszerzési terv évközben módosításra került, Gyál Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított közbeszerzési tervet 
a 188/2016. (IX.29.) számú határozatával fogadta el. Az 
Önkormányzat éves közbeszerzési tervét az előírt határidőn (március 
31.) belül készítette el.  
  

2. A vizsgált közbeszerzési eljárás megindításának idejében a 
2016.02.10. napján készített, 2016.02.26. napjától érvényes 
szabályzat volt hatályban, tartalmazva a közbeszerzés tervezésére, a 
közbeszerzés értékének meghatározására vonatkozó, valamint az 
eljárás lebonyolítására, az ajánlatok felbontására és elbírálására, és a 
szerződés megkötésére, továbbá a közbeszerzési eljárások 
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat. A Polgármester és a 
Címzetes főjegyző által kiadott közbeszerzési szabályzatot a 
Képviselő-testület a 40/2016. (II.25.) Kt. határozattal fogadta el.  

3. Gyál Város Önkormányzat és Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. november 13. napján 
feladatellátásról szóló szerződést kötöttek az Önkormányzat által a 
Kft-nek átadott, illetve átadandó feladatok együttműködési 
rendszerének meghatározása céljából. A bonyolítói feladatokat a 
Magyar Energia Centrum Projektfejlesztő és Koordinációs Kft. látta 
el a 2016.05.03. napján kötött megbízási szerződés alapján. 
 

4. Az Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban pontosan megadta a 
közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást, tartalmi elvárást. 
Az Ajánlatkérő a közbeszerzések műszaki leírását nem határozta meg 
oly módon, (melyet a Kbt. kifejezetten TILT), hogy egyes 
ajánlattevőket az eljárásból kizárna, vagy más módon indokolatlan és 
hátrányos, vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezett volna.  

Intézkedési tervet 
nem igényelt az 
ellenőrzés. 

 

Majláth Konrád 
Konstantin 

 



 

2 
 

2 

 
5. Az ellenőrzött esetben a Bíráló Bizottságba delegált tagok (a 

jogszabály szerint meghatározott minimum 3 fős bizottság felállításra 
került) megbízólevele, illetve összeférhetetlenségi és titoktartási 
nyilatkozata a dokumentumok között megtalálhatóak, az ellenőrzés 
rendelkezésére bemutatásra kerültek.  
 

6. Az ajánlattételi határidőig 4 db ajánlat érkezett be, a benyújtott 
ajánlatokat a nyilvános felbontásukat követően az Ajánlatkérő által 
megbízott Bíráló Bizottság bírálta el. Az ellenőrzés keretében a 
Bizottság saját működési rendje szerint megállapította, hogy az egyes 
ajánlatok formailag és tartalmilag megfeleltek az ajánlati 
dokumentáció előírásainak. A bírálati javaslat, jegyzőkönyv 
elkészítésének, illetve megalapozottságának vizsgálata során az 
ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg, egyéb észrevételt nem 
tesz. 
 

7. Az ajánlatok bontása, az ajánlattételi határidő után megtörtént, a 
bontásokról bontási jegyzőkönyv készült, mely jegyzőkönyvek az 
ajánlattevők részére elektronikusan megküldésre kerültek. Az 
ajánlatok értékelése jogszabályoknak megfelelően történt, az ezekhez 
kapcsolódó jegyzőkönyvek megtalálhatóak, az eljárásokról szóló 
összegezés minden ajánlattevő részére megküldésre került. Az eljárás 
lezárásának, dokumentálásának vizsgálata, a lezárásról szóló 
dokumentum (összegezés) megküldésének ellenőrzése hiányosságot 
nem állapított meg, egyéb észrevételt nem tesz. 

  
8. A tételesen vizsgálat alá vont közbeszerzési eljárás dokumentáltsága 

megfelel a jogszabályi elvárásoknak. Az ajánlati felhívás a beszerzési 
eljárásra vonatkozóan teljes képet ad és egyértelműen meghatározza 
az ellátandó feladatokat. Az ajánlattétel benyújtásának címe, 
időpontja, valamint a bontás időpontja minden esetben – jogszabály 
szerint - feltüntetésre került az ajánlattételi felhívásban.  
 

9. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
120/2016.(VI.13.) számú határozattal döntött a nyertes KINAMÉ 
Kft. és HIDI-TOP Kft. közös ajánlattevőkel szerződést kívánt kötni 
vele az ajánlatukban szereplő 82.121.776,-Ft + ÁFA összegért. A 
vállalkozási szerződés megkötésre került a közbeszerzési eljárásban 



 

3 
 

3 

közölt végleges feltételek, a szerződéstervezet és ajánlat tartalmának 
megfelelően.  Az ellenőrzés egyéb észrevételt nem tesz. 

 
10. Az Ajánlatkérő eleget tett a Kbt.43.§ (1) a) pont előírásának, 

miszerint a 2016. évi közbeszerzési tervet, valamint annak 
módosítását az elfogadást követően honlapján közzé tette.  

Szabályszerűségi ellenőrzés. 
 
 
2.) 
 

Önkormányzat Hivatala 
által kialakított integritás 
megvalósításának 
ellenőrzése. 

 
Ellenőrzésre fordított idő:  

26 nap 
 
 
 
 

03.20. 04.25. 
 
 
 
 
 
 

1. A Bkr. 6 § (4) bekezdése alapján a Címzetes főjegyző szabályozta a 
szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, 
valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. 

2. Az integritás tanácsadó által készített, a címzetes főjegyző által 
jóváhagyott integritási és korrupciós kockázatok kezelésére 
kidolgozott intézkedési terv tartalmazta 2017. évre vonatkozó 
szervezeti célokat, programokat és intézkedéseket, azok teljesítési 
határidőit, a teljesítéshez szükséges személyi, tárgyi, szakmai és 
szervezeti feltételek, valamint a teljesítéséért felelősök 
meghatározását. 

3. A Címzetes főjegyző az integritási és korrupciós kockázatok 
kezelésében való támogatásra, az integritásirányítási rendszer és a 
belső kontrollrendszer egyes elemei működtetésének koordinálására 
integritás tanácsadót jelölt ki az Igazgatási Irodavezető személyével. 
Az integritás tanácsadó a Címzetes főjegyző közvetlen irányítása 
alatt áll. 2017. április 3 készített munkaköri leírása rögzítette, hogy 
ellátja a Polgármesteri Hivatalban az integritási tanácsadó 
feladatkört. 
 

Intézkedési tervet 
nem igényelt az 
ellenőrzés. 

 

Majláth Konrád 
Konstantin 

 

 
Szabályszerűségi ellenőrzés. 

 
 
3.) 

 
Az Iskolák működtetésre 
történő átadásának 
folyamatának ellenőrzése. 
 

Ellenőrzésre fordított idő:  
22 nap 

 

11.20. 12.20. 
 
 

1. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 232/2016. (XI.14.).) 
sz. határozatával döntött, hogy megköti az Önkormányzat által 
fenntartott köznevelési intézmények jogszabály által előírt 
működtetésére vonatkozó Megállapodást és a Vagyonkezelési 
szerződést a Monori Tankerületi Központtal. Felhatalmazta a 
polgármestert a szerződések, valamint az abból fakadó külön 
megállapodások aláírására.  

 
2. Gyál Város Önkormányzat által működtetett köznevelési 

intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és  kötelezettségek 
átadás-átvételéről a Megállapodás átadott köznevelési intézmények 
felsorolásával jött létre Gyál Város Önkormányzata (képviseli: Pápai 
Mihály polgármester), mint Átadó és a Monori Tankerületi Központ  

Intézkedési tervet 
nem igényelt az 
ellenőrzés. 
 

Majláth Konrád 
Konstantin 
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(képviseli: dr. Hrutkáné Molnár Mónika Katalin tankerületi központ, 
igazgató), mint Átvevő között 2016. december 15-én. A 
Megállapodás rögzítette a működtetésre átadásra kerülő ingatlanok és 
ingóságok teljes körét, a feladatok, a vagyon ingyenes 
vagyonkezelésbe adásának személyi, tárgyi, dologi feltételeit.  

3. A Vagyonkezelési szerződés tárgyát képező vagyonelemek 
vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait rögzítették a 
vagyonkezelési szerződésben. 
 

4. A Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat által 
működtetett köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló 
települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 
2017. január 1-jén a területileg illetékes tankerületi központ ingyenes 
vagyonkezelésébe került. 
 

5. A Monori Tankerületi Központ vagyonkezelő tulajdonjogát 
vagyonkezelésbe adott jogcímen bejegyezte Dabasi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztálya a 37607/2/2017.05.02. ügyiratszámú 
határozatával.  

 
6. Az intézményekben a 2016. szeptember 30. fordulónappal felvett 

leltárkiértékelés megtörtént, a Kodály Zeneiskolában a leltározás 
során fellelt leltári azonosító: M/2016/20000002, leltári szám: 353 
Ukrajna pianínó a tárgyi eszköz nyilvántartásában való rögzítése 
leltári többletként felvételre került 2016.11.15-én a 0005039 
állományba vételi bizonylattal. 

 
7. A Képviselő-testület a 233/2016. (XII.4.) sz. határozatával döntött, 

hogy az iskolák működtetési feladatainak ellátásához használt 
eszközöket 2017. január 1-től térítésmentesen átadja Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére. 

 
8. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog átadó-átvevő leltár 

alapján a tárgyi eszközök a nullára leírt tárgyi eszközök és az 
ingatlanok kivezetése könyvekből megtörtént. A KLIK-nek 
vagyonkezelésbe átadott ingatlanok az önkormányzati vagyon 
kataszterből 2017.01.01-ével kerültek kivezetésre. 

 
9. A köznevelési intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló 

https://www.google.hu/search?q=null%C3%A1ra+le%C3%ADrt+t%C3%A1rgyi+eszk%C3%B6z+kivezet%C3%A9se&sa=X&ved=0ahUKEwi4qeTs8_fXAhVFYVAKHa-gCKIQ1QIIbygA
https://www.google.hu/search?q=null%C3%A1ra+le%C3%ADrt+t%C3%A1rgyi+eszk%C3%B6z+kivezet%C3%A9se&sa=X&ved=0ahUKEwi4qeTs8_fXAhVFYVAKHa-gCKIQ1QIIbygA
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mindazon települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog 
átadó-átvevő leltár felvétel megtörtént. A KLIK által kért 
adatszolgáltatásnak 2017. 03.07-én tettek eleget az Átvevő által 
készített exel tábla rendszer kitöltésével. 
 

 Megbízhatósági ellenőrzés, 
szabályszerűségi vizsgálat 

 
4.) 
Tátika Óvoda 
gazdálkodásának átfogó 
ellenőrzése. 
 
 

Ellenőrzésre fordított idő:  
32 nap 

 

04.03. 05.19. 
 
 
 
 
 
 

A) Az Óvoda szabályzatainak megfelelősége, a működést meghatározó 
alapdokumentumok összhangjának vizsgálata 
 

1. Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények pénzügyi és 
gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó 
Irodája látta/látja el 2013. január 1-től. Gyál Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 105/2014.(VI.26.) sz. 
határozatával jóváhagyta a feladat- és munkamegosztás rendjét. 
Javasolt a gazdálkodáshoz kapcsolódó jogkörök megnevezésének 
pontosítása. Az ellenjegyzés helyett: pénzügyi ellenjegyzés, szakmai 
teljesítésigazolás helyett: teljesítésigazolás, Továbbá az intézmény 
megnevezésének pontosítása: önállóan működő és gazdálkodó 
helyett: gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv.  

2. Az Óvodára is kiterjesztett szabályzatok 2015. június 22. napjával 
kerültek elkészítésre, 2015. július 01. napjától léptek hatályba. A 
szabályzatok megismerési záradékot tartalmaztak, melyen az érintett 
vezetők, és a köztisztviselők aláírásukkal elismerték, hogy a szabályzat 
tartalmát megismerték, azt a munkájuk során betartják. Pénzügyi és 
Adó Iroda vezető által a szabályzatok felülvizsgálata folyamatosan 
történik, a módosított szabályzatok 2017. januárjától lépnek hatályba. 

3. Az Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata megfelel az 
Áht. 8.§ (4), Ávr.5.§ (1), és a Nkt. 21.§ (2) bekezdésében előírtaknak  
Az Áht. 8/A.§ (2) bekezdése alapján az Alapító okiratot és annak 
módosítását az alapító szerv a kincstár által rendszeresített 
formanyomtatvány alkalmazásával készítette el. Az Óvoda Alapító 
okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
137/2016.(VI.30.) Kt. határozatával hagyta jóvá 

 
B) A 2016. évi elemi költségvetés és a 2016. éves költségvetési beszámoló 
tartalmi megfelelőségének vizsgálata  
 
2016. évi elemi költségvetés vizsgálata 

1. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája az adott évi 
költségvetési törvény, az ágazati és adó jogszabályok alapján a 

Intézkedési tervet 
nem igényelt az 
ellenőrzés. 
 
 
 
 
 

Majláth Konrád 
Konstantin 
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költségvetés tervezéséhez szükséges tájékoztatót, a tervezés alapját 
szolgáló táblázatokat kiadta az Óvoda részére. A kiadott mellékletek 
biztosították a költségvetés számszaki alátámasztását.   

2. Az Óvoda a tervezés során az előirányzat-felhasználási tervhez 
meghatározta az előirányzatok várható bevételeinek arányában a 
teljesíthető kiadásokat, beleértve a korábbi időszakról áthúzódó 
fizetési kötelezettségeket. 2014. január 1-től lépett életbe az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, 
amelynek 15. sz. melléklete tartalmazza a bevételek és kiadások 
rovatrend szerinti besorolását, mely alapján készült el a 2016. évi 
tervezés. 

3. A Polgármester 2016. február 23. napján levélben értesítette az 
Óvodavezetőt, hogy Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 4/2016. (II.12.) számú rendeletével megalkotta az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletét. Mellékelten 
megküldésre került az intézményt érintő bevételi és kiadási 
előirányzatok főszámait tartalmazó (1. sz. melléklet), valamint az 
elfogadott költségvetési rendelet szövege. 

4. Az Óvoda 2016. évi elemi költségvetését a Képviselő-testület négy 
alkalommal módosította a 8/2016. (VII.04.), 12/2016. (XI.30.), 
12/2016. (XI.30.) és a 4/2017. (II.28.) sz. Kt. rendelettel. A 
módosításokat bérkompenzáció, felmentés, létszámbővítés, 
költségvetési maradvány, Áfa visszatérítés indokolta. A módosítások 
felügyeleti és saját hatáskörben történtek.  Az eredeti előirányzatok 
főkönyvi rögzítésének alapját az Önkormányzat jóváhagyott éves 
elemi költségvetése és a költségvetés szöveges indoklása képezte. 
 

2016. éves költségvetési beszámoló vizsgálta 
1. Az Áht. 87. §-a szerint a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról 

a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az 
éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott 
költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján 
érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást 
kell készíteni.  

2. A 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről 5. 
§ (1) bekezdés alapján a 7.§ szerinti időszakról a könyvek zárását 
követően bizonylatokkal, szabályszerű könyvvezetéssel, e rendelet 
szabályai szerint folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, 
a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint 

http://www.opten.hu/optijus/lawtext/214774?listid=&tvalid=2014.12.31.#sid30208
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leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolót kell készíteni. 
Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Adó Irodája készítette el – teljes körűen, határidőre – az 
Óvodára- vonatkozó beszámolót valamennyi, a külön pénzügyi 
jogszabályokban (Áht. Ávr. Áhsz.) meghatározott mellékleteivel 
együtt.  

3. A beszámoló adatai alapján megállapítást nyert, hogy a kiemelt 
előirányzatok a 2016. évi gazdálkodás során betartásra kerültek, a 
kiadások esetében a módosított előirányzathoz képest egy esetben 
sem haladta túl a teljesítés a módosított előirányzatot, előirányzat 
túllépés nem történt. A gazdálkodás megfelel az Áht. 5. § (4) 
bekezdésének, amely szerint a költségvetési kiadások – a központi 
költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül 
túlteljesíthető költségvetési kiadásai kivételével – a költségvetésben 
megállapított vagy az év közben módosított költségvetési kiadási 
előirányzatok mértékéig teljesíthetők. 

4. Vizsgálva a költségvetés és a beszámoló készítésére vonatkozó 
személyi feltételeket a Sztv.151.§ (1) bekezdés a) pontjának való 
megfeleltetését, megállapítható, hogy a Pénzügyi és Adó Iroda 
vezetője mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba 
vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők 
nyilvántartásában szerepel, regisztrációs száma: 149842, a 
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) 
rendelkezik. 

 
A 2016. évi mérleg tételeinek alátámasztásához készített leltár vizsgálata 

1. Az Áhsz. 22. § (1) bekezdés szerint az éves költségvetési beszámoló 
elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell 
összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon 
tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.  

2. Az Óvoda 2016. évi könyvviteli mérleg eszköz és forrás oldalának 
egyező főösszege 2 302.-eFt volt, az előző évi záró adatok 
mérlegsoronként megegyeztek a tárgyév nyitó adataival.  

3. Az előző év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek nem 
kerültek megváltoztatásra. Mérleg soronkénti alátámasztást a 
főkönyvi kivonatok, számla összesítők és számlamásolatok, kiadási 
utalványrendeletek biztosították. A mérleget alátámasztó leltárak 
2016. december 31. napi dátummal kerültek elkészítésre a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Iroda részéről, tartalmazták a 
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készítő, az ellenőr és a Pénzügyi és Adó Irodavezető aláírását.  
Létszám, a személyi juttatás, és a közalkalmazottak személyi anyagának 
vizsgálata 

1. Gyál Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a 
Képviselő-testület által meghatározott időtartamra 2013. 08.16-
2018.08.15. nevezte ki és bízta meg az intézmény vezetőjét a Tátika 
Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával a 159/2013.(VI.27.) 
sz. Kt. határozatával. 

 
2. Az ellenőrzés során a személyi juttatások előirányzatának tervezését, 

évközi módosítását vizsgálva megállapítható, hogy az előirányzatok 
a jogszabályban rögzítettek szerint történtek, felhasználásának 
elszámolása a felhasználás jellegének megfelelő tételen valósult meg. 
Előirányzat túllépés nem történt a 2016. évi beszámoló adatai 
alapján. 

Közalkalmazottak személyi anyagának vizsgálata 
1. Az Óvodában a személyügyi okmányok vizsgálta mintavétellel 

történt. Mintavétellel kiválasztott dokumentumok: 1 fő karbantartó, 
1fő dajka, 1fő óvónő. 

2. A Kjt. 21. § (1) szerint a közalkalmazotti jogviszony határozatlan 
időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával létesült. A 
kinevezést és annak elfogadását, továbbá minden lényeges, a 
közalkalmazotti jogviszonyt érintő jognyilatkozatot írásba foglaltak.   

 
3. A kinevezési okmányok tartalmazták a közalkalmazott munkakörét, a 

besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, az 
illetményét és a munkavégzés helyét. A vizsgálat alá vont 
közalkalmazottak besorolását a jogszabály szerint állapították meg a 
közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt 
iskolai végzettség alapján. 

4. A közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez és a közalkalmazotti 
besorolásához szükséges, illetve a jogviszony fennállása alatt, azzal 
összefüggésben keletkezett adatokat és tényeket a közalkalmazott 
igazolta oly módon, hogy a korábbi foglalkoztatási jogviszonyának 
megszűnésekor részére kiállított igazolásokat a munkáltató részére 
átadta.  

5. Az” Értesítés illetmény változásáról” és az „Átsorolás 
közalkalmazotti jogviszonyban”, mint kötelezettségvállalási 
dokumentum a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodavezető 
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részéről ellenjegyzésre kerültek. 
6. Az Óvoda eleget tett azon jogszabályi előírásnak, hogy vezette és a 

személyi anyagba elhelyezte 1992. évi XXXIII. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról 5. sz. melléklete: a közalkalmazotti 
alapnyilvántartás adatköre c. nyomtatványt. 

 
C.) A belső kontroll rendszer működésének vizsgálata 
A pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő belső kontrollok 
működésének vizsgálata  

1. A pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő belső kontrollok 
működésének vizsgálata során értékeltük a kötelezettségvállalás, 
pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás 
működésének megfelelősségét.  A pénzügyi folyamtokban a 
kulcskontrollok működésének az értékelése a 2016. május havi bank 
és pénztári anyagokból kiválasztott tételek vizsgálata alapján történt.  

2. Gyál Város Önkormányzata Polgármesterének és Jegyzőjének 
1/2016. sz. együttes utasítása a kötelezettségvállalás, pénzügyi 
ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és szakmai teljesítésigazolás 
rendjéről 2016. január 4. napján lépett hatályba, ezzel egyidejűleg az 
e tárgykörben kiadott 2/2015. sz. polgármesteri és jegyzői együttes 
utasítás hatályát vesztette. 

3. A vizsgálat arra fókuszált, hogy a kiválasztott tételek esetén, hogyan 
érvényesült a pénzügyi folyamtokban a kulcsszerepet betöltő 
pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás és érvényesítés, valamint a 
jogszabályokban és belső szabályzatokban rögzített kontrollok.  A 
felhatalmazott és kijelölt személyek végezték el a pénzügyi 
ellenjegyzést, teljesítésigazolást és érvényesítést.  

4. A mintavételezés során nem statisztikai mintavételi eljárást, hanem 
szubjektív mintavétel alapján választottam ki a vizsgálat alá vont 
eljárásokat. A választott dokumentumok tételes vizsgálatát követően 
az ellenőrzés táblázati formában rögzítette a megállapításait. 

5. A belső szabályzat előírása szerint a kötelezettségvállaló és az 
utalványozó az Óvodavezetője volt, az intézmény költségvetésében 
előirányzott költségvetési kiadások erejéig. 

6. Az érvényesítési feladat ellátója a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Adó Iroda vezetője és a helyettese. Az Ávr.58.§ (3) bekezdés szerinti 
érvényesítés tartalmazta az érvényesítésre utaló megjelölést és az 
érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. 

7. Az Ávr. 57. § (3) bekezdésnek megfelelően a teljesítést az igazolás 
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dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével az 
Óvodavezető aláírásával igazolta.  

8. Utalványozás a készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített 
pénztárbizonylaton és külön utalványrendeleten történt. 

9. Az ellenőrzés a banki és pénztári anyagok vizsgálatát követően egyéb 
észrevételt, javaslatot nem tesz.  

Pénzügyi ellenőrzés  
 
5.) 

A Polgármesteri Hivatalnál a 
költségvetési előirányzatok 
nyilvántartásának és az 
előirányzat gazdálkodás 
vizsgálata. 

 
Ellenőrzésre fordított idő:   

25 nap 

 
 

03.24. 04.28. 
 
 

 
1. Költségvetés tervezésének és az előirányzat gazdálkodás szabályozása 

1. Címzetes főjegyző a belső kontroll rendszer működtetése keretében 
kiadta Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és az 
Önkormányzat fenntartásában maradó költségvetési Intézmények 
könyvvezetési feladatellátásához szükséges belső szabályzatokat. 
A Számviteli Politika III. fejezet 1. pontja szabályozta a költségvetés 
tervezésével kapcsolatos feladatellátást. 
2014. július 1-től hatályos Munka és feladatmegosztás rendjéről 
szóló megállapodás intézményenként egységesen tartalmazzák a II. 
pontban Költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatellátás és 
munkamegosztás rendjét. 

2. 2016. évi költségvetés előirányzatainak tervezése 
1. A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési intézmények az „Elemi 

költségvetés” elnevezésű nyomtatványgarnitúra felhasználásával 
tettek eleget elemi költségvetés készítési kötelezettségüknek. 

2. A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények 2016. évi 
költségvetési előirányzatainak tervezéséhez „Kitöltési Útmutató” 
került elkészítésre és kiadásra 2015. december 14. napjával a Hivatal 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője részéről, ami alapján készítették az 
intézmények a tervezést. 

3. A költségvetési rendelettervezet előterjesztéséhez a Polgármester 
csatolta az Ifjúsági és Sport Bizottság 6/2016.(II.11). sz. ISB, az 
Oktatási és Kulturális Bizottság 8/2016. (II.11.) sz. OKB, a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság 17/2016. (II.11.) számú PGB határozatát, a 
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 6-7/2016. (II.11.) 
KKB, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 19-20/2016. 
(II.11.) SZEB határozatait, melyben javasolták a Képviselő-
testületnek a 2016. évi önkormányzati költségvetési rendelet 
megalkotását. A Polgármester a Képviselő-testület elé terjesztette a 
bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet. A Képviselő-testület 

Intézkedési tervet 
nem igényelt az 
ellenőrzés. 
 
 
 
 
 

Majláth Konrád 
Konstantin 
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ennek alapján alkotta meg a költségvetési önkormányzati rendeletét 
az Áht. 23. § (1) bekezdése szerint. 

3. A 2016. évi költségvetés előirányzatainak módosítása 
1. A Képviselő-testület az Áht. 34.§ (4) bekezdés szerinti előirányzat-

módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első 
negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti 
időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosította a 
költségvetési rendeletét. A módosítás/ átcsoportosítás a 8/2016. 
(VII.04.), 12/2016. (XI.30.), 12/2016. (XI.30.) és a 4/2017. (II.28.) 
Kt. rendelettel történt. 

2. A Polgármesteri Hivatal által vezetett előirányzat nyilvántartás 
megfelel a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak. 

3. Az előirányzat nyilvántartás, a főkönyv és a költségvetési beszámoló 
előirányzatai megegyeznek. 

4. Előirányzattal való gazdálkodás 
1. A gazdálkodás megfelel az Áht. 5. § (4) bekezdésének, amely szerint 

a költségvetési kiadások – a központi költségvetés előirányzat-
módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető költségvetési kiadásai 
kivételével – a költségvetésben megállapított, vagy az év közben 
módosított költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig 
teljesíthetők. 

2. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája útján biztosítja a 
szabályszerű gazdálkodás feltételei. Az Intézményi Gazdálkodási 
csoport létrehozásával egyértelműek a felelősségi, hatásköri 
viszonyok és feladatok. 

 
 
Pénzügyi ellenőrzés  
 
6.) 
A védőnői béremelés 
végrehajtásának ellenőrzése 
 

Ellenőrzésre fordított idő:  
26 nap 

10.12. 11.17. 
 
 
 
 
 
 

1. A 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról (a 
továbbiakban: Vhr.) 16. §-ának (3) bekezdése alapján a Városi 
Egészségügyi Központ, mint szolgáltató kötötte meg 2016. január 01. 
napjától a finanszírozási szerződéseket védőnőkként. 

2. A védőnői béremelésekről szóló „Értesítés illetményen felüli 

Intézkedési tervet 
nem igényelt az 
ellenőrzés. 
 
 

Majláth Konrád 
Konstantin 

 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/99700083.TV/tvalid/2017.11.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/99700217.KOR/tvalid/2017.11.1./tsid/lawrefP(16)B(3-4)
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pótlékokról és kiegészítésekről” 2016. szeptember hónapban került 
elkészítésre a munkáltató részéről. A kötelezettségvállalási 
dokumentumok pénzügyi ellenjegyzését a Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi irodavezetője végezte.  

3. Az Intézményben 2016. évben egy betöltetlen védőnői álláshely volt, 
a feladat ellátást megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállaló 
alkalmazásával látták el. A megbízási szerződések, mint 
kötelezettségvállalási dokumentumok pénzügyi ellenjegyzést nem 
tartalmaztak. 

4. Az ellenőrzés felhívja a munkáltatói jogkörben eljáró figyelmét az 
Ávr. 55. § (1) bekezdés előírására, miszerint a pénzügyi  
ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a 
pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére 
történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával 
kell igazolni. 

 
 
 
ELLENŐRZÉS NYILVÁNTARTÁSÁNAK ZÁRÁSA 
Nyilvántartás zárása: 2018. január 31. 

                                                                                 
                belső ellenőr 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló Gyál Város Önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2017. évi ellátásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. 
§ (6) bekezdés rendelkezései szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásról minden év május 31. napjáig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést 
készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal. 
 
A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a 2017. évi gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó adatokat 
(1.sz.melléklet) terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé, melyet kiegészít a Kertváros Szociális Központ által 
készített beszámoló (2. sz. melléklet). 
 
Az értékelést meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételéről számított 
harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé. Az önkormányzat hatvan napon belül 
érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait, és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására. 

 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján megtárgyalta és a melléklet szerint elfogadja Gyál városban  
a 2017. évben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót. 

 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  dr. Flórián-Karvalics Katalin irodavezető 
 
Gyál, 2018. május 3.  
 
 
 
          Pápai Mihály 
           polgármester  
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Beszámoló 

Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi 

ellátásáról 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. 

§ (2a) bekezdése alapján a települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti 

szolgálatot működtetni. Járásszékhely település köteles gyermekjóléti központot működtetni, melynek ellátási 

területe a járás lakosságára terjed ki. 

A települési önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe a település lakosságára terjed ki, kivéve, 

ha az intézményt társulás keretében közösen tartják fenn, vagy ha az ellátást szerződésben vállalta más 

önkormányzat lakosságára is kiterjedően. 

Településünk demográfiai mutatói a 2017. január 1-jei statisztikai adatok alapján 

Gyál lakossága 2017. január 1. napján 25605 fő, ebből a 0-18 éves korosztály 5019 fő. A 0-18 éves korosztály 

korosztályi bontása az alábbi: 

0-5 éves 6-13 éves 14-18 éves 

1320 2293 1406 

Gyál Város Önkormányzata a Gyvt. 18. § (1), 29. § (1) és 131. § (1) bekezdései alapján a pénzbeli és 

természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes 

kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Ör.) 

szabályozta a hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi- és gyermekjóléti ellátásokat. 

A rendelet célja, hogy a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői 

kötelezettségek teljesítéséhez segítséget nyújtson, és gondoskodjon a gyermekek veszélyeztetettségének 

megelőzéséről és megszüntetéséről a helyi sajátosságoknak megfelelően. 

Az alábbi ellátási formákat biztosítjuk a rászorulóknak: 

• gyermekjóléti alapellátás (intézményi- és szünidei gyermekétkeztetés), 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

• beiskolázási segély, 

• rendkívüli települési támogatás, 

• szociális tanulmányi ösztöndíj, 

• lakhatási támogatás. 

 

I. Gyermekjóléti alapellátások 

1. Intézményi gyermekétkeztetés 

A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján ingyenesen kell biztosítani az intézményi gyermekétkeztetést a 

bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek 

számára, ha 
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aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem 

haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy 

ae) nevelésbe vették. 

A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b) pontja alapján ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben részesül az 1-8. 

évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló, ha 

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

bb) nevelésbe vették. 

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os kedvezményével kell biztosítani 

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) 

alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben; 

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, 

feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben. 

2. Ingyenes szünidei gyermekétkeztetés 

A Gyvt.21/C. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, 

törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést 

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és 

b) az a)pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 

Fenti szabályozásnak megfelelően a 2017. évben az alábbiak szerint biztosította Önkormányzatunk az ingyenes 

szünidei étkeztetést: 

 2017. tavaszi szünet 2017. nyári szünet 2017. őszi szünet 2017. téli szünet 

jogosultak száma 256 fő 278 fő 248 fő 248 fő 

kérelmezők száma 43 fő 72 fő 40 fő 52 fő 

kérelmezők aránya 

 

 

17% 26% 16% 21% 

elfogyasztott adagszám 56 adag 2868 adag 128 adag 97 adag 

szünidei napok száma 2 nap 55 nap 4 nap 4 nap 
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étkezők átlagos száma 

(adagszám/napok száma) 

28 fő 52 fő 32 fő 24 fő 

(el)fogyasztási hajlandóság 

(étkezők/kérelmezők 

 

65% 72% 80% 46% 

 

Fenti táblázat foglalja össze a 2017. év ingyenes szünidei étkeztetésének statisztikai adatait. Az adatokból 

kiolvasható, hogy a 2017. évben 65 szünidei napon 3149 adag ételt fogyasztottak el a rászoruló gyermekek, ami 

azt jelenti, hogy átlagosan 48 gyermek evett ingyenesen az iskolai tanítási szünetek munkanapjain. 

II. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a 

gyermek szociális helyzete alapján jogosult a jogszabályban meghatározott gyermekétkeztetés normatív 

kedvezményének, illetve az ezzel együtt járó természetbeni támogatásnak évi két alkalommal (augusztus 1-i és 

november 1-i állapot szerint) történő igénybevételére. 

A természetbeni támogatás formája 2017. január 1. napjától a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság megállapítása esetén gyermekenként 6.000 Ft összegű (alapösszegű) Erzsébet-utalvány, míg azon 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetén, akinek a hátrányos, illetőleg 

halmozottan hátrányos helyzetét a jegyző megállapította, 6.500 Ft összegű (emelt összegű) Erzsébet-utalvány.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a jegyző állapítja meg, amennyiben a 

gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének (2017-ben 28 500 Ft) 130%-át, azaz a 37 050 Ft-ot, illetve egyes esetekben 140%-át, azaz 

39 900 Ft-ot és vagyonnal nem rendelkezik. 

2017-ben 552család 1019 gyermeke részére történt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

megállapítása. 

Ahogyan történt már rá utalás, évi két alkalommal (augusztusban és novemberben Erzsébet-utalvány 

formájában) e családok gyermekei 6.000, illetőleg 6.500 Ft/fő támogatásban részesülnek. 2017-ben az 

igénybevett Erzsébet-utalványok megoszlása az alábbiak szerint alakult: 

2017. augusztus:   alapösszegű utalványt átvevők száma: 548fő  összesen: 408 család 

   emelt összegű utalványt átvevők száma: 266 fő     814 gyermeke 

 

2017. november:   alapösszegű utalványt átvevők száma: 467 fő  összesen: 363 család 

   emelt összegű utalványt átvevők száma: 274 fő     741 gyermeke 

 Ezen a címen 9.600.000 Ft került felhasználásra. 

III. Beiskolázási segély 

Az Ör. 6.§ (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület beiskolázási segélyre való jogosultságot állapít meg 

tanévenként egy alkalommal annak a gyermeknek, aki tanulmányait általános vagy középfokú tanintézetben 
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folytatja és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 120%-át. A támogatás formája 8.000 Ft értékű, iskolaszerre levásárolható utalvány.  

2017. évben 351 fő rászoruló gyermek vette igénybe ezen támogatási formát, összesen 2.808.000 Ft-os 

összegben.  

IV. Rendkívüli települési támogatás 

Az Ör. 7. § (1) bekezdése alapján rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki a 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetőleg aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási 

gondokkal küzd. A rendkívüli települési támogatás keretében gyermekes családok is igényelhetnek támogatást az 

önkormányzattól. A rendkívüli települési támogatás mértéke családtagonként 10 000 Ft. 2017-ben 511 esetben 

kértek kisgyermeket nevelő családok települési támogatást, melynek keretében 14.010.000 Ft került kifizetésre. 

V. Szociális tanulmányi ösztöndíj 

Az Ör. 5. § (1)-(4) bekezdése alapján a Képviselő-testület szociális tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot 

állapít meg annak a 19. életévét be nem töltött alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben tanuló 

gyermeknek, valamint annak a 24. életévét be nem töltött állami fenntartású felsőoktatási intézményben nappali 

tagozaton - első diploma megszerzésére irányuló képzésben - tanuló fiatal felnőttnek, akinek a családjában az 

egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 

feltéve, hogy a tanulmányi eredménye a 4,5-ös átlagot eléri. A szociális tanulmányi ösztöndíj mértéke 2017. 

márciusától egységesen havi 5 000 Ft (ezt megelőzően alsó tagozatban 4,8-as tanulmányi eredményhez, míg 

felső tagozatban, közép- és felsőoktatási intézményben 4,5-ös tanulmányi eredményhez volt kötve a támogatás). 

2017-ben 56 tanuló kapott tanulmányai sikeres elvégzéséhez ebben a formában önkormányzati támogatást, 

összesen 1.349.000 Ft került e címen kifizetésre. 

 

Az Önkormányzat által ellátott feladatok vonatkozásában gyámhatósági, gyermekvédelmi területen felügyeleti 

szerv részéről szakmai ellenőrzésre 2017. évben nem került sor. 

 

Önkormányzatunk célja a jelenleg is jól működő gyermekvédelmi ellátó rendszer működésének még 

hatékonyabbá tétele, az ellátások minél szélesebb körben való hozzáférhetővé tétele a rászoruló gyermekek 

számára.  

 

Gyál Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiája jelenleg felülvizsgálat alatt áll. A Dabasi 

Rendőrkapitányság által rendelkezésünkre bocsátott beszámoló nem tartalmaz külön statisztikát gyermekkorú és 

fiatalkorú bűnelkövetők száma, az általuk elkövetett bűncselekmények száma, valamint a bűnelkövetés okai 

tekintetében.  
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Gyál Város Önkormányzata és a civil szervezetek közötti együttműködés nem tér ki külön a gyermekvédelmi, 

gyermekjóléti szolgáltatások ellátására. Amennyiben ilyen feladatok elvégzésében civil szervezetek vesznek is 

részt, úgy ez a Kertváros Szociális Központ beszámolójának részét képezi.  

 

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 

A gyermekek napközbeni ellátása keretében önkormányzatunk bölcsődét, óvodát és iskolai napközit tart fenn. 

A bölcsődeiférőhelyek száma 2017-ben 108. A bölcsőde kihasználtsága a gondozási év egészében maximális. 

Az óvodai férőhelyeink száma:  

Gyáli Tátika Óvoda: 360 fő 

Gyáli Tulipán Óvoda: 300 fő 

Gyáli Liliom Óvoda: 300 fő 

A Tátika Óvoda rekonstrukciós munkálataira tekintettel a 360 fős férőhely az év második felében 232-re 

csökkent, amely férőhelyszám végleges kialakítása jelenleg folyamatban van.  

Nyári napközis táborunk Révfülöpön működik. A Baji József Üdülőtáborban 159 gyáli általános iskolás tanuló 

nyaralhatott az önkormányzat támogatásával (6 200 Ft/fő testületi támogatás) 3 turnusban 2017. július 28-tól 

augusztus 24-ig. Az Ady Iskolából 89, a Bartók Iskolából 30, míg a Zrínyi Iskolából 40 tanuló üdült a Balaton 

partján. Önkormányzatunk 2017. évi költségvetésében 1 000 000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre a táborozó 

gyermekek támogatására. 

2017-ben a nyári napközit a Gyáli Ady Endre Általános Iskola szervezte és bonyolította le, szintén 

önkormányzatunk támogatásával. 

Gyermekek átmeneti gondozását nem biztosítjuk, amennyiben szükséges a Járási Gyámhivatal gondoskodik a 

gyermekek ellátásáról. Tudomásunk szerint 2017. évben ilyen igény nem merült fel.  

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások döntő hányadát önkormányzatunk Kertváros Szociális Központ 

útján látja el, amelyet „Kertváros” Önkormányzati Társulás tart fenn és működtet. Az intézmény beszámolóját 

külön csatoljuk az anyaghoz, azonban fontos megemlíteni, hogy 2016. január 1-jétől a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működik a megváltozott 

jogszabályi előírásoknak megfelelően, települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a 

család- és gyermekjóléti központ keretében. A Szolgálat családsegítői végzik a szociális segítő munkát, míg a 

hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális 

szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerülte. Utóbbi feladatokat a Központ 

esetmenedzserei és tanácsadói látják el. 
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Kertváros Szociális Központ 

2017. évi tevékenységeiről 

 

„Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központja 2008. január 1-vel kezdte 

meg működését. 

2013. július 1-étől az intézmény új néven, „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ 

elnevezéssel működik, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás fenntartásában a térség / járás 

ellátási területén. Az intézmény székhelye 2360 Gyál, Rákóczi utca 42-44. számra változott. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szolgáltatásokat és szociális alapszolgáltatásokat 

biztosít az intézmény a fenti időponttól négy helyszínen, Gyál, Ócsa, Alsónémedi és Bugyi 

településen. (Tájékoztatásul a Gyáli Járásba tartozik: Gyál, Ócsa, Alsónémedi, és az 

intézményből kivált Felsőpakony, míg az intézmény kereteiben működtetett Gyermekjóléti 

Szolgáltatás Gyámhivatalhoz kapcsolódó ügyei Bugyi esetében a Dabasi Járáshoz tartoznak.) 

2016. január 01-től az intézmény új neve Kertváros Szociális Központ-ra változott. 

 

Az intézmény a 2017. évben a következő szolgáltatásokat nyújtotta: 

- Család- és Gyermekjóléti Központ (Központ),  

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Szolgálat), 

- Házi Segítségnyújtó Szolgálat (HSNY), 

- Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálat (JHSNY), 

- Szociális étkeztetés (SZ. É.) 
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Kertváros Szociális Központ különböző típusú szolgáltatásait az alábbi táblázat 

tartalmazza. 

  SZOLGÁLTATÁSOK 

  KÖZPONT SZOLGÁLAT HSNY JHSNY SZ. É. 
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Beszámoló a Család-és Gyermekjóléti Központ 

2017. évi tevékenységéről 

 

Köztudomású, hogy 2016. január 1-jétől a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működik. Települési szinten a család- és 

gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. A 

Szolgálatok családsegítői végzik a szociális segítő munkát, míg a hatósági feladatokhoz 

kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális 

szolgáltatások biztosítása pedig a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz kerültek. 

Utóbbi feladatot a Központ esetmenedzseri és tanácsadói látják el. 

A Központ által biztosított speciális szolgáltatások: 

− kapcsolattartási ügyelet, és ehhez kapcsolódóan a mediáció 

− készenléti szolgálat, 

− jogi tájékoztatás, 

− pszichológiai tanácsadás, 

− családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia. 

− 2017. szeptember 1-től nem kötelező jelleggel bevezetésre került a szociális diagnózis 

készítése, illetve erre a feladatra önként vállalkozó esetmenedzser kiképzése, hogy a 

2018. január 1-től kötelezően biztosítandó feladatot az intézmény el tudja végezni. 

A Központ szakmai támogatást nyújt a Szolgálatok részére: 

− havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a Szolgálatok számára és szükség esetén 

esetkonzultációt biztosít, 

− havi rendszerességgel szupervíziót biztosít a Szolgálatok családsegítőinek, 

− a járási jelzőrendszeri tanácsadó szükség esetén támogatást nyújt a települési 

jelzőrendszeri felelősnek a jelzőrendszer optimális működése érdekében. 
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A Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai Gyál településen 

a 2017. évben 

 

Jogerős hatósági intézkedés alatt álló gyermekek száma 

− védelembe vett   65 fő 

− ideiglenes elhelyezés alatt 22 fő 

− utógondozott 4 fő 

− nevelésbe vett  75 fő 

Családkonzultációban/ terápiában részesülők száma 

− 10 család 

Pszichológiai tanácsadás 

− 20 fő gyermek (összesen 105 alkalommal) 

− 31 fő felnőtt (összesen 119 alkalommal) 

Jogi tanácsadás 

− 42 alkalom 

Kapcsolattartási ügyelet 

− 22 alkalommal biztosítottunk felügyelt kapcsolattartást 

−   5 család gyermekét érintette 

−   összesen 5 gyermeket érintett 

Készenléti Szolgálat 

A készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nyitvatartási idején kívül 

felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. 

A készenléti ügyeletet ellátó munkatársnak személyes intézkedésre nincs lehetősége, 

segítséget, tanácsadást telefonon tud nyújtani.  

A gyáli járás készenléti szolgálatának telefonszáma: 06-20-510 4111 
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Egyéb szolgáltatások 

− A Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei minimum heti 20 órában Gyál 

településen személyes ügyeletet biztosítottak a településen élők részére. 

− A Központ esetmenedzserei szakmai véleményükkel, tanácsaikkal támogatták a 

Szolgálat helyi családsegítőit. 

− A Központ esetmenedzserei részt vettek az esetmegbeszéléseken, 

esetkonzultációkon, esetkonferenciákon. Lehetőség szerint ezeken az alkalmakon a 

Központ szakmai vezetője is megjelent. 

− A Család- és Gyermekjóléti Központ havi egy alkalommal esetmegbeszélést tartott a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok családsegítői, így Gyál településen 

tevékenykedő családsegítő számára is. Ennek helyszíne a Kertváros Szociális 

Központ székhelye volt. 

− A járási jelzőrendszeri tanácsadó részt vett az éves jelzőrendszeri tanácskozáson, 

melyet a járási települések mindegyikén megtartottak 2017. február 28-ig.  

− A járási jelzőrendszeres tanácsadó személyes közreműködésével segítette a 

veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer jogszabályoknak megfelelő működését. 

− Az esetmenedzserek egyedül, illetve a családsegítővel közösen családlátogatásokat 

tettek a településen élő, a Szolgálat vagy a Központ látókörébe kerülő családoknál. 

− Az esetmenedzserek hatósági felkérésre környezettanulmányokat készítettek Gyál 

településen. 
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A Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai Ócsa településen 

a 2017. évben 

 

Jogerős hatósági intézkedés alatt álló gyermekek száma 

− védelembe vett     9 fő 

− ideiglenes elhelyezés alatt 3 fő 

− utógondozott 2 fő 

− nevelésbe vett  36 fő 

Családkonzultációban részesülők száma 

− 4 család 

Pszichológiai tanácsadás 

− 12 fő gyermek (összesen 64 alkalommal) 

− 15 fő felnőtt (összesen 35 alkalommal) 

 

Mediációs eljárás 

− 3 fő felnőtt (összesen 7 alkalommal) 

 

Készenléti Szolgálat 

A készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nyitvatartási idején kívül 

felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. 

A készenléti ügyeletet ellátó munkatársnak személyes intézkedésre nincs lehetősége, 

segítséget, tanácsadást telefonon tud nyújtani. 

Kapcsolattartási ügyelet 

−   24 alkalommal biztosítottunk felügyelt kapcsolattartást 

−   1 család gyermekét érintette 

−   összesen 1 gyermeket érintett 
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Egyéb szolgáltatások 

− A Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere heti 8 órában Ócsa településen 

személyes ügyeletet biztosított a településen élők részére. 

− A Központ esetmenedzsere szakmai véleményével, tanácsaival támogatta a Szolgálat 

helyi családsegítőit. 

− A Központ esetmenedzsere részt vett az esetmegbeszéléseken, esetkonzultációkon, 

esetkonferenciákon. Lehetőség szerint ezeken az alkalmakon a Központ szakmai 

vezetője is megjelent. 

− A Család- és Gyermekjóléti Központ havi egy alkalommal esetmegbeszélést tartott a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok családsegítői, így Ócsa településen 

tevékenykedő családsegítő számára is. Ennek helyszíne a Kertváros Szociális 

Központ székhelye volt. 

− A járási jelzőrendszeri tanácsadó tekintetében – részt vett az éves jelzőrendszeri 

tanácskozáson, és személyes közreműködésével segítette a veszélyeztetettséget 

észlelő és jelző rendszer jogszabályoknak megfelelő működését. 

− Az esetmenedzser egyedül, illetve a családsegítővel közösen családlátogatásokat tett 

a településen élő, a Szolgálat vagy a Központ látókörébe kerülő családoknál. A 

családlátogatásokra nem csak hatósági intézkedések esetén került sor, hanem 

prevenciós célokból is. 

− Az esetmenedzser hatósági felkérésre környezettanulmányokat készített Ócsa 

településen. 
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A Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai Alsónémedi településen 

a 2017. évben 

 

Jogerős hatósági intézkedés alatt álló gyermekek száma 

− védelembe vett 5 fő 

− ideiglenes elhelyezés alatt 5 fő 

− utógondozott 1 fő 

− nevelésbe vett  3 fő 

Családkonzultációban részesülők száma 

− 1 család 

Pszichológiai tanácsadás 

− 2 fő felnőtt 

− összesen 12 alkalommal 

Készenléti Szolgálat 

A készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nyitvatartási idején kívül 

felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. 

A készenléti ügyeletet ellátó munkatársnak személyes intézkedésre nincs lehetősége, 

segítséget, tanácsadást telefonon tud nyújtani. 

Kapcsolattartási ügyelet 

−   4 alkalommal biztosítottunk felügyelt kapcsolattartást 

−   2 család gyermekét érintette 

−   összesen 3 gyermeket érintett 
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Egyéb szolgáltatások 

− A Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere heti 4,5 órában Alsónémedi 

településen személyes ügyeletet biztosított a településen élők részére. 

− A Központ esetmenedzsere szakmai véleményével, tanácsaival támogatta a Szolgálat 

helyi családsegítőjét. 

− A Központ esetmenedzsere részt vett az esetmegbeszéléseken, esetkonzultációkon, 

esetkonferenciákon. Lehetőség szerint ezeken az alkalmakon a Központ szakmai 

vezetője is megjelent. 

− A Család- és Gyermekjóléti Központ havi egy alkalommal esetmegbeszélést tartott a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok családsegítői, így az Alsónémedi településen 

tevékenykedő családsegítő számára is. Ennek helyszíne a Kertváros Szociális 

Központ székhelye volt. 

− A járási jelzőrendszeri tanácsadó – aki egy személyben esetmenedzser is Alsónémedi 

tekintetében – részt vett az éves jelzőrendszeri tanácskozáson, és személyes 

közreműködésével segítette a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

jogszabályoknak megfelelő működését. 

− Az esetmenedzser egyedül, illetve a családsegítővel közösen családlátogatásokat tett 

a településen élő, a Szolgálat vagy a Központ látókörébe kerülő családoknál. 

− Az esetmenedzser hatósági felkérésre környezettanulmányokat készített Alsónémedi 

településen. 
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A Család és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai Felsőpakony településen  

 a 2017. évben 

 

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások jogszabályokban meghatározott 

átszervezésétől (2016. január 1-jétől) járási szinten intézményünkhöz tartozik 

Felsőpakony település a Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai tekintetében. 

Jogerős hatósági intézkedés alatt álló gyermekek száma 

− védelembe vett 1 fő 

− ideiglenes elhelyezés alatt 0 fő 

− utógondozott 0 fő 

− nevelésbe vett  7 fő 

Családkonzultációban részesülők száma 

− 1 család 

Pszichológiai tanácsadás 

− 1 fő gyermek (összesen 21 alkalommal) 

− 2 fő felnőtt (összesen 7 alkalommal) 

Készenléti Szolgálat 

A készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nyitvatartási idején kívül 

felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. 

A készenléti ügyeletet ellátó munkatársnak személyes intézkedésre nincs lehetősége, 

segítséget, tanácsadást telefonon tud nyújtani. 

Kapcsolattartási ügyelet 

− 19 alkalommal biztosítottunk felügyelt kapcsolattartást 

− 3 család gyermekét érintette 

− összesen 5 gyermeket érintett 
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Egyéb szolgáltatások 

− A Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere heti 4,5 órában Felsőpakony 

településen személyes ügyeletet biztosított a településen élők részére. 

− A Központ esetmenedzsere szakmai véleményével, tanácsaival támogatta a Szolgálat 

helyi családsegítőjét, szükség esetén a felsőpakonyi Szolgálat intézményvezetőjét is.  

− A Központ esetmenedzsere részt vett az esetmegbeszéléseken, esetkonzultációkon, 

esetkonferenciákon.  

− A Család- és Gyermekjóléti Központ havi egy alkalommal esetmegbeszélést tartott a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok családsegítői, így Felsőpakony településen 

tevékenykedő családsegítő számára is. Ennek helyszíne a Kertváros Szociális 

Központ székhelye volt. 

− Az esetmenedzser egyedül, illetve a családsegítővel közösen családlátogatásokat tett 

a településen élő, a Szolgálat, vagy a Központ látókörébe kerülő családoknál. 

− Az esetmenedzser hatósági felkérésre környezettanulmányokat készített Felsőpakony 

településen.  

− A járási jelzőrendszeri tanácsadó részt vett az éves jelzőrendszeri tanácskozáson, és 

személyes közreműködésével segítette a veszélyeztetettséget észlelő és jelző 

rendszer jogszabályoknak megfelelő működését. 
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A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai Bugyi 
településen 

a 2017. évben 

 

A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Központ által biztosított szolgáltatásokról szóló 

adatokat bekértük, hogy a Bugyi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége 

látszódjon a 2017-es évről. A dabasi intézmény tud érdemi, részletes információval 

szolgálni a Dabas Központnál végzett hatósági és speciális feladatok 2017-es évi 

mutatószámairól. 

 

A Szolgálatnál fellelhető adatok alapján a jogerős hatósági intézkedés alatt álló 

gyermekek száma: 

− védelembe vett 6 fő 

− ideiglenes elhelyezés alatt 0 fő 

− utógondozott 1 fő 

− nevelésbe vett   1 fő 

 

− családkonzultáció   2 család 

− pszichológiai tanácsadás  14 fő gyermek 

− kapcsolattartási ügyelet  nem volt elrendelő határozat 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásait illetően (családterápia/ 

családkonzultáció, pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás, készenléti szolgálat, 

kapcsolattartási ügyelet, mediáció) nem áll rendelkezésünkre adat a településsel kapcsolatban, 

mert a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Központ a 2017. évre vonatkozóan kizárólag 

halmozott adattal rendelkezik, mely az egész dabasi járásra vonatkozik. 

A szociális diagnózis felvevő szakembert 2017 szeptember 1-től a Dabasi Központnak 

szükséges biztosítania, 2018. januártól kötelező feladat ellátásként szerepel a szolgáltatásai 

között. Ugyanígy lesz a Dabasi járásközpontnak kötelező feladata az óvodai- és iskolai 

szociális segítő tevékenység 2018. szeptember 1-től Bugyi település vonatkozásában.  
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Készenléti Szolgálat 

A készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nyitvatartási idején kívül 

felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. 

A készenléti ügyeletet ellátó munkatársnak személyes intézkedésre nincs lehetősége, 

segítséget, tanácsadást telefonon tud nyújtani. A készenléti szolgálatot is a dabasi Központ 

biztosítja a település lakosságának a nyitvatartási időn kívül.  

A dabasi járás állandóan hívható készenléti szolgálatának telefonszáma: 06-70-337-6337 

Egyéb szolgáltatások 

− A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere heti 4,5 órában Bugyi 

településen személyes ügyeletet biztosított a településen élők részére. 

− A dabasi Központ esetmenedzsere szakmai véleményével, tanácsaival támogatta a 

Szolgálat helyi családsegítőjét. 

− A dabasi Központ esetmenedzsere részt vett az esetmegbeszéléseken, 

esetkonzultációkon, esetkonferenciákon.  

− A dabasi Család- és Gyermekjóléti Központ havi egy alkalommal esetmegbeszélést 

tartott a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok családsegítői, így Bugyi településen 

tevékenykedő családsegítő számára is. Ennek helyszíne a Dabasi Család- és 

Gyermekjóléti Központ székhelye volt, ezeken az alkalmakon Kertváros Szociális 

Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője is rendszeresen részt 

vett. 

− A dabasi járási jelzőrendszeri tanácsadó részt vett az éves jelzőrendszeri 

tanácskozáson, és személyes közreműködésével segítette a veszélyeztetettséget 

észlelő és jelző rendszer jogszabályoknak megfelelő működését. 

− Az esetmenedzser egyedül, illetve a családsegítővel közösen családlátogatásokat tett 

a településen élő, a Szolgálat, vagy a Központ látókörébe kerülő családoknál. 

− Az esetmenedzser hatósági felkérésre környezettanulmányokat készített Bugyi 

településen. 
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Beszámoló 

Kertváros Szociális Központ 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2017. évi tevékenységéről 
 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 

a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás, amelyet térítésmentesen kell biztosítani.  

Családsegítést kötelező működtetni annak a települési önkormányzatnak, amely polgármesteri 

hivatalt működtet, vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van. A 

családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 

működik. A jelzőrendszer hasonlóan működik, mint Gyvt. 17. §-ában nevesített, 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó intézmények és személyek 

tevékenysége. A Szoc. tv. alapján működő jelzőrendszer tagjai közül azonban egyesek 

kötelezettek a jelzésre (így a jegyző, a járási hivatal, a szociális, egészségügyi szolgáltató, 

oktatási- nevelési intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és a jogi 

segítségnyújtó szolgálat, rendőrség), míg másoknak ez csupán lehetőségük (ilyenek az 

egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek).  

A jelzőrendszer tagjaitól kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény 

feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, 

személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket arról, hogy mi a családsegítés 

célja, és milyen lehetőségeket tud igénybe venni a rászoruló család a szolgálatnál. 

 

A Szoc. tv-ben foglaltak szerint családsegítés keretében biztosítani kell: 

- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá 

a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

- a családsegítést, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését, 

- közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos 

készségfejlesztést, 
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- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, 

a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan 

rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

- kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat, 

- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt településen és fővárosi 

kerületben működő családsegítést ellátó szolgáltatónak a menedékjogról szóló 

törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés 

elősegítését, 

- járásszékhely településen működő családsegítést ellátó szolgáltatónak a család szociális 

helyzetének átfogó vizsgálata alapján igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat 

meghatározó, a szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra való tájékoztatást. 

 

Mint köztudomású 2016. január 1-től családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag 

egy szolgáltató a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető.  

 

 

 

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás jogszabályi háttére, szabályozása 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39-40/A. §-a 

valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 64. §-a 

szerinti szolgáltatásra a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet szabályait is 

alkalmazni kell.  

 

1997. évi XXXI. tv. 39. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő 

speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és 

eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban 

történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 

visszahelyezését. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban 

történő nevelésének elősegítése érdekében 
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a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 

támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a 

káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 

megszervezése, 

c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 

valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok 

átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, 

d) a szabadidős programok szervezése, 

e) a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében 

a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, 

valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 

b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 

c) az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és 

intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, 

d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a 

gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének 

lehetőségéről. 

(3a) A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 

iskolai szociális munkát biztosíthat. 

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 

érdekében 

a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) 

elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok 

ellensúlyozását, 

b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés 

és a kapcsolattartás esetében, 

c) kezdeményezni 

ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, 

cb) szociális alapszolgáltatások igénybevételét, 

cc) egészségügyi ellátások igénybevételét, 

cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét. 
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1997. évi XXXI. tv. 40/A. § (1) Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: 

gyermekjóléti központ) az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat 

minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló 

intézményegységként működik. 

(2) A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és 

az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl 

a) a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és 

csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít 

aa) utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát, 

ab) kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a 62/E. § és 

a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást, 

ac) - ha a helyi viszonyok azt indokolják - kórházi szociális munkát, 

ad) gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 

ae) jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, 

af) családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát; 

b) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a 

gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében 

ba) kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség 

esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, 

bb) javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe 

vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek 

tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a 

leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző 

pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére, 

bc) együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a 

bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző 

pártfogását, 

bd) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez - az 

otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel 

együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a 

szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 
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be) utógondozást végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 

szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő 

visszailleszkedéséhez, 

bf) védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, családgondozást 

végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő 

nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) 

készít; 

c) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára. 

(3) Gyermekjóléti szolgálatot állami fenntartó, egyházi fenntartó és nem állami fenntartó is 

működtethet. A gyermekjóléti központ feladatainak ellátására a települési önkormányzat 

egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval ellátási szerződést nem köthet. 

 

1993. évi III. tv. 64. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, 

illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen 

helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési 

képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

(2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő 

jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi 

szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi 

segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a 

magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha 

segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. 

(3) A (2) bekezdés szerint kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, 

intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal 

küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés 

(4) bekezdésben megjelölt céljáról, tartalmáról. 

(4) A családsegítés keretében biztosítani kell 

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá 

a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését, 

d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, 
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e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 

pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 

személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 

konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben 

élő családokat segítő szolgáltatásokat, 

g) a menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi 

beilleszkedés elősegítését. 

(5) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő 

érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell 

terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a 

családsegítés akkor terjedhet ki, ha 

a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és 

b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás 

keretében is megfelelően biztosíthatók. 

(6) Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató keretében hozható létre. 
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Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

A családsegítő szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka 

eszközeinek és módszereinek felhasználásával járul hozzá az egyének, családok és 

közösségek jólétéhez. 

A családsegítés során a családgondozó szakmai kompetenciájának lehető legtöbb szegmensét 

és területét igyekszik hasznosítani, minél több formában. 

A szakmaiság jelenti a családgondozás környezetében való szükségletek, igények, elvárások, 

erőforrások, az elégedettség felmérésére való törekvést, a szociálpolitikai rendszer részeként 

annak ismeretét, hiányosságainak felismerését, jelzését, új vagy átalakított szolgáltatások 

kezdeményezését, a családgondozói tevékenység megismertetését és elfogadtatását a 

környezetben, szakmai fórumok szervezését, illetve az azokon való részvételt, a képzés, 

önképzés fontosságát. 

 

A családsegítő szolgáltatás célja 

A szolgáltatást biztosítja a települési önkormányzatok működési területén élő szociális és 

mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, 

családok életvezetési képességének megőrzését, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzését, 

valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítését. 

 

A családsegítő szolgáltatás feladatai 

A családsegítő szolgálat feladatai a megelőző tevékenységek körében: 

- figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a 

nagyszámban előforduló, az egyén és család életében jelentkező probléma okait és 

jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé; 

- veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő- és jelzőrendszert működtet, ennek 

keretében elősegíti különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a 

gyermekjóléti szolgálat, a gondozási központ, valamint a társadalmi szervezetek, 

egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben. 
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A családsegítő szolgálat az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, 

valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében: 

- tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások 

formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról; 

- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt; 

- segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek 

vitelében; 

- meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak 

orvoslása érdekében; 

- családsegítéssel elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve 

konfliktusok megoldását; 

- koordinálja az adományként felajánlott ruhaneműk és egyéb használati tárgyak 

arra rászorulókhoz való eljuttatását. 

 

Ellátási területek, ellátottak köre, kiemelt problémák részletezése: 

Ellátási területek: Az intézmény Gyál, Ócsa, Bugyi, és Alsónémedi településeken illetékes, 

területi megosztás szempontjából. Minden településen működik területi iroda, amely saját 

helységében illetékes. A gyáli és az ócsai területi irodában dolgozó családsegítők a várost 

egyéni, körzeti felosztás szerint látják el; a többi területi irodában nincs körzeti felosztás. A 

legalább két fővel dolgozó területi irodákban (Ócsa, Gyál, Bugyi) az esetek elosztása a 

szolgálat vezetőjével folytatott egyeztetés alapján történik, figyelembe véve a kollégák 

leterheltségét, szakmai tapasztalatát, felkészültségét. 

 

Ellátottak köre: Minden olyan személy, aki Gyálon, Ócsán, Bugyin illetve Alsónémedin 

bejelentett állandó lakcímmel, bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, illetve aki 

életvitelszerűen tartózkodik a településeken. Azon személy esetében is szükséges az ellátás 

nyújtása, aki a településen csak átmenetileg tartózkodik, de a segítségnyújtás elmulasztása 

veszélyeztetné. 
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Ellátandó célcsoportok, sajátosságai, jellemző veszélyeztető tényező:  

- több probléma együttes előfordulása, 

- anyagi problémák, 

- segítségkérés ügyintézéshez, 

- információkérés, 

- foglalkoztatással kapcsolatos feladatellátás, 

- életviteli problémák, 

- családi-kapcsolati konfliktusok, 

- lelki-mentális probléma, 

- gyermeknevelési nehézségek, 

- egészségkárosodás következtében előforduló probléma. 

 

A sokproblémás családoknál az alábbi esetekben kompetens a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat: 

- tartós munkanélküliség,  

- gyakori állásváltások,  

- krónikus testi és szellemi betegség,  

- házassági konfliktus,  

- generációk közötti konfliktusok,  

- bizonytalan és változékony párkapcsolatok a szülő életében,  

- alkoholfogyasztás, játékszenvedély, drog- és egyéb szenvedélyek,  

- a gyermek gyenge iskolai teljesítménye, és egyéb, a gyermek nevelésével 

kapcsolatos kisebb horderejű problémák. 

 

A feladatellátás tartalma és módja 

A családi szociális munka aktuális, alapvető típusai a következők: 

- Családi esetkezelés, 

- Egyéni esetkezelés, 

- Érdekegyeztető, konfliktuskezelő munka, 

- Szociális munka csoportokkal, 
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Összefoglaló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről 

 

Ismeretes, hogy 2016. január 1-jétől a törvényi változások következtében megváltoztak 

működésünk feltételei. A korábbi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat 

összevonásra került, a továbbiakban Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nevet használjuk. 

Ettől az időponttól a feladatkörét tekintve két szolgálatként működő egységet vont össze a 

törvény, és rendelte hozzá a Szolgálathoz a korábban meghatározott feladatok összességét. A 

hatósági gyermekvédelmi intézkedésben (védelembe vétel, családba fogadás, nevelésbe vétel, 

ideiglenes hatályú elhelyezés) érintett családok ügyeinek menedzselésére létre hozta a Család- 

és Gyermekjóléti Központokat. Az első összehasonlítható forgalmat mutató év (2016-ban), 

bázis évnek tekinthető. 

A Szolgálat tevékenységét tekintve míg 2016-os év a várakozásé volt, nagy sokára 

megérkeztek a szociális ágazati irányítás által beharangozott szakmai protokollok. Kiemelt 

helyet kapott a jelzőrendszer működtetése, tájékoztatása, illetve a bántalmazással 

kapcsolatos esetek kezelése. 

A szakmai létszámot igyekeztünk a 2017. évben is az előírtak szerint betartani, és ez nagy 

feladatot és fokozott figyelmet kívánt meg a Szolgálat vezetőjétől, hogy a szolgáltatás 

zavartalanságát minden településen biztosíthassa. Olyan időszak is volt, amikor hosszabb 

időszakban kellett szabadságon lévő kollégát, majd szeptembertől megüresedett státuszt 

helyettesíteni a Szolgálat munkatársainak. 

A nyitva tartási időn túl jelentkező problémák megoldására 2016-tól létezik a Központ által 

biztosított készenléti szolgálat, mely telefonon keresztül biztosít tájékoztatást a lakosságnak, 

a jelzőrendszer tagjainak gyernekvédelmi, családsegítői tevékenységgel kapcsolatban, 

krízishelyzet esetén. 

A megszületett szakmai protokollok 2017-ben módosultak a kialakult gyakorlatnak 

megfelelően, és továbbra is nagy felelősséget rónak a települési jelzőrendszeri felelősökre. 

 A jelzőrendszeri felelősök a jelzőrendszer működtetésével kapcsolatban látnak el 

feladatokat, az éves jelzőrendszeri tanácskozás és az évi 6 szakmaközi értekezlet 

megszervezésével biztosítva a folyamatos információ áramlást a legoptimálisabb 

jelzőrendszeri működés elérése érdekében. 
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2017-ben már gyakorlottabban, (de a 2016. január 1-jén történt változásokat még sokszor 

emlegetve) látták el a Szolgálat munkatársai az alapellátási feladatokat. Az év folyamán volt 

az intézményből eltávozó kollégánk, valamint gyermekgondozásból is volt visszatérő 

munkatársunk. 

A szakmai létszám biztosítása kapcsán köszönettel tartozunk a Fenntartó felé, hogy a 

létszám bővítésére vonatkozó igényünket értő figyelemmel meghallgatta, és így 

megtarthattunk egy régi munkatársat, valamint lehetőséget kaptunk egy új státusz 

létesítésére. Illetőleg megelégedettséget okozott a csoportban az Ócsán és Alsónémedin 

létesített, megosztott (fél-fél) státusz is melyet 2018. januártól tölthettünk be. 

Az év során a családsegítők közül többen továbbképzéseken, szakmai napokon vettek részt. 

Ez egyrészt az ismeretek bővítését és aktualizálását támogatja, valamint színesebbé teszi a 

mindennapi szakmai tevékenységet. A Szolgálat munkatársai rendszeresen részt vettek 

esetmegbeszélő csoporton, ahol az esetleges elakadásokra kerestek válaszokat. 

Az év során 44 esetben szerveztek esetkonferenciát munkatársaink, amely tanácskozási 

forma a problémát hordozó család családtagjaival kibővített szakmai fórum, ahol minden 

meghívott lehetőséget kap a gyermekekkel kapcsolatos információinak átadására. Ugyan ezen 

szakmai fórum keretében (a családtagok nélkül) döntést hoznak, hogy élnek-e hatósági 

intézkedés iránti javaslattal a Gyámhivatal felé. Nagyon hatékony módszerként alkalmaztuk 

2017-ben az esetkonferenciákat. Ezek az alkalmak megteremtették a jelzőrendszeri tagok 

számára a közös gondolkodás, valamint a felelősség megosztás lehetőségét. 

A Polgármesteri Hivatal, a Gyámhivatal, a Család- és Gyermekjóléti Központ számára 

környezettanulmányokat készített a Szolgálat, támogatta a Polgármesteri Hivatalok szünidei 

gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatainak ellátását, a Szolgálat látókörében lévő 

családok felé javasolva, hogy vegyék igénybe ezt a lehetőséget. A Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársa jogszabályban előírt feladatának eleget téve, -ha szükségét látta a család- az 

étkezés igénybe vételéhez minden esetben segítséget nyújtott. 

2017-ben nagy kereslet volt a lakosság körében a ruhaadományok közvetítésére. Gyálon és 

Bugyi településen rendszeresen van lehetőség a válogatásra, Ócsára és Alsónémedire igény 

szerint készítünk össze, és továbbítunk ruha adományokat. A gyáli ruha raktárban egy 

önkéntes az év elejétől rendszeresen, egy önkéntes az év során bekapcsolódva gondoskodott a 

beérkező adományok szelektálásáról, osztásra való előkészítéséről. 
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Nehézséget Gyálon az információs pult valamint az elektronikus nyilvántartás hiánya okozott, 

mely hiányosságokra megoldást a 2018-as évben várunk. Sokszor előfordul, hogy bútort 

ajánlanának fel a Szolgálat kliensei számára jószándékú adakozók, de arra nincs lehetősége az 

intézménynek, hogy raktározással foglalkozzon, 2017. évben a Tündérpakk Alapítvány több 

ilyen esetben segítséget nyújtott. A felajánlott bútorok ezekben az esetekben a szervezet 

tagsága segítségével jutottak el a felajánlóktól a rászorulókhoz.  

 

2017. február 28-ig minden településen lezajlottak az éves jelzőrendszeri tanácskozások. 

A hatékony munka érdekében évi hat alkalommal szakmaközi értekezletet tartottunk 2017-

ben, melyek Bugyin, Ócsán és Gyálon kerültek megrendezésre. A jelzőrendszer tagjai 

megismerhették a társulás többi települését, az ott dolgozókat, azok sikereit, nehézségeit, 

ezzel is megerősítve az azonos területen dolgozó szakemberek együttműködését. A 

szakmaközi értekezletek tematikus formában kerültek megrendezésre, minden alkalommal 

egy-egy aktuális témával kapcsolatosan hívtunk meg előadó szakembereket, akik magas 

színvonalú előadással készültek, melynek jelentős anyagi vonzata is volt. 
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2017-ban megvalósult tanácskozásaink: 

 

 Gyál Ócsa Alsónémedi Bugyi 
Jelzőrendszeres 
tanácskozás: 

2017.02.28. 2017.02.27. 2017.02.23. 2017.02.22. 
 

Szakmaközi értekezlet 2017. évben 

  Időpont Helyszín Téma 

1. 2017.02.10. 

Bessenyei György 

Művelődési Ház és 

Könyvtár 

Bugyi 

Társadalmi problémák megközelítése modern 

technikával 

Selfie és ami mögötte van 

Tóth Tamás Sándor rendhagyó kiállítás megnyitója 

2. 2017.04.27. 

Arany János Közösségi 

Ház és Városi Könyvtár 

Gyál 

Játék és kreativitás 

"Kertváros" Gyáli Kistérség Nevelési Tanácsadó és 

Logopédiai Szakszolgálata 

3. 2017.05.09. 

Arany János Közösségi 

Ház és Városi Könyvtár 

Gyál 

A kiégés (burnout-)szindróma, 

és saját élményű kiscsoport 

Előadó: dr. Tábit Sarolta 

4. 2017.09.28 

Egressy Gábor 

Szabadidőközpont 

Ócsa 

Gyermeki jogok és kötelességek az iskolában 

előadók: dr. Jásper András, gyermekjogi képv., jogász 

A bűntetés, mint pedagógiai eszköz? 

Vidáné Ugrin Erzsébet, pszichológus, szupervízor 

5. 2017.10.26. 

Arany János Közösségi 

Ház és Városi Könyvtár 

Gyál 

Gyermekpszichiátriai ellátás működése ma 

Magyarországon 

Kórházi szociális munka 

előadó: Burgondné Stomp Edit, 

a Heim Pál Gyermekkórház Serdülő Pszichiátriai 

Osztályáról 

6. 
2017.11.13. 

 

Arany János Közösségi 

Ház és Városi Könyvtár 

Gyál 

Demenciaellátás 

előadó: Mihály Klára, Szent József Idősek Klubja, 

intézményvezető 

Rugalmas alkalmazkodó képesség (reziliencia) 

előadó: Tóthné Vincze Éva,  

Kertváros Szociális Központ, 

Család- és Gyermekjóléti Központjának szakmai 

vezetője 
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2017-ben a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat egyéb szakmai szolgáltatásokat is 

nyújtott: 

 

A családsegítés a szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 

a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás. 

Családsegítőként gyakran tapasztaljuk, hogy klienseink között sok a magányos, izolálódott 

személy. Nem kell feltétlenül egyedül élni ahhoz valakinek, hogy a magány érzése uralja el 

érzéseit. Családban is lehet magányos az ember. A családtagok leterheltsége, vagy esetleges 

érdektelensége miatt érezheti úgy valaki, hogy hiába él családi körben, az nem biztosítja 

számára az ő szükségletének megfelelő intimitást, figyelmet, biztonságot, empátiát, 

elfogadást. Klienseink egy jelentős részének szinte semmilyen bizalmi kapcsolatban nincs 

része. Az ember társas lény, így a hosszú távú magány megterheli az egyén pszichéjét. 

Különböző lelki és testi betegségek formájában kerül felszínre, ha az emberek társas 

kapcsolati hiányt szenvednek. 

Intézményünk a kliensek különböző igényeit térképezi fel, és megpróbálja a hiányterületeket 

orvosolni. A házi gondozók és a családsegítők összehangolt munkával igyekeznek személyre 

szabott szolgáltatással biztosítani klienseink a megfelelő ellátást, testi, lelki és szociális 

igényeiknek megfelelően. 

 

Klubjaink: 

 

A felnőtt lakosság számára a szabadidő hasznos, élménydús eltöltéséhez Gyálon heti 

rendszerességgel „Van Hova Klub” néven szabadidős klub működését biztosítja a Szolgálat. 

A klub vezetői igyekeznek facilitátor szerepben maradni, ezzel is az önszerveződésre 

ösztönözni a klubban részt vevő klienseket. A klub tagja lehet mindenki, aki képes és 

hajlandó betartani a társas együttlét íratlan szabályait, illetve a klub saját maga által 

létrehozott belső alkalmazkodási szabályait. 

Gyálon a 0-3 éves korosztály és szülei részére a „Baba-Mama Klub” nyújt lehetőséget a 

társas együttlétre. Alkalmain a kicsik élvezhetik a gyermekközösségbe tartozás előnyeit, 

megszokhatják, megtanulhatják a társakhoz való alkalmazkodást. A szülők számára is 

egyfajta lehetőség a heti rendszerességgel megtartott összejövetel a közösséghez tartozás 
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megtapasztalásához, illetve a tapasztalatok megosztásához. Családsegítőinktől tanácsot 

kérhetnek nevelési, gondozási problémáik megoldásához. 

Bugyi nagyközségben folytatódott a kéthetente megtartott „SANSZ” kamaszklub. A 

találkozásokon átlagosan 10 – 15 gyermek vett részt. Különböző témákról esett szó (pl.: az 

internet veszélyei, az ünnepek fontossága, személyiségfejlesztő játékok, kézműves 

foglalkozások) és minden alkalmat játékkal zártak a gyerekek. Készültek együtt a húsvétra, 

anyák napjára, a közös ünneplésre, tartottak pl. karácsonyi ünnepséget, és évszaknak 

megfelelő dekorációkat készítettek. 

 

Táboraink: 

 

A Bugyi településen 2017-ben is megrendezésre került a „SZEBB hét” napközis tábor, a 

barátság jegyében, melyet a nagy érdeklődés és a folyamatosan emelkedő létszám miatt is két 

turnusban szervezték meg munkatársaink. A tábort közösen szervezték meg a katolikus 

egyházzal és önkéntesekkel. 

A „Mini” tábor 2017. 06. 19. – 2017. 06. 23. (5 nap) került megrendezésre, ahol óvodás és 

kisiskolás gyerekek, valamint a külterületen élő (Ürbő és Vány) gyerekek vettek részt. Utolsó 

nap táborzáró műsorral szórakoztatták a szülőket, melyben, ének és tánc is szerepelt. 

Ebédjüket a Napközi otthonos konyha biztosította, a munkát a közösségi szolgálatot végző 

kamaszok és az önkéntesek segítették. A résztvevő gyermekek száma: 33 fő. 

2017. 07. 10. – 2017. 07. 16. (6 nap) volt a „Junior” tábor, ahol a felső tagozatos és 

középiskolás diákok vettek részt. Programjuk hasonlóan alakult: kézművesség, íjászat, 

sportdélután, sorjáték, akadályverseny, vízibomba csata, bográcsozás Ebédjüket a katolikus 

hívek önkéntes munkája biztosította. A második táborban a résztvevők száma 27 fő volt. 

Bugyi településen már hagyomány az is, hogy a munkatársak aktívan részt vesznek a helyi 

közösségi élet formálásában tevékeny munkájukkal.  

További kiemelt programjaik: 

Játékos családi nap, Hallowen party, Karácsonyi ünnepség, Klub Karácsony, Falukarácsony, 

„Segíts, hogy neki is szép karácsonya legyen” adománygyűjtő akció, 

„Nyilas Misi” cipős doboz gyűjtő- és osztó akció a „REFIFI” (Református fiatalok) tagjaival 

közösen, amikor is közel 122 csomagot osztottak ki 0-16 éves fiúk és lányok részére. 



30 
 

 

Alsónémedi településen az év során több alkalommal kapott a Szolgálat adományokat: 

játékokat, gyermek- és felnőtt ruhaneműket, cipőket. A karácsonyi adománygyűjtésre a 2017-

es évben is sor került. A település több pontján volt kiplakátozva a gyűjtési akció, melyhez 

nagy segítséget nyújtott az óvoda egyik lelkes munkatársa. A gyűjtés során tartós 

élelmiszerek, gyermek ruhaneműk, játékok és édességek érkeztek, melyeket a családsegítő 

munkatárs osztott szét a rászoruló gondozott, vagy a látókörében lévő családok között. 

A településen a 2017. évben összesen 473 alkalommal, 167 fő került kapcsolatba a Szolgálat 

családsegítő munkatársával. Az év végén 20 alapellátott család volt nyilvántartva az 

alsónémedi területi irodában. 

A Szolgálat segítő tevékenységeinek adatai az elmúlt év tükrében azt mutatják, hogy 

legnagyobb számban a kliensek tanácsadásban, segítő beszélgetésben, ügyintézéshez való 

segítségnyújtásban kértek és kaptak segítséget. 2017-ben 39 esetben volt szükség 

konfliktuskezelésre, 20 esetben pedig kríziskezelésre. 

12 esetben volt szükség közvetíteni más szolgáltatáshoz a klienseket, melybe beletartozik a 

pszichológushoz való irányítás, illetve két család részesült több alkalommal családterápiás 

jellegű konzultációban, melyeket a Központ munkatársai biztosítottak. 

Konfliktusos helyzetre való tekintettel, 3 alkalommal biztosított a Szolgálat teret szülői 

kapcsolattartás érdekében. 

A 23 fő kiskorúból, új együttműködési megállapodás alapján, 13 gyermek került a Szolgálat 

gondozásába. 5 gyermek esetében önkéntes (szülő kezdeményezte a kapcsolatfelvételt), 8 

esetben a jelzőrendszeri tagok jelzése alapján történt kapcsolatfelvétel. 

A családi-kapcsolati konfliktus problématípus tekintetében, mind a gyermekek, mind a 

felnőttek esetében kiemelkedően magas számot mutat, ez leggyakrabban a válófélben lévő 

családok esetében jelenik meg. 

2017-ben 46 fő gyermek volt nyilvántartva veszélyeztetettség miatt, ebből 12 gyermek 

hatósági intézkedésben volt érintett. 3 gyermek esetében a súlyos veszélyeztetettség miatt 

közvetlenül hatósági intézkedésre tett javaslatot a családsegítő munkatárs. 
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2017. évben is megrendezésre került Alsónémedin, a törvény által előírt éves jelzőrendszeres 

tanácskozás, illetve hat alkalommal szakmaközi megbeszélésnek is eleget tettünk. Ezeken az 

alkalmakon sajnos nagyon kevésszer jelentek meg az alsónémedi jelzőrendszeri tagok. 

2017-ben 37 jelzés érkezett a jelzőrendszeri hálózaton keresztül, ami 43 gyermeket és 6 

felnőttet érintett. 

A jelzőrendszeri tagokkal jónak mondható az együttműködés, különösen az Alsónémedin 

működő társintézményekkel, gyermekorvossal, védőnőkkel, oktatási intézményekkel, 

pszichológussal, akikkel szinte napi szintű a kapcsolat, hatékony az együttműködés, 

fókuszban a gyermekek vannak. Az esetmegbeszélések rendszeresek (személyesen, 

telefonon), a probléma típusától függően gyakoriak, az esetkonferenciákon minden esetben 

megjelentek a meghívott jelzőrendszeri tagok. 

 

A Szolgálat munkatársa rendszeresen, több alkalommal részt vett gyámhivatali tárgyalásokon, 

rendőrségi kihallgatásokon, szakmai fórumokon, illetve a Központ által biztosított 

esetmegbeszéléseken és szupervízión. 

 

 

Ócsán Karácsony előtt az helyi Mikulásfutók adománygyűjtést szerveztek, melynek 

szétosztásában segítettek a családsegítő kollégák, együttműködve a házi segítségnyújtásban 

dolgozó kollégákkal. Több rászorulónak személyre szabottan ruhaneműt osztottak, illetve a 

Máltai Szeretetszolgálat által felajánlott adományokból is részesültek ügyfeleink, az 

adományok közvetítésben a Katolikus Karitasszal is kapcsolatban álltak a 2017. év folyamán. 

Egy szakmaközi értekezletet szerveztek a Szolgálat munkatársai a városban, melyen 

képviseltették magukat a járás jelzőrendszeri tagjai, és a többi településről is nagy volt az 

érdeklődés a téma aktualitása miatt. 

Gyálon bútor adomány továbbításának lehetőségével kereste meg intézményünket a 

Tündérpakk Alapítvány a családsegítő kollégák a szervezésben, az Alapítvány munkatársa a 

szállításban vett részt. 

Gyálon a ruhaadományozás fellendülését tapasztaltuk meg. Folyamatosan fogadjuk a 

magánszemélyektől érkező felajánlásokat. Már több mint egy évtizede bejáratott 
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tevékenységünk a ruha- és cipő adományok eljuttatása az arra igényt tartó személyek, 

családok részére. 

 

Decemberben érkezett intézményünkbe a gyáli kliensek részére fenyőfa felajánlás, amit 

néhány nap alatt sikerült kiosztani a családok körében. 

 

Az ADR Logistics Kft. jelentős értékű tárgyi adománycsomagjait a családsegítő 

munkatársak osztották szét a rászoruló családok részére. 80 család örülhetett karácsony előtt 

az élelmiszer- és tisztítószer csomagnak, kiegészítve a gyermekes családoknak a dolgozók 

által összegyűjtött gyermekjátékokkal. 

 

Szorgalmazzuk, hogy az iskolákban történjen a tanulmányukban felzárkóztatást igénylő 

gyermekek korrepetálása, de szükség esetén családsegítőink egyedi megbeszélés alapján 

vállalnak a látókörünkbe került, gondozott gyermekek számára egy-egy tantárgyi felkészítést. 

A korrepetálások alatt módunk nyílik elbeszélgetni a gyermekekkel. Ennek során 

megismerjük nehézségeiket, és segítséget tudunk nyújtani számukra aktuális problémáik 

megoldásában. A bizalmi légkör kialakulása után könnyebben tudunk átadni számukra 

normákat és értékeket. Korrepetálást, pótvizsgára felkészítő foglalkozást szerveztünk 2017-

ben Ócsán, és Bugyin is. 

 

2017-ban az Emberi Erőforrások Minisztériumával szerződve Gyálon 1 fő önkéntest 

foglalkoztattunk a ruha adományok rendezésére, kezelésére, valamint a házi 

segítségnyújtásban szociális segítői feladatok ellátására a 100 órás képzést követően. 

 

Felkérésre készítettünk környezettanulmányt, segédkeztünk a szünidei 

gyermekétkeztetések igénybevételének megkönnyítésében. 
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2017. évi szakmai tevékenységek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat területi irodáiban 

 Gyál Ócsa Alsónémedi Bugyi Összesen 

Szakmai 
tevékenység 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Információnyújtás 152 154 263 101 123 32 399 179 937 466 

Segítő beszélgetés 528 426 164 75 218 70 639 227 1549 798 

Tanácsadás 205 121 169 91 105 79 88 58 567 349 

Ügyintézéshez 
segítségnyújtás 

258 222 115 59 147 51 512 99 1032 431 

Konfliktuskezelés 99 37 27 18 17 39 23 36 166 130 

Kríziskezelés 38 44 2 2 5 20 1 1 46 67 

Közvetítés 
ellátásokhoz való 
hozzáféréshez 
(pénzbeli) 

85 77   9 15 159 92 253 184 
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 Gyál Ócsa Alsónémedi Bugyi Összesen 

Szakmai 
tevékenység 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Közvetítés 
ellátásokhoz való 
hozzáféréshez 
(természetbeni) 

102 121     4 7 106 128 

Közvetítés másik 
szolgáltatáshoz 

60 59 12 12 5 12 29 22 106 105 

ebből átmeneti 
gondozásba 

          

Közvetítés 
központhoz 

19 25     3 9 22 34 
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 Gyál Ócsa Alsónémedi Bugyi Összesen 

Szakmai 
tevékenység 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Esetkonferencia 23 90 12 12 4 16 5 13 44 131 

Esetmegbeszélés 27 19 17 12   3 6 47 37 

Esetkonzultáció 64 84 98 36 28 59 128 71 318 250 

Szakmaközi 
megbeszélés 

          

Szociális és 
mentálhigiénés 
csoportmunka 

          

Egyéni és 
csoportos 
készségfejlesztés 

96 10       96 10 

Közösségfejlesztés 48 9       48 9 
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 Gyál Ócsa Alsónémedi Bugyi Összesen 

Szakmai 
tevékenység 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Környezettanul-
mány elkészítésé-
ben való 
közreműködés 

126 257 33 24 11 11 25 55 195 347 

Családlátogatás 899 504 191 154 114 38 275 152 1479 848 

Adományközvetí-
tés 

309 367 45 38 8 24 33 219 395 648 

Hátralékkezelési 
tanácsadás 

12 26       12 26 

Munkavállalási, 
pályaválasztási 
tanácsadás 

39 61   4 4   43 65 

Mediáció 1 2 3 3     4 5 

Kapcsolattartási 
ügyelet 

    4 3   4 3 
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 Gyál Ócsa Alsónémedi Bugyi Összesen 

Szakmai 
tevékenység 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Szakmai 
tevékeny-

ségek 
halmozott 

száma 

Szolgálta-
tásban 

részesülők 
száma 

Családterápia 13 11       13 11 

Pszichológiai 
tanácsadás 

20 33       20 33 

Jogi tanácsadás 22 28 11 8     33 36 

Iskolai szociális 
munka 

          

Összesen (01-09, 
illetve 11-28 sorok 
összege 

3245 2787 1162 645 802 473 2326 1246 7535 5151 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat személyi létszáma: 

 Gyál Ócsa Alsónémedi Bugyi 

Családsegítő 7 fő (2017. májustól) 2,5 fő 1 fő 3 fő 

Szakmai vezető  1 fő 
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Beszámoló Kertváros Szociális Központ 

Házi Segítségnyújtó Szolgálatának 

2017. évi működéséről 

 
A Kertváros Szociális Központ Házi Segítségnyújtó Szolgálatának tevékenységét a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. III. évi törvény 63. §-ában előírtak szerint 
végezte. 

Figyelmet fordítottunk arra, hogy a személyes gondoskodás biztosítása során az ellátásban 
részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek.  

A Házi Segítségnyújtó Szolgálat személyi létszáma 2017. december 31-én: 

 Gyál Ócsa Alsónémedi Bugyi 
Szakmai vezető 
(Gyál) 

1 fő 

Szociális gondozó 11 fő térségi 
szociális 
gondozó  

2 fő 2 fő 2 fő 

 

2017-ben a Szociális segítés keretében végzett tevékenységek: 

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helységeiben (hálószobában, fürdőszobában, 
konyhában és illemhelységben) 

- mosás 

- vasalás 

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében) 

- segítségnyújtás ételkészítésben és étkezés előkészítésében 

- mosogatás 

- ruhajavítás 

- közkútról, fúrtkútról vízhordás 

- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb 
szakmai kompetenciát igényel) 

- télen hó eltakarítás és síkosság – mentesítés a lakásbejárata előtt 

- kísérés 

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet 
elhárításában 

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézetbe történő beköltözés segítése
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2017-ben a Személyi gondozás keretében: 

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 

- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 

- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés 

Gondozási és ápolási feladatok körében: 

- mosdatás  

- fürdetés 

- öltöztetés 

- ágyazás, ágyhúzás 

- ínkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése 

- haj, arcszőrzet ápolás 

- száj, fog és protézis ápolás 

- körömápolás, bőrápolás 

- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) 

- mozgatás ágyban 

- decubitus megelőzés 

- felületi sebkezelés 

- sztómazsák cseréje 

- gyógyszer kiváltás 

- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása 

- vérnyomás és vércukor mérése 

- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül 

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés 

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való 
segítségnyújtás 

- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követés (a tevékenység elvégzéséhez való 
kompetencia határig) 

 

Települési adatok: 

A következő táblázat mutatja, hogyan alakultak a gondozotti létszámok (fő/hó átlag), a látogatási 
alkalmak száma (alkalom/hó összesen), és a gondozási órák (óra/hó összesen) száma a térség 
településein. 
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Személyi gondozás 

2017 Hó 
Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

Átlag v. 
összeg 

Ócsa 
Gondozotti szám 10 8 10 11 12 12 13 13 14 14 16 15 12,33 
Látogatási szám 90 68 81 73 112 101 108 120 128 132 133 103 1249 
Gondozási óra 136 97 129,5 100,5 169 133 126,5 143,5 184 186 185,5 149,5 1740 

Alsónémedi 
Gondozotti szám 13 13 13 13 14 13 13 13 14 14 14 14 13,41 
Látogatási szám 177 191 219 162 185 180 172 195 231 201 227 111 2251 
Gondozási óra 177 191,5 221,5 168,5 186,5 175 167,5 195 220,5 192,5 216 103 2214,5 

Bugyi 
Gondozotti szám 6 6 6 5 5 5 5 6 6 7 7 6 5,83 
Látogatási szám 85 87 102 81 80 89 84 91 100 102 67 52 1020 
Gondozási óra 107 112 167,5 145,5 164,5 198,5 180 181 196 175,5 119,5 89 1836 

Gyál 
Gondozotti szám 35 33 35 38 40 39 43 45 43 43 42 39 39,58 
Látogatási szám 550 469 553 514 606 570 610 752 609 650 665 444 6992 
Gondozási óra 938,5 829 934 859,5 1015 900,5 930,5 1071,5 847 890,5 976,5 606,5 10799 

Térségi               
összesen 

Gondozotti szám 64 60 64 67 71 69 74 77 77 78 79 74 71,15 
Látogatási szám 902 815 955 830 983 940 974 1158 1068 1085 1092 710 11512 
Gondozási óra 1358,5 1229,5 1452,5 1274 1535 1407 1404,5 1591 1447,5 1444,5 1497,5 948 16589,5 
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Szociális segítés 

2017 Hó 
Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

Átlag v. 
összeg 

Ócsa 
Gondozotti szám 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,16 
Látogatási szám 25 21 11 8 9 8 9 9 5 10 12 7 134 
Gondozási óra 27 23,5 12,5 7 7 7,5 8 6,5 5 9 10 6,5 129,5 

Alsónémedi 
Gondozotti szám 6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,33 
Látogatási szám 27 13 4 6 10 16 13 20 17 12 10 5 153 
Gondozási óra 26,5 12 4 5 9,5 15,5 12 20 17 11,5 10 4,5 147,5 

Bugyi 
Gondozotti szám 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 
Látogatási szám 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Gondozási óra 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Gyál 
Gondozotti szám 17 16 16 12 9 9 10 9 9 8 8 7 21,66 
Látogatási szám 146 114 131 89 83 85 90 88 78 69 58 41 1072 
Gondozási óra 133 105 107,5 84,5 79 75,5 86 81 72 60 52,5 35,5 971,5 

Térségi               
összesen 

Gondozotti szám 24 20 19 15 12 12 13 12 12 11 11 10 25,15 
Látogatási szám 208 148 146 103 102 109 112 117 100 91 80 53 1369 
Gondozási óra 159,5 117 111,5 89,5 88,5 91 98 101 89 71,5 62,5 40 1119 

 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Beszámoló 
Kertváros Szociális Központ 

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálatának 

2017. évi működéséről 

 

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálat tevékenysége: 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, - az önálló életvitel fenntartására, segélyhívó készülék 

megfelelő használatára képes - időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai 

betegek részére a felmerülő krízishelyzetek gyors elhárítása céljából nyújtott ellátási forma.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a személyes gondoskodást nyújtó ellátást magába 

foglaló szociális alapszolgáltatás, melyet az állam, vagy a területileg illetékes 

önkormányzatok, jelen esetben a „Kertváros” Önkormányzati Társulás biztosít a térségi/járási 

szociális intézmény (Kertváros Szociális Központ) által.  

2010-től már nem szerepelt a kötelezően ellátandó feladatok között a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, finanszírozásának egy részét pályázati formában, támogatás igénylésével, 

megpályázásával biztosította a Társulás. A pályázati időtartam 2010-től 2012. december 31-ig 

tartott. Először 2013. március 31-ig, majd 2013. június 30-ig hosszabbította meg az NRSZH a 

szerződést. 2013. július 1-től ismételten államilag kötelező feladatellátás lett a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás, melyet új féléves szerződés megkötésével biztosított a működtető 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF). 

2014. évtől 2017. évig ezen alapszolgáltatást ellátó szerződés egy - egy évenként 

meghosszabbításra került az intézményt fenntartó és a finanszírozó között. 
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A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálat személyi létszáma 2017. évben: 

 Gyál I. 
körzet 

Gyál II. 
körzet Ócsa 

Alsó-
némedi-
Gyál III. 
körzet 

Bugyi 

Szakmai vezető * (Gyál) 1 fő 
Szociális gondozó megbízási 

szerződéssel * 
2 fő* 2 fő* 2 fő* 2 fő* 2 fő* 

Szociális gondozó, külsős 
dolgozó, megbízási 
szerződéssel 

- - - - - 

 
*Házi segítségnyújtási feladatokat is ellátnak. 

2017-ben igyekeztünk saját dolgozó megbízásával elláttatni a feladatot, csak betegség esetén 

bíztunk meg külsős személyt az átmeneti, rövid időszakban a feladat elvégzésével. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásához, a működési engedélyben szereplő 

kapacitáshoz (160 készülékhez) még a 2010. évben 10 fő szakmai létszámot rendeltünk, mely 

a jelzőrendszeres pályázat kritériumának megfelelt. A jelzőrendszeres pályázat időtartama 

2010. évtől 2012. évig szólt. A pályázati időtartam 2012. december 31-ig tartott, de csak 157 

készülékre engedélyezte a pályázat a normatíva lekérést. A pályázati kiírást – szervezési 

okokból – még 2013. március 31-ig és 2013. június 30-ig meghosszabbította az NRSZH. 

A kistérségek 2013. év közepén történő megszűntetése és járásokká történő átalakulása miatt 

2013. év II. félévétől a szolgáltatás működését a Szociális és Gyermekvédelmi Felügyelet 

kapta meg feladatul, a velük való szerződéskötésben a Társulás a „vállalkozó” megnevezést, 

míg az intézmény a működtetés feladatát kapta meg. A lekérhető támogatás mutatószámát 

bővíteni, nem lehetett, így maradt a korábbi 157 főre vonatkozó éves szintű támogatás, ezért 

különösen megnőtt a szolgáltatásra várakozók száma.  

2013. július hótól, ezért 2016-ben is, havi jelentési kötelezettsége van az intézménynek a 

fenntartó felé, majd onnan az SZGYF felé, a szoros elszámolás érdekében. 

2016. július 01-től jelentős változás áll be a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, mivel az 

engedélyező szerv 20 készülékkel történő bővítésre lehetőséget kínált, így az 

összkészülékszám 177-re emelkedett, ezért a várólista 2016. év végére minimálisra 

csökkent, így 2017-ben a várólistán megjelenő létszám lecsökkent. 
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Települési adatok a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 2017. december 31. napján: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Készülékek száma 2017. 12. 31-én 

Ócsa 27 
Alsónémedi 22 

Bugyi 30 
Gyál I., II. és III. 

körzet 
98 

Térségi összesen 177 
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A jelzőrendszeres házisegítségnyújtás készülékei életmentőek lehetnek az idős, egészségileg 

leromlott állapotú elláttottaink számára. 

A legjobban a készüléken leadott éles riasztások száma (101 éles riasztás, illetve kivonulás) 

mutaja meg a legjobban, milyen nagy szükség van erre a szolgáltatási formára. 
 
 
  Ócsa Alsónémedi Bugyi Gyál Térségi összesen 

Éles 9 15 21 56 101 
Téves 15 12 18 77 122 

összesen 24 27 39 133 223 
 
 
 

 
 
 
 
 
A kistérség településein 2017. évben az összes riasztás  (632 alkalom) az alábbiak szerint 
alakult: 

-az éles riasztás     101 alkalom; 
-téves riasztás       122 alkalom; 
-teszt-, vagy próba riasztás     409 alkalom. 
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Beszámoló Kertváros Szociális Központ 

Szociális étkeztetés szakfeladatának 

2017. évi működéséről 
 
Szociális étkeztetés tevékenysége: 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (1) 
bekezdése alapján az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább 
napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik 
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi 
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 
hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait a Gyáli Önkormányzat 
rendeletben határozza meg. 
Kertváros Szociális Központ gyáli irodája a 2017. év során, munkanapokon, napi egyszeri 
meleg étkeztetést biztosított azok számára, akik önmaguk étkezéséről gondoskodni nem 
képesek.  
2016. évtől napjainkig a szakmai vezető, és a gépkocsivezető munkáját szociális asszisztens 
segíti a feladat ellátásában. 
Az intézmény az ellátottak igénye szerint 1 fő szociális segítővel, gépjárművel szállította 
házhoz az ételt, de lehetőség van az étel konyháról történő elvitelére a kifőző konyháról. A 
szociális étkeztetés szolgáltatás és az étel kiszállítása is díjköteles. 
2017. évben 11791 adag ételt biztosított Intézményünk a rászorulóknak. A szociális 
étkeztetésben havonta résztvevő ellátottak száma átlag 51 fő volt. 
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2017. évi eredmények, változások az Intézmény életében 
 

Eredmények: 

- Az Intézmény dolgozói közül azok, - akiknek képzést kellett teljesítenie a (2017- ben 

még hat éves) képzési ciklusban - a 2017-es évben kihasználták a felkínálkozó 

ingyenes kreditpontot adó képzési lehetőségeket. 

 

- Havonta lehetőség nyílt a Család- és Gyermekjóléti Központ szervezésében és 

lebonyolításában esetmegbeszélő team-eket tartani a felmerült igények szerint. 

Továbbra is szupervíziót biztosítottunk a teameknek, a vezetőknek, valamint a térségi 

feladatokat ellátó pszichológusnak megbeszélési lehetőséget a mentorálási időszakban. 

 

- A 2017-es évben folytatódott a prevenciós tevékenység a Kertváros Szociális 

Központban, bár a korábbi évekhez képest visszafogott csoport számmal. 

2009. évtől (9 éve), mindig jelen van az intézmény életében a prevenciós 

klubfoglalkozás, és a táboroztatás, hiszen számunkra fontos a problémák megelőzése, 

de a korábbi személyi feltételeinket, és kapacitásainkat jelenleg az alapfeladatok 

ellátására tudjuk leginkább fordítani. 

A korábbi csoport foglalkozásokhoz képest (a 2015-ös év magas számú klubfoglalkozás 

és ingyenes tábor megszervezése után), a csökkenést a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat új feladatköre nem tette lehetővé a dolgozói leterheltség miatt. Még így is 

folytattuk a Baba-Mama Klubot és a Van Hova Klubot Gyálon és a Sansz Ifjúsági 

Klubot Bugyin. Továbbá két korosztályos tábor megszervezését is vállalták a Bugyin 

dolgozó családsegítők, így biztosítva, hogy a korábbi értékes és jól bevezetett 

hagyomány ne törjön meg. 

 

A 2017-es évben a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál stagnált az állományi 

létszám a részben rendezett dolgozói jövedelmek (a garantált bérminimumra való 

kiegészítés) miatt. 

Elmondhatjuk, hogy míg 2016-ban a szociális és gyermekjóléti feladat újrafelosztása 

miatt voltak az intézményben nehézségek, átszervezések, valamint a házi 

segítségnyújtás feladatait csak magasabb létszámmal tudtuk biztosítani, addíg 2017-ben 

a kiderültek a 2016-os jogszabályi intézkedések feladataihoz tartozó gyermekvédelmi 

létszámok miatti anomáliák, és ezért kellett ezen a szakfeladaton is létszámbővítésben 
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gondolkodni. Szerencsére Kertváros” Önkormányzati Társulás pozitív döntéseinek 

köszönhetően gördülékenyen biztosította a fenntartó az anyagi és személyi 

feltételeket. 

 

A bérek rendezését, a jogszerű besorolásokat, visszasorolásokat csak 2017. év elején 

lehetett megfelelően elvégezni a Közalkalmazotti Tanács, és jogi segítség 

igénybevételével, szerencsére ez után az intézményi közhangulat a 2017. év elejétől 

javult, normalizálódott, együttműködésben a dolgozókkal, az intézményvezetővel, a 

fenntartóval és a Közalkalmazotti Tanáccsal. 
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Munkafeltételek, infrastrukturális változások: 

- JHSNY készenléti rendszerét a törvényi előírásoknak megfelelően működtette az 

Intézmény 2017-ben is, a szükséges szakmai létszámokat folyamatosan feltöltve, a 

kieső gondozó (tartós betegállomány) gyors helyettesítését mielőbb megoldva. 

- A 2017. évben a védőruha és munkaruha juttatást sikerült a törvény által előírtak 

szerint biztosítani, köszönhetően a fenntartó Társulásnak, aki a szükséges keretet a 

költségvetésben biztosította a dolgozók számára. 

- A gyáli területi irodában a -korábban nagyon szűk helyen működő- házi 

segítségnyújtás szolgáltatás átköltözését, a 2017. év elején tudtuk realizálni, jelentősen 

emelve ezzel a munkavégzés infrastrukturális feltételeit, ami megelégedésére szolgált a 

szakmai csoportnak - a tisztasági festés és bebútorozás után. 

- Az év folyamán nem volt nagy fluktuáció, de így is volt az intézményből eltávozó 

kollégánk, valamint gyermekgondozásból is volt visszatérő munkatársunk, ugyanúgy 

gyermekvállalás miatt is szünetel 2017-től egy munkatársunk közalkalmazotti 

jogviszonya. Ezen örömteli változások folytatódnak a 2018-as évben is, ujabb három 

megszületett kisgyermekkel és (minimum) egy később születő babával gyarapszik az 

intézményi dolgozók gyermekeinek száma. Köszönhető ez annak, hogy nagy gondot 

fordítunk arra, hogy a szociális szférában oly kevéssé megjelenő fiatalabb korosztályt 

is szívesen látjuk intézményünkben, hiszen minden szakmában nagyon fontos a 

szakember utánpótlás, a szakmai gyakorlat és rutin megszerzése, a korosztályok közötti 

együttműködés. 

- A szakmai létszám biztosítása kapcsán köszönettel tartozunk a Fenntartó felé, hogy 

a létszám bővítésére vonatkozó igényünket értő figyelemmel meghallgatta, és így 

megtarthattunk egy régi munkatársat, valamint lehetőséget kaptunk egy új státusz 

létesítésére. Illetőleg megelégedettséget okozott a Szolgálatnál az Ócsán és 

Alsónémedin létesített, megosztott (fél-fél) státusz is, melyet 2018. januártól 

tölthettünk be. 



53 
 

2017. év munkáját nehezítő körülmények: 

- 2017-ben a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának megváltoztatását elkezdtük, 

(a tíz éve változatlan díj felülvizsgálatával), melyet 2018. májusától tudunk várhatóan 

realizálni. A Házi Segítségnyújtásban a szociális segítésre és személyi gondozásra 

különböző személyi térítési díjat szükséges bevezetni jövedelem arányosan, sávosan. 

Az évek óta változatlanul hagyott és alacsony összegű díj megváltoztatása, 

valószínüleg nem lesz az intézmény legnépszerűbb intézkedése az ellátottak körében, 

de szükségszerű lépés volt, miután a házi segítségnyújtással kapcsolatos kiadások, már 

nem finanszírozhatók önkormányzati szinten tovább, míg a kapott normatíva nem 

fedezi a keletkezett intézményi kiadásokat. 

- A Család- és Gyermekjóléti Központ működésében, feladatai ellátásában év közben 

hozott újabb és újabb jogszabálymódosítások folyamatos készenlétben tartják az 

esetmenedzsereket, vezetőket, tanácsadókat. Új munkakört, feladatkört, azaz ismételt 

intézményi átalakítást kívánt, hogy 2017. szeptemberétől a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) elkezdte kiképezni az esetmenedzserek 

közül a szociális diagnózis felvételi szakértőket, hogy 2018 január 1-től a szociális 

diagnózisok készítését kötelezően ellátandó speciális szolgáltatásként biztosítsák a 

Központok, az előre meghatározott kliensi körnek. Az Intézmény ezt a feladatot is 

teljesítette határidőre, ám ekkor már látható volt a „következő-kötelező” feladat 

ellátása, az óvodai- és iskolai szociális segítő munka (lásd: a 2018. évi tervek között.) 

 

Pénzügyi, gazdasági beszámoló: 

- Kertváros Szociális Központ önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, míg a pénzügyi 

feladatok ellátásával „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa továbbra 

is megbízta Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Irodáját. 

- Az intézmény bevételeit az alapnormatíván és a kiegészítő normatíván, az esetleges 

pályázati összegeken, valamint a települések által befizetett díjakon felül a házi 

segítségnyújtás és szociális étkeztetés szolgáltatását igénybe vevő személyek által 

befizetett térítési díjak egészítik ki. 

- Kertváros Szociális Központ a 2017. évben megfelelt a szakmai elvárásoknak és 

kötelezettségeknek az év közben többször is, folytonosan változó jogszabályok, 

kötelezettségek, működési feltételek ellenére.
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Tervek 2018. évre: 

 

- A 15/1998. NM rendelet 25. §-a 2018. szeptember 1-től bevezeti az óvodai és iskolai 

szociális segítő szolgáltatást -kötelező jelleggel- ami szintén egy (nálunk 5 fős) 

szakmai csoport létrehozását kívánja meg az Intézményektől, Központoktól országos 

szinten. Bár a szakma anyagi megbecsültsége alacsony és a képzett szakemberek nem 

állnak rendelkezésre, (hiszen csak két éve jelent meg az első ilyen irányú szakmai 

képzés), az erre irányuló pályázati projektek még futnak, az ebből készült protokollok 

nem elérhetőek, és az iskolák sem készültek fel arra, hogy ez a szolgáltatás megjelenik 

a szférában, mégis az iskolákkal kötött megállapodásokkal alátámasztott tevékenység 

után fogja az állam, az ehhez szükséges források meghatározott részét biztosítani. Ez az 

új feladat nagy kihívást jelent az átalakuló szociális és gyermekvédelmi rendszerben.  

A járási feladatellátást folyamatosan, naprakészen nyomon kell követni az 

érintetteknek 2018-ban is. 

 

Fontos célunk, hogy a képzési lehetőségeket felkutassuk, azok az intézményi 

dolgozók számára elérhetőek legyenek, a munkatársak a korszerű szakmai ismereteket 

megszerezhessék, és alkalmazhassák a napi munkájuk során. 

 

- Az intézmény összes dolgozójának régi vágya volt, hogy a Szociális Munka Napja 

alkalmával méltó megünneplésre kerüljön a szakmai elköteleződés és a területen 

végzett álhatatos munka elismerése. A szociális területen dolgozó térségi 

munkatársakban régóta megfogalmazódott a vágy a szakmai presztízs növelésére, a 

területen elhivatottan közfeladatot ellátó szakemberek anyagi és erkölcsi 

megbecsültségének emelésére, a gyermekvédelmi és szociális szakterületen megjelenő 

feladatok nagyságához méltó elismertség elérésére egyaránt. 

2017. évtől a Szociális Munka Napja -november 12-e- munkaszüneti nap lett. 

Mosollyal fogadtuk, hogy ez 2018-ban nem hétvégére fog esni.  

Szeretnénk, ha régi vágyunk végre teljesülhetne, és Kertváros Szociális Központ, 

mint társult intézmény, a 10. évfordulóját - és egyben a jogelőd intézményi működés 

19. évét - méltó rendezvénnyel ünnepelhetné meg a szakma. 

Gyálon 2017. június 10-én, szombaton volt először Segítők Napja rendezvény 

megtartva a gyáli Arany János Közösségi Házban, melyben a főként gyáli 
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Intézményben segítő-szakmában dolgozók a rendezvény előkészítésében, 

szervezésében, előadások tartásában, kézműves foglalkozások biztosításában vettek 

részt, idős embereket köszöntöttek fel, valamint a civil szervezetek programjaival 

szórakoztatták közösen a lakosságot. Ám éppen emiatt 2018-ban még jobban vágyunk 

rá, hogy kicsit jobban szóljon ez az ünnep rólunk, a szociális területen dolgozó 

szakemberekről, az elhivatottságunkról, és ne feltétlenül munkával ünnepeljük meg a 

Szociális Munka Napját. Terveink szerint szívesen látnánk Pál Ferenc szórakoztató 

és tanulságos előadását (pl.: „Milyen a jó segítő”) a Közösségi Házban tartandó térségi 

rendezvényünkön, járási szakmaközi értekezletünkön. Ekkor kerülnének átadásra a 

törzsgárda dolgozók elismerő oklevelei is, mely elismerési formát szerencsére 2017-

től biztosítja „Kertváros” Önkormányzati Társulása a térségben szociális 

alapszolgáltatásban dolgozó közalkalmazottai számára. Kérjük szakmai 

programtervezetünk szíves támogatását a társult települések képviselői által is. 

 

Reméljük, hogy a belénk vetett bizalom által, és a velünk kapcsolatban álló tagok további 

megerősítésével, a szűkebb és tágabb környezetünk, valamint a helyi közösségi hangulat is 

pozitívabb lesz, amely a társadalomban érzett jólétünket hivatott megerősíteni. 

 

 

Gyál, 2018. április 18. 

 

Tisztelettel: 

 

             Radványi Judit 

            intézményvezető 
 



 

 

 

 

Tárgy: Javaslat 2018. szeptember 1-jétől a Gyáli Tátika 
Óvoda álláshelyeinek bővítésére, valamint a Gyáli 
Liliom Óvoda álláshelyeinek csökkentésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen előterjesztéssel azonos ülésén dönt a 2018/2019. nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számáról, az előterjesztés alapján az alábbiak szerint: 

 
Gyáli Liliom Óvoda 10 óvodai csoport 

Gyáli Tátika Óvoda 12 óvodai csoport (11+1 gyógypedagógiai cs.) 
Gyáli Tulipán Óvoda 10 óvodai csoport 

A Képviselő-testület 125/2017. (V.25.) sz. határozatának értelmében jelenleg a Liliom Óvodában 11, a 
Tátikában és a Tulipánban 10-10 óvodai csoport működik. 

A Tátika Óvoda Klapka utcai épülete rekonstrukciós munkálatainak befejezését követően a székhely, és a 
telephely épületben 6-6 óvodai csoport indítását tervezzük, míg a Liliom Óvodában a rekonstrukció miatt a 
2017/2018. nevelési évre indított 11-edik csoport működését visszaintegráljuk a Tátika Óvodába, ezzel annak 
működése a Liliom Óvodában megszűnik. 

Képviselő-testületünk 94/2018. (IV.26.) sz. határozatával kinyilvánította szándékát a Gyáli Tátika Óvodában egy 
gyógypedagógiai csoport indításáról, a véleményeztetési eljárások után szintén a mai ülésünkön döntünk a 
szándéknak megfelelően a Tátika Óvoda alapító okiratának módosításáról. A 94/2018. (IV.26.) sz. döntést 
megalapozó előterjesztés tartalmazta, hogy az indítani kívánt gyógypedagógiai csoportnak milyen személyi és 
tárgyi feltételei vannak. 

A gyógypedagógiai csoport személyi feltételei hasonlóak, mint egy normál, ép gyermekeket nevelő csoporté, 
azzal a lényeges különbséggel, hogy a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő 
gyógypedagógus szakember alkalmazása is szükséges, vagyis csak tisztán autista csoport esetén autizmusban 
jártas, ún. autizmus spektrum pedagógia szakirányt végzett gyógypedagógus alkalmazása válik szükségessé. A 
Tátika Óvodában a 12-dik, gyógypedagógiai csoport 2 fő óvodapedagógusának, 1 fő dajkájának bére az alábbiak 
szerint került betervezésre 2018. szeptember 1. napjától: 

Munkakör megnevezése Fizetési 
fokozat 

Besorolás 
szerinti bér 

3 havi bér Közlekedési 
kts. 

3 havi 
közlekedési 

kts. 

Mindösszesen 

óvodapedagógus1 PI/8 283 185 849 555 9 030 27 090 876 645 
óvodapedagógus2 PI/8 283 185 849 555 9 030 27 090 876 645 

WCsné (dajka) B/4 199 750 599 250 7 798 23 394 622 644 
Összesen  964 670 2 894 010 25 858 77 574 2 971 584 

Az intézményvezető véleménye szerint gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása is szükségessé válik, fentiek 
alapján tehát, ami az intézményi költségvetés tervezésből kimaradt – és a tervezett gyógypedagógiai 
csoportindítás indokolja – az a gyógypedagógiai pótlék kalkulálása, egy gyógypedagógiai asszisztens, valamint 
egy a sajátos nevelési igénynek megfelelő gyógypedagógus alkalmazása pénzügyi fedezetének kiszámítása az 
alábbiak szerint: 

Munkakör megnevezése Fizetési 
fokozat 

Besorolás 
szerinti bér 

3 havi bér Gyógypedagógiai 
pótlék 

3 havi 
gyp.pótlék 

Mindösszesen 

gyógypedagógus 
(egyetemi) 

PII/10 365 400 1 096 200 10 150 30 450 1 126 650 

óvodaped1 / csak a PI/8 0 0 9 135 27 405 27 405 
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gyógypedpótlék (főisk) 
óvodaped2 / csak a 

gyógypedpótlék (főisk) 
PI/8 0 0 9 135 27 405 27 405 

gyógypedagógiai 
asszisztens (középisk) 

C/5 198 550 595 650 6 090 18 270 613 920 

Összesen  294 350 883 050 34 510 103 530 1 795 380 

Fentiek alapján a költségek összesítve a gyógypedagógiai csoport 2018. szeptember 1-jei indulására, 3 hónapra a 
plusz személyi juttatások az alábbiak szerint alakulnak: 

Költségek összesítése 
Személyi juttatás 1 795 380.- Ft 
Járulék (19,5%) 350 100.- Ft 

Mindösszesen 2 145 480- Ft 

A gyógypedagógus és a gyógypedagógiai asszisztensi álláshellyel (2 fő) szükséges a Tátika Óvoda 
álláshelyeinek számát megemelni. 

A Liliom Óvodában az óvodai csoportok számának 1 csoporttal történő csökkentése, míg a Tátika Óvodában az 
óvodai csoportok számának 2 csoporttal való bővítése miatt szükséges az álláshelyek módosítása. A 
jogszabályoknak megfelelően egy óvodai csoportban 2 fő óvodapedagógus foglalkoztatása kötelező. A nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. számú melléklete határozza meg a nevelő 
munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát az óvodákban: 

Munkakör Feltétel Létszám 

dajka csoportonként 1 

pedagógiai asszisztens 3 óvodai csoportonként 1 

A fenti döntéseknek és a jogszabályi rendelkezések alapján az alábbiak szerint szükséges a Liliom és Tátika 
Óvoda engedélyezett közalkalmazotti létszámát meghatározni: 

Tátika Óvoda 2017/2018. 
nevelési év 

(8 hó) 

2018. 
09.01-jétől 

(12 
csoport) 

változás Liliom Óvoda 2017/2018. 
nevelési év 

(8 hó) 

2018. 
09.01-jétől 

(10 
csoport) 

változás 

óvodapedagógus 21 25 +4 óvodapedagógus 23 

 

21 -2 

csoportos dajka 10 12 +2 csoportos dajka 11 10 -1 

(gyógy)pedagógiai 
asszisztens 

3 5 +2 pedagógiai 
asszisztens 

3 3 0 

konyhás dajka 6 6 0 konyhás dajka 7 6 -1 

óvodatitkár 2 2 0 óvodatitkár 1 1 0 

pszichopedagógus 1 1 0 pszichopedagógus 1 1 0 

logopédus 1 1 0 logopédus 1 1 0 

fejlesztőpedagógus 0 0 0 fejlesztőpedagógus 0 0 0 

karbantartó 2 2 0 karbantartó 2 2 0 

gyógypedagógus 
(autizmus specifikus 

végzettséggel) 

0 1 +1     

Létszám összesen 46 55 +9 Létszám összesen 49 45 -4 
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A 9 fő létszámbővítés a következők szerint érinti a Tátika Óvodát: 4 fő óvodapedagógus közül 2 fő 
óvodapedagógusnak ideiglenes áthelyezése a Liliom Óvodában megszűnik, és jelenleg a Liliom Óvodában 
működő szükségcsoporttal együtt visszaintegrálódnak a Tátika Óvodába. Ugyanez a helyzet a Liliom Óvoda 
„tátikás” szükségcsoportjában foglalkoztatott 2 fő dajkával. Egy fő pedagógiai asszisztens és 2 fő 
óvodapedagógus felvételéről az intézményvezető gondoskodik. Az egy fő gyógypedagógiai asszisztens és 
gyógypedagógus a 12-dik, gyógypedagógiai csoporthoz szükséges a fentiekben már részletesen kifejtettek 
szerint. 

A Liliom Óvodában pedig a fentieknek megfelelően csökken az álláshelyek száma: a 2017/2018. nevelési évre 
indított „tátikás” szükségcsoportban ideiglenes áthelyezéssel, ebben a nevelési évben foglalkoztatott 4 fő (2 fő 
óvodapedagógus + 2 fő dajka) álláshely elvonása szükséges. 

A Liliomban történő létszámcsökkentés (-4 fő), és a Tátikába történő létszámbővítés (+7 fő) személyi 
juttatásokat érintő hatását a 2018. évi költségvetés megtervezésekor és elfogadásakor már figyelembe 
vettük. Ennek megfelelően betervezésre és elfogadásra került az alábbiak szerint a +4 fő óvodapedagógus, 
és +3 fő nevelő-oktató munkát segítő közalkalmazott illetménye a Tátika Óvodában, és már nem került 
bele a Liliom Óvoda költségvetésébe a 4 fő bére  
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I5 (Li) 255 780     255 780 767 340 916 971 
Gy (Li) 182 700     182 700 548 100 654 980 

I8 283 185     283 185 849 555 1 015 218 
I8 283 185     283 185 849 555 1 015 218 

Pedagógusok 1 004 850     1 004 850 3 014 550 3 593 387 
D9 (Li) 198 550     198 550 595 650 711 802 
B4 (Li) 198 550    1 200 199 750 599 250 716 104 

C5 198 550     198 550 595 650 711 802 
NOKS 595 650     596 850 1 790 550 2 139 708 

Összesen 1 600 500    1 200 1 601 700 4 805 100 5 733 095 

A két óvoda vezetőjének tájékoztatása szerint a Liliom Óvodából a Tátika Óvodába visszatérő csoport 4 fő 
alkalmazottját 2018. július 1. napjától – tekintettel a nyári működésre, és a Tátika Óvodában vélhetően már 
jelentkező többletfeladatokra – a jelenlegi munkáltató Liliom Óvoda átirányítja a Tátika Óvodába. A Kjt. 
előírásai szerint a munkáltató jogosult a közalkalmazottat átmenetileg a kinevezésében szereplőtől eltérő 
munkahelyen és munkáltatónál foglalkoztatnia, melyhez még a kinevezési okmány módosítása sem szükséges. 
Feltétele azonban az átirányításnak, hogy csak átmenetileg, ideiglenesen történhet, valamint lényeges, hogy a 
kinevezéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a közalkalmazottat tájékoztatni kell. Az álláshelyek 
elvonására nincs lehetőség lévén, hogy a csoportok száma a 2018/2019-es nevelési évre került meghatározásra, 
melynek utolsó napja 2018. augusztus 31, eddig az időpontig elvileg a Liliom Óvodában 11, míg a Tátika 
Óvodában 10 óvodai csoportra szükséges az óvodapedagógusok, és dajkák biztosítása, nem utolsó sorban az 
állami normatíva is ennek megfelelően vehető igénybe. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megvitatására, és a határozati javaslatok támogatására. 
 
Határozati javaslat: 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. a Gyáli Liliom Óvoda és a Gyáli Tátika Óvoda közalkalmazotti álláshelyei között létszám-
átcsoportosítást hajt végre, oly módon, hogy a Gyáli Liliom Óvodában a 2017/2018. nevelési évben 
indított plusz egy óvodai csoportba ideiglenesen áthelyezett 2 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka, 
összesen 4 fő közalkalmazott álláshelyeinek számát a Gyáli Liliom Óvodából elvonja 2018. 
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szeptember 1. napjától, így a Gyáli Liliom Óvodában az engedélyezett közalkalmazotti 
álláshelyek számát 45 főben határozza meg; 

2. a Gyáli Tátika Óvoda álláshelyeinek számát 2018. szeptember 1. napjától 9 fővel megemeli (4 fő 
óvodapedagógus – ebből 2 fő a Liliom Óvodából áthelyezésre kerül a Tátika Óvodába – 2 fő dajka – 
mindkettő áthelyezésre kerül a Liliom Óvodából a Tátika Óvodába –, 1 fő pedagógiai asszisztens, 
valamint 1 fő gyógypedagógiai asszisztens és 1 fő gyógypedagógus autizmus spektrumzavar 
végzettséggel); ezzel a Gyáli Tátika Óvodában az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek 
számát 55 főben határozza meg; 

3. a Gyáli Tátika Óvoda költségvetésének személyi juttatások sorát 1 795 380,- Ft összeggel, a 
munkaadót terhelő járulékok sort pedig 350 100,-Ft összeggel (összesen: 2 145 480,- Ft) megemeli a 
2018. évi költségvetési rendelet általános tartalékának terhére; 

4. tudomásul veszi, hogy a Gyáli Liliom Óvoda intézményvezetője 2018. július 1. napjától 2018. 
augusztus 31. napjáig a 2018/2019. nevelési évben 11-edik csoportként indított Katica csoport 4 fő 
közalkalmazottját (2 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka) a kinevezésüktől eltérően foglalkoztatja, és 
átirányítja őket a Gyáli Tátika Óvodába. 

 
Határidő: 1.,2., és 3. pont:  2018. augusztus 31. 
  4. pont:    2018. június 30. 
Felelős:  polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 
 
Gyál, 2018. május 7. 
 
 
 
 Erős József 
  alpolgármester 
 



 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 

intézményátszervezéssel kapcsolatos döntések 
meghozatalára, és a Gyáli Tátika Óvoda alapító 
okiratának módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 26-ai ülésén 94/2018. (IV.26.) sz. határozatával 
kifejezte abbéli szándékát, hogy a fenntartásában működő Gyáli Tátika Óvodában gyógypedagógiai csoportot 
kíván indítani (autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek számára, akik szakértői véleményében szerepel, 
hogy „integráltan nem vagy részben nevelhetők”, és kiscsoportos nevelésük ajánlott, maximum 8 fő) csak és 
kizárólag gyáli állandó lakóhellyel rendelkező óvodáskorúak számára 2018. szeptember 1. napjától. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pontja szerint 
intézményátszervezésnek minősül minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat, szakmai dokumentum 
21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában felsoroltak bármelyikének módosulásával jár. Az Nkt. 21. § (3) bekezdés 
alapján a köznevelési intézmény alapító okirata tartalmazza – többek között – az intézmény alapfeladatának 
jogszabály szerinti megnevezésének módosításával járó fenntartói döntés intézményátszervezésnek 
minősül. 
 
Az átszervezésről szóló döntés meghozatala előtt az Nkt. 83. § (3)-(4) bekezdése szerinti véleményezési 
eljárásban a tervezett átalakításról az alkalmazotti közösség, és a szülői szervezet véleményét be kell szereznie a 
fenntartónak. A fenntartó képviselőjeként, Polgármester úr 2018. május 3. napján kelt levelében kérte az 
érintetteket, hogy a jogszabályban foglalt 15 napos határidőn belül az érintettek alakítsák ki véleményüket az 
intézményátszervezésről. A szülői szervezet 2018. május          -án     órakor, az alkalmazotti közösség 2018. 
május       -án       órakor tartja értekezletét. A szülői szervezet értekezletéről készült jegyzőkönyv az előterjesztés 
1.sz. mellékleteként, míg az alkalmazotti közösség értekezletéről készült jegyzőkönyv 2.sz. mellékleteként 
olvasható. 
 
Az Nkt. 84. § (3) bekezdése alapján a fenntartó tanítási évben, továbbá – a július-augusztus hónapokat kivéve – 
nevelési évben 

a) óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át, 
b) óvodai csoportot nem szervezhet át, és nem szüntethet meg, 
c) óvoda feladatait nem változtathatja meg. 

 
Az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának 
utolsó munkanapjáig hozhat döntést 

a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, 
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet: 
ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás, 
bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás, 
c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével, 

d) a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével 

kapcsolatban. 

A fentiek a gyakorlatban azt jelentik, hogy az átszervezésről szóló döntést legkésőbb május 31. napjáig kell 
meghozni, azonban a döntés hatályosulásának legkorábbi időpontja július 1. napja lehet, legkésőbbi időpontja 
pedig augusztus 31. napja lehet. 

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. § 7. 
pontja alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az intézmény átszervezés, valamint az 50. § 
alapján a döntéshez minősített többség szükséges. 

Fentiekre tekintettel került átdolgozásra a Gyáli Tátika Óvoda 2018. augusztus 31. napjától alkalmazandó, 
K/14165-4/2018. okirat számú alapító okirata. Az alapító okirat: 



• 4.3 („A költségvetési szerv alaptevékenysége”) pontja átdolgozásra kerül, hiszen eddig csak az ép 
gyermekek, valamint az integráltan nevelhető beszédfogyatékos, illetve pszichés fejlődési zavarral 
küzdő gyermekek óvodai nevelése, ellátása tartozott az intézmény alaptevékenységébe, most 
kibővítenénk a Gyáli Tátika Óvoda alaptevékenységeinek körét az integráltan nem vagy csak részben 
nevelhető (kizárólag gyáli állandó lakóhellyel rendelkező) autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos 
nevelési igényű gyermekek kiscsoportos óvodai nevelése, ellátása alaptevékenységgel az alábbiak 
szerint: 

„4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

a) óvodai nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig, 
legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek számára a nevelési év 
kezdő napjától; 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges foglalkozások, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 
biztosítása; 

c) a pedagógia program végrehajtása; 

d) az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető pszichés fejlődési 
zavarral küzdő, illetve beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, nevelése; 

e) az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nem-, vagy csak részben 
nevelhető autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű (gyáli állandó lakóhellyel 
rendelkező) gyermekek (max. 8 fő) kiscsoportos óvodai ellátása, nevelése.” 

• 6.2. pontjában a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszámot szabályozzuk újra oly 
módon, hogy a székhely vonatkozásában – ahová az intézményvezető tervezi a gyógypedagógiai 
csoport indítását – a létszámot 158 főben (150+8) határozzuk meg. 

A fenti módosításokat tartalmazó módosító okiratot (3.sz.melléklet), és egységes szerkezetű alapító okiratot 
(4.sz.melléklet) az előterjesztés mellékletei tartalmazzák. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a Gyáli Tátika Óvoda intézményátszerezésével kapcsolatos kérdések 
megvitatására, és a döntéshozatalra. 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. jóváhagyja a Gyáli Tátika Óvoda alapító- és módosító okirataiban foglaltaknak megfelelő 
intézményátszervezést, az alábbiaknak megfelelően: 

Az Alapító Okirat 4.3. pontja (A költségvetési szerv alaptevékenysége) helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

a) óvodai nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség 
kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett gyermekek 
számára a nevelési év kezdő napjától; 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges foglalkozások, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások biztosítása; 

c) a pedagógia program végrehajtása; 

d) az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető pszichés 
fejlődési zavarral küzdő, illetve beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
ellátása, nevelése; 

e) az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nem-, vagy csak 
részben nevelhető autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű (gyáli állandó 
lakóhellyel rendelkező) gyermekek (max. 8 fő) kiscsoportos óvodai ellátása, nevelése.” 

 
Az Alapító Okirat 6.2 pontja (A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, 
tanulólétszám a köznevelési intézményben) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 



 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Gyáli Tátika Óvoda  158 fő 
2 2360 Gyál, Bartók Béla utca 52.  180 fő 
 

2. jóváhagyja a Gyáli Tátika Óvoda alapító okiratának – az előterjesztés 3.sz. melléklete szerinti – 
módosítását, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (4.sz.melléklet). Ezzel 
egyidejűleg a K/14165-4/2018. okirat számú, a 83/2018. (IV.26.) sz. határozattal elfogadott, 2018. 
augusztus 31. napjától alkalmazandó egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti; 
 

3. felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles 
törzskönyvi nyilvántartáshoz az egységes szerkezetű alapító okiratot – mely az előterjesztés 4. sz. 
melléklete – továbbítsa. Az egységes szerkezetű okirat 2018. augusztus 31. napján lép hatályba; 

4. felhatalmazza továbbá a Polgármestert a kincstári intézkedésekkel összefüggő esetleges, lényegi 
döntéseket nem érintő hiánypótlások, javítások megtételére; 

5. a 94/2018. (IV.26.) sz. KT határozatot alátámasztó előterjesztés 1.sz. melléklete („Speciális eszközlista 
– autista – gyógypedagógiai csoport kialakításához”) alapján az intézményátszervezéssel, és a 
gyógypedagógiai csoport indításával összefüggésben 881 370.- Ft összeget biztosít a speciális 
eszközök beszerzésére, melynek fedezetét a 2018. évi költségvetési rendelet 5. számú mellékletében 
található általános tartalék terhére biztosítja; 

6. felkéri a Gyáli Tátika Óvoda intézményvezetőjét, hogy az óvoda Pedagógia Programját, Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, valamint Házirendjét az alapító okirat módosítására tekintettel dolgozza át. 

 Határidő: 1-4. pont:  azonnal 
5.pont:   2018. augusztus 31. 

 Felelős:  polgármester, intézményvezető 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előerjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 
 
Gyál, 2018. május 8. 
 
 
 
 

Erős József 
alpolgármester 

 
 
 

Mellékletek: 1. szülői szervezet értekezletének jegyzőkönyve (később kiküldendő) 
         2. alkalmazotti közösség értekezletének jegyzőkönyve (később kiküldendő) 
         3. módosító okirat 
         4. egységes szerkezetű alapító okirat 





















3.sz.melléklet 

Okirat száma: K/14165-            /2018. 

Módosító okirat 

 
 A Gyáli Tátika Óvoda a Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2018. 
április 26. napján kiadott, K/14165-4/2018. számú alapító okiratát az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a        /2018. (V.31.)KT határozatra figyelemmel –a 
következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

a) óvodai nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség 

kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett 

gyermekek számára a nevelési év kezdő napjától; 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges foglalkozások, a teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozások biztosítása; 

c) a pedagógia program végrehajtása; 

d) az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető 

pszichés fejlődési zavarral küzdő, illetve beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai ellátása, nevelése; 

e) az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nem-, 

vagy csak részben nevelhető autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű 

(gyáli állandó lakóhellyel rendelkező) gyermekek (max. 8 fő) kiscsoportos óvodai 

ellátása, nevelése. 

 

2. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Gyáli Tátika Óvoda  158 fő 
2 2360 Gyál, Bartók Béla utca 52.  180 fő 

Jelen módosító okiratot 2018. augusztus 31. napjától kell alkalmazni. 
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Kelt: Gyál, 2018.  május 31. 

P.H. 

Pápai Mihály polgármester 



4.sz.melléklet 

Okirat száma: K/14165-                /2018. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Gyáli Tátika Óvoda alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Gyáli Tátika Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, Klapka György utca 5. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1  2360 Gyál, Bartók Béla utca 52. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata 
2.1.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 Gyál Város Tátika Óvoda 2360 Gyál, Kun Béla utca 5. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
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3.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Gyál Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

a) óvodai nevelési feladatok ellátása a gyermekek három éves korától a tankötelezettség 

kezdetéig, legalább napi négy óra biztosítása az óvodai nevelésre kötelezett 

gyermekek számára a nevelési év kezdő napjától; 

b) a gyermekek neveléséhez szükséges foglalkozások, a teljes óvodai életet magában 

foglaló foglalkozások biztosítása; 

c) a pedagógia program végrehajtása; 

d) az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető 

pszichés fejlődési zavarral küzdő, illetve beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai ellátása, nevelése; 

e) az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján a többi gyermekkel együtt nem-, 

vagy csak részben nevelhető autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos nevelési igényű 

(gyáli állandó lakóhellyel rendelkező) gyermekek (max. 8 fő) kiscsoportos óvodai 

ellátása, nevelése. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál Város közigazgatási területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A mindenkor hatályos, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város Önkormányzata nyilvános pályázati 
eljárással a Képviselő-testület által meghatározott (5 évre határozott) időtartamra nevezi 
ki és bízza meg az intézmény vezetőjét. Az egyéb munkáltatói jogköröket Gyál Város 
Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 

közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII.30.) Kr. 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 
6.1.1. típusa: óvoda 
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés 
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Előirányzatai felett teljes jogkörrel 

rendelkezik, az előirányzatok feletti jogosultság gyakorlásának rendjét a 
mindenkori éves költségvetési rendelet szabályai határozzák meg. A pénzügyi-
gazdálkodási feladatokat a Gyáli Polgármesteri Hivatal, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-
114. látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézményben 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Gyáli Tátika Óvoda  158 fő 
2 2360 Gyál, Bartók Béla utca 52.  180 fő 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 2360 Gyál, Klapka utca 5. 4839 használat óvoda 
2 2360 Gyál, Bartók Béla utca 52. 4927/1 használat óvoda 

 
 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Gyáli Tátika 



4 

Óvoda 2018.május 31. napján kelt, 2018.                                            napjától alkalmazandó K/14165-   
……………/2018. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 

Kelt: Budapest, 2018. 

P.H. 

Magyar Államkincstár 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a 2018/2019. nevelési évben 
 indítható óvodai csoportok számának 
meghatározására, valamint a maximális 
csoportlétszámtól történő eltérés engedélyezésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó hatásköre. 

A gyáli óvodákban a beiratkozások 2018. április 23. és 27. között zajlottak. A Liliom Óvodába 118 fő, a Tátika 
Óvodába 81 fő, míg a Tulipán Óvodába 83 fő iratkozott. 28 fő 2 óvodába, míg 1 fő mindhárom óvodába 
beiratkozott, vagyis az óvodába iratkozók tényleges száma 252 fő volt. Az óvodaköteles beiratkozók száma – 
akik 2018. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket – 173 fő, ami a tavalyi évhez képest mintegy 25 %-os 
emelkedést mutat. Az óvodavezetők felvételi bizottsági ülésére 2018. május 4-én került sor Hivatalunkban. 
Összességében elmondható, hogy az óvodaköteles korúak felvételét – jogszabályi kötelezettségünknél is fogva – 
maradéktalanul teljesíteni tudjuk. A nem óvodaköteleses felvételét az egyes óvodákban a maradék szabad 
férőhelyek száma határozza meg. Alábbi táblázatban foglaltuk össze az óvoda- és nem óvodaköteles korú, 
2018/2019. nevelési évre beiratkozott és felvett gyermekek számát.  

 

beiratkozott / felvett LILIOM (fő) TÁTIKA (fő) TULIPÁN (fő) ÖSSZESEN 

óvodaköteles 
(2018.08.31-ig 

betölti a 3. életévét) 

82/68 61/58 55/47 198/173 

nem óvodaköteles 
(2018.09.01-je után 
tölti be a 3. életévét) 

36/5 20/20 28/26 84/51 

összesen 118/73 81/78 83/73 282/224 

 

Az alábbi táblázat mutatja a beiratkozási adatokat, illetve a várhatóan iskolába menők, és óvodában maradók 
számát a gyáli óvodákban. 

 04.01-jei 
létszám 

Iskolába 
menők 
száma 

Óvodában 
maradók 

száma 

Felvett 
óvodakötelesek 

száma 

Felvett nem 
óvodakötelesek 

száma 

LILIOM 282 51 231-13=218 68 5 

TÁTIKA 206 51 155+13=168 58 20 

TULIPÁN 233 67 166 47 26 

ÖSSZESEN 721 169 552 173 51 

 

Leírtaknak megfelelően az óvodák csoportszáma és létszáma várhatóan az alábbiak szerint alakul 2018. 
szeptember 1-jén és a 2018/2019. nevelési év során: 
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 csoportok száma Várható létszám 
2018.09.01-jén 

Várható létszám év 
közben (felvett nem 
óvodakötelesekkel) 

Átlag 
csoportlétszám 

a 2018/2019. 
nevelési évben 

(fő/csoport) 
LILIOM 10 286 291 28,5 / 29  
TÁTIKA 12 (11+1 

gyógyped) 
226 246 20,5 / 22 

TULIPÁN 10 213 239 21,5 / 24 
ÖSSZESEN 31+1 gyógyped 725 776 23 / 25 
 
Az Nkt. 25. § (7) bekezdése 2013. szeptember 1-jétől a fenntartó hatáskörébe utalta az óvodai csoportokra 
megállapított maximális létszám 20%-kal való átlépésének engedélyezését függetlenül az indított csoportok 
számától. Ennek megfelelően az indítható óvodai csoportok maximális létszámtól való eltérés engedélyezése a 
fenntartó hatásköre. A Nkt. 4. sz. melléklete szerint az óvodai csoportok maximális létszáma 25 fő. 

Fent leírtakból és a táblázat adataiból jól látható, hogy a Liliom Óvodában a legtöbb csoportban a létszám 
egészen biztosan meg fogja haladni a 25 főt. Az intézményvezetők tájékoztattak, hogy a Tulipán Óvodában és a 
Tátika Óvodában is lesz olyan csoport, ahol a létszám meg fogja haladni a 25 főt, de nem jellemzően. 

Képviselő-testületünk 2018. áprilisi rendes ülésén 94/2018. (IV.26.) sz. határozattal kifejezte szándékát, hogy a 
Tátika Óvodában egy gyógypedagógiai csoport indítását tervezi. Jelen előterjesztéshez hasonlóan májusi 
ülésünkön döntünk a kinyilvánított szándékunknak megfelelően a Tátika Óvoda alapító okiratának 
módosításáról. Ennek megfelelően javaslom a Tátika Óvodában a csoportok számát meghatározni. 

Fentiek miatt javasolom a maximális létszámtól való eltérés engedélyezését az önkormányzati fenntartású 
óvodákban. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok támogatására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. a 2018/2019. nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg az óvodákban indítható óvodai csoportok 

számát: 
 

Gyáli Liliom Óvoda    10 óvodai csoport 
Gyáli Tátika Óvoda    12 óvodai csoport (11 + 1 gyógypedagógiai cs.) 
Gyáli Tulipán Óvoda                 10 óvodai csoport 

   
Határidő  2018. szeptember 1. 
Felelős:   Polgármester 

 
2. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bek. alapján a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli 

Tátika Óvoda, a Gyáli Tulipán Óvoda 2018/2019. nevelési évben induló csoportjaiban engedélyezi, hogy a 
maximális létszámtól (25 fő) maximum 20 százalékkal eltérhessenek az önkormányzati fenntartású óvodák. 

 
Határidő  2018. szeptember 1. 
Felelős:   Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 
 
Gyál, 2018. május 7. 
 
 Erős József 
  alpolgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Tájékoztató a 2017. évi közbeszerzésekről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzata a 2017. évben is több közbeszerzést bonyolított le, melyekről a 44/2015.(XI.2.) MvM 
rendelet 40. § (1) bekezdése értelmében éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet 
követő év május 31. napjáig kell közzétennie. 
 
 
A fentiek okán tájékoztatásul csatoljuk Gyál Város Önkormányzat 2017. évi statisztikai összegezését. 
 
Kérjük a melléklet szerinti 2017. évre vonatkozó éves statisztikai összegezés tudomásul vételét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével hozza meg határozatát. 
 
 
 
Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. tudomásul veszi Gyál Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseinek statisztikai összegezését. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Vitéz Péter 
 
Gyál, 2018. május 17. 
 

 
Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Melléklet: 
 
  - Gyál Város Önkormányzat 2017. évi statisztikai összegezése 
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17. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Az éves statisztikai összegezés 
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában 

I. szakasz: Ajánlatkérő 
I.1) Név és címek 

Hivatalos név: Gyál Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: 2 
Postai cím: Kőrösi út 112-114. 
Város:Gyál NUTS-kód: HU120 Postai irányítószám:2360 Ország: Magyarország 
I.2) Az ajánlatkérő típusa 

 Központi szintű 
x Regionális/helyi szintű 
 Közjogi szervezet 

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

I.3) Fő tevékenység 
x Általános közszolgáltatások 
 Honvédelem 
 Közrend és biztonság 
 Környezetvédelem 
 Gazdasági és pénzügyek 
 Egészségügy 

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
 Szociális védelem 
 Szabadidő, kultúra és vallás 
 Oktatás 
 Egyéb tevékenység: 

II. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó általános adatok 
II.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzések 
(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések összértékét HUF-ban) 
Száma: 1 Összértéke: 2 431 458 861     
 
II.2) Az uniós értékhatárok alatti becsült értékű közbeszerzések 
(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések összértékét HUF-ban) 
Száma: 6 Összértéke: 613 674 752     
 
III. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó részletes adatok 
III.1) A közbeszerzések összesítése (kivéve a IV.1.1)-IV.1.2) és IV.1.4)-IV.1.5) pontokban megadott közbeszerzéseket) 

III.1.1) Árubeszerzés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban 
kell megadni) 
III.1.1.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése 2 
 Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]  
 Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]  
 Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ]  
 Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 2 
 Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Második Része szerinti összes árubeszerzés 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.1.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése 2 
 A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
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 A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Harmadik Része szerinti összes árubeszerzés 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.1.3) Az árubeszerzések fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése 2 
A Kbt. Második Része 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Harmadik Része 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.2) Építési beruházás (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-
ban kell megadni) 
III.1.2.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése 2 
x Nyílt eljárás / Száma: 1  Összértéke:  2 431 458 861     
 Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Második Része szerinti összes építési beruházás 2 
Száma: 1 Összértéke: 2 431 458 861     
 
III.1.2.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése 2 
 A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: 1 Összértéke: 290 789 774     
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: 5  Összértéke:  322 884 978     
 
A Kbt. Harmadik Része szerinti összes építési beruházás 2 
Száma: 6 Összértéke:  613 674 752     
 
III.1.2.3) Az építési beruházások fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése 2 
A Kbt. Második Része 
Fő CPV-kód: 45000000-7 Száma: 1 Összértéke: 2 431 458 861     
A Kbt. Harmadik Része 
Fő CPV-kód: 45000000-7  Száma: 6 Összértéke: 613 674 752     
 
III.1.3) Építési koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-
ban kell megadni) 
III.1.3.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése 2 
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 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] 
Összértéke: [ ] 
 Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű összes építési koncesszió 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.3.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése 2 (valamennyi 
mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni) 
 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] 
Összértéke: [ ] 
 Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű összes építési koncesszió 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.3.3) Az építési koncessziók fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése 2 
Uniós értékhatárt elérő építési koncessziók 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Nemzeti értékhatárt elérő építési koncessziók 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.4) Szolgáltatásmegrendelés 2 (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét 
HUF-ban kell megadni) 
III.1.4.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése 2 
 Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Második Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.4.2) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése 2 (a Kbt 3. 
mellékletében meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások) 
 A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés 2 (a Kbt 3. 
mellékletében meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások) 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.4.3) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése 2 
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 A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Versenypárbeszéd/ Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Innovációs partnerség / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatás alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.4.4) A szolgáltatásmegrendelés fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése 2 
A Kbt. Második Része 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés (a Kbt 3. 
mellékletében meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások) 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Harmadik Része 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.5) Szolgáltatási koncesszió 2 (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét 
HUF-ban kell megadni) 
III.1.5.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése 2 
 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] 
Összértéke: [ ] 
 Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű összes szolgáltatási koncesszió 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.5.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése 2 (valamennyi 
mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni) 
 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] 
Összértéke: [ ] 
 Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű összes szolgáltatási koncesszió 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.1.5.3) A szolgáltatási koncessziók fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése 2 
Uniós értékhatárt elérő szolgáltatási koncessziók 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Nemzeti értékhatárt elérő szolgáltatási koncessziók 
Fő CPV-kód: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] - [ ] / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.2) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése 

III.2.1) Árubeszerzés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban 
kell megadni) 
III.2.1.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Második Része szerinti jogcímek 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
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 Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (4) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (4) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatár feletti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.2.1.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Harmadik Része szerinti jogcímek 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (4) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (4) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatár alatti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.2.2) Építési beruházás (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-
ban kell megadni) 
III.2.2.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Második Része szerinti jogcímek 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (3) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatár feletti építési beruházások összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.2.2.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Harmadik Része szerinti jogcímek 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
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 Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (3) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
x Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: 5 Összértéke: 322 884 978     
 
Az uniós értékhatár alatti építési beruházások összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: 5 Összértéke: 322 884 978     
 
III.2.3) Szolgáltatásmegrendelés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét 
HUF-ban kell megadni) 
III.2.3.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Második Része 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (5) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatár feletti szolgáltatásmegrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.2.3.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Harmadik Része 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 98. § (5) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatár alatti szolgáltatásmegrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.2.4) Építési koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-
ban kell megadni) 
III.2.4.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Negyedik Része 
 Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatár feletti építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.2.4.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Negyedik Része 
 Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
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Az uniós értékhatár alatti építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.2.5) Szolgáltatási koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét 
HUF-ban kell megadni) 
III.2.5.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Negyedik Része 
 Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatár feletti szolgáltatási koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
III.2.5.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján 2 
Kbt. Negyedik Része 
 Kbt. 118. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Kbt. 129. § / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Az uniós értékhatár alatti szolgáltatási koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
IV. szakasz: Kiegészítő információk 
IV.1) Kiegészítő információk 2 (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét 
HUF-ban kell megadni) 

IV.1.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő vagy azt 
meghaladó értékű közbeszerzések 2 
Száma: 1 Összértéke: 2 431 458 861     
 
IV.1.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások 2 
Összértéke: [ ] 
IV.1.3) Elektronikus árlejtések 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
IV.1.4) Keretmegállapodások alapján megkötött szerződések 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
IV.1.5) Dinamikus beszerzési rendszerek alapján megkötött szerződések 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
IV.1.6) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) szerinti közbeszerzések 2 
 Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Alkalmassági feltételek körében meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszerek alapján / Száma: [ ] Összértéke: 
[ ] 
Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) szerinti beszerzések összesítése 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
IV.1.7) Szociális szempontok figyelembe vételével történt közbeszerzések 2 
 Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Alkalmassági feltételek körében meghatározott szempontok alapján / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
 Védett műhelyek számára fenntartott szerződések / Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
Szociális szempontok szerinti beszerzések összesítése 2 
Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
IV.1.8) Európai uniós alapokból finanszírozott közbeszerzések 2 
Száma: 1 Összértéke: 290 789 774     
 
IV.1.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások által elnyert közbeszerzések 2 
Száma: 7 Összértéke: 3 045 133 613     
 
IV.1.10) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések [Kbt. 114. § (1) bekezdés] 2 
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Száma: [ ] Összértéke: [ ] 
IV.2) Az összegezés feladásának dátuma: 2018/05/… 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál járda felújítási koncepciójának 
elkészítésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál városában az utóbbi években fokozatosan fejlesztésre került a közúti hálózat. Egy minden szempontból jól 
működő közlekedési infrastruktúrához szükséges a gyalogosok számára is a lehető legkényelmesebb adottság 
megteremtése. 
 
Gyál belterületének közúthálózata meghaladja a 90 km-t. Az évek alatt folyamatos átalakuláson ment keresztül 
és nem készült egy egységes terv a járdák fejlesztéséről. Ennek megfelelően szükséges készíttetni egy átfogó 
szakértői vizsgálatot, ami magában foglalja településünk járdahálózatának jelenlegi állapotát, amely alapján 
felállítható egy járdafejlesztési koncepció. Ez alapján lehetővé válik az utcák megfelelő sorrendben és ütemben 
történő felújítása. 
 
A tervezésre a következő árajánlatok érkeztek: 
 
Tandem Mérnökiroda Kft. 4 000 000,- Ft + Áfa 

SKS Terv Mérnökiroda Kft. 1 990 000,- Ft + Áfa 

Műép Tervező Kft. – kapacitás lekötöttség miatt nem tudja vállalni ---- 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatait meghozni szíveskedjen. 
 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. „Gyál járda felújítási koncepciójának elkészítése” vonatkozásában elfogadja az SKS Terv Mérnökiroda 
Kft. ajánlatát, és biztosítja a szükséges 1 990 000,- Ft + Áfa összegű fedezetet a 2018. évi költségvetés 
általános tartalékkeretének terhére. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. július 30. 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Vitéz Péter 
 
Gyál, 2018. május 22. 
 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
 
Melléklet: Árajánlatok (2 db) 



Balazs
Stamp
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Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu  Email: info@varosuzemeltetes-gyal.hu 

1/1. 

 
 Tárgy: Javaslat a Bem József utcai temető 

ravatalozó javításához szükséges pénzügyi 
fedezet biztosítására  

 
 

Tisztel Képviselő-testület! 
 
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzemelteti a gyáli köztemetőket, amelynek része a 
ravatalozó épületek karbantartása, állagmegóvása. Az épületen sajnálatos módon a folyamatos javítások ellenére 
hosszabb, rövidebb időközönként beázás jelentkezik a tető más-más pontján. 
A hibát szakember megvizsgálta és arra a megállapításra jutott, hogy lokális javítás nem oldja meg végérvényesen a 
hibát, hanem az egész tető újraszigetelésére, felújítására lenne szükség, azonban az épület ilyen volumenű javítási, 
felújítási munkára nincs tervezve költség a Kft. üzleti tervében.  
 
A munka elvégzésére két ajánlat érkezett be:  
 
Hamza Bt. (2360 Gyál, Széchenyi u. 36/2): 580.800,- Ft+ÁFA 
Csízió-Stúdió Kft.(2360 Gyál, Kisfaludy u. 15.) 612.000,- Ft+Áfa 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a temető ravatalozó állagának megóvása érdekében előterjesztést megvitatni 
és a határozati-javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati Javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

1. A Bem József utcai köztemetőben található ravatalozó tetejének szigeteléséhez 580.800 forint összeget biztosít 
a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-nek. a 2018. évi költségvetés 5. számú 
mellékletében az „Általános tartalék” előirányzaton rendelkezésre álló keret terhére. 

2. Felkéri a Kft-t a kivitelezéssel kapcsolatos feladatok ellátására. 
 

Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:     Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
Gyál, 2018. május 8. 
 
 
 Zsigovits Gábor  
 ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés a 2018. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 







 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Környezetvédelmi Alap 
rendelkezése alatt álló pénzeszköz 
felhasználására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Önkormányzatunk kiemelt célja a magántulajdonban álló ingatlanok tisztántartásának ösztönzése, illetőleg a 
közterületek tisztaságának megőrzése. Ennek érdekében a köztisztasági hatósági eljárások megindítása (akár 
bejelentés alapján, akár hivatalból) és lefolytatása rendszeres feladatunk. 
 
2018. februárjában észlelte Hivatalunk, hogy a gyáli 264 hrsz-ú (természetben a Katona J. u. 18/A. sz. alatti) 
telek rendkívül elhanyagolt, a felhalmozott hulladék mellett az ingatlan gazzal is sűrűn benőtt. A tulajdoni lap 
tanúsága szerint az ingatlannak két tulajdonosa van: Jakab Mátyás (368/680 tulajdoni hányad) és Cséffay 
Győzőné (312/680) tulajdoni hányad. Az ingatlan a tulajdonostársak osztatlan közös tulajdonában áll – annak 
ellenére, hogy az ingatlan használatának megosztására a telken álló két felépítmény között kerítés létesült. A 
hulladék és a gaz jobbára a Cséffay Győzőné által használt területen található.  
 
2018. február 14. napján 30 napos határidővel felszólítottuk mindkét tulajdonost az ingatlan rendbe tételére. 
(Előzetesen használati megállapodás becsatolását kértük tőlük. Amennyiben ennek eleget tudtak volna tenni, 
elegendő lett volna Cséffay Győzőné kötelezése, mivel azonban ilyen megállapodást becsatolni nem tudtak, az 
osztatlan közös tulajdon jogi természetéből következően – miszerint a tulajdonostársak minden egyes 
négyzetcentimétert közösen jogosultak birtokolni és használni – mindkettejük egyetemlegesen felel az 
ingatlanért.) Ez a mai napig nem történt meg.  
 
2018. február 26. napján Hatóságunk levelet kapott Cséffay Győzőné tulajdonostól, aki életvitelszerűen a 
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthonában él, melyben arról írt, hogy egészségi állapota megromlott, 
így nem tud Gyálra utazni, hogy rendbe hozza az ingatlant, valamint nincs senkije, akit erre megkérhetne. 
 
A fentiek alapján tehát az a helyzet állt elő, hogy az ingatlan mindkét tulajdonosát egyetemlegesen tudnánk 
kötelezni a hulladék elszállítására és a gyommentesítésre, egyikük azonban, akinek a tényleges használatában az 
érintett ingatlanrész áll, idősek otthonában tartózkodik (várhatóan végleges jelleggel), a másikuk pedig a szóban 
forgó ingatlanrészt egyáltalán nem használja.  
 
Jakab Mátyással történt egyeztetés alapján megoldás lehetne, ha Önkormányzatunk a Környezetvédelmi Alap 
keretéből két konténert 3 napra elhelyezne az ingatlanon. Az F.C.C. Group árajánlata alapján (1. sz. melléklet) 
két db. 5 köbméteres konténer 3 napra történő elhelyezése esetén az oda-vissza szállítás és ártalmatlanítás 
költsége összességében bruttó 62.080 Ft lenne (bérleti díjat az ajánlattevő nem kér).  Jakab Mátyás vállalta, hogy 
az Önkormányzat ilyen szerepvállalása esetén az ingatlan teljes területén található valamennyi hulladékot a 
rendelkezésére álló 3 nap alatt családjával a konténerben elhelyezi.  
 
Leírtak alapján kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alap keretéből 62.080 
Ft összeget biztosít arra, hogy a gyáli 264 hrsz-ú (természetben a Katona J. u. 18/A. sz. alatti) ingatlan előtt két 
db 5 köbméteres konténer 3 napra elhelyezésre kerüljön, egyúttal felkéri a Polgármestert az ezzel 
összefüggésben szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2018. június 10. 
Felelős:  Polgármester 
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A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
Az előterjesztést készítette:  dr. Flórián-Karvalics Katalin irodavezető 
 
Gyál, 2018. május 7.            
 
 
 
 
          Pápai Mihály 
           polgármester  
 
 
 
 
 
A határozati javaslatban szereplő összeg a 2018. évi költségvetési rendeletben foglaltakkal összhangban van.  
 
 
 

Diera Éva 
            irodavezető 
Pénzügyi és Adó Iroda 





 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek 
részleges felülvizsgálatára: a HAVI Logistics Kft. 
telephelyére (hrsz.:4366/3) vonatkozó hatályos 
szabályozási terv módosítása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. novemberi ülésén a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján a 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendeletével 
megalkotta Gyál Város Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ) és elfogadta a HÉSZ mellékletét képező 
szabályozási tervét. 
 
A HAVI Logistics Kft. (2360 Gyál, Bem József utca 30.) azzal a kéréssel kereste meg hivatalunkat, hogy a telephelyére 
(hrsz.:4366/3) vonatkozó hatályos szabályozási tervet – annak fejlesztése érdekében - módosítsuk az alábbiak szerint:  

• a 4366/3 hrsz. területre vonatkozóan a hatályos HÉSZ és szabályozási tervben meghatározott fejlesztési terület 
Gksz-3 jelű övezetből Gksz-4/a övezetbe történő sorolása 
 

Az előzetes egyeztetések után a HAVI Logistics Kft., mint a tervezett tervezési munka költségviselője felvette a 
kapcsolatot Gyál Város Településrendezési eszközeinek tervezőjével a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, 
Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, akik megküldték a hivatal részére a tervezési munkák végzésére vonatkozó 
szerződés tervezetüket. A hármas szerződés szerint megrendelő Gyál Város Önkormányzata, a költségviselő a HAVI 
Logistics Kft., a tervező a PESTTERV Kft. lesz, így a város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása, a 
tervezési munka elvégzése, nem jelent az Önkormányzat, illetve a hivatal részére közvetlen kiadást.  
 
A hivatkozott 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján Gyál Város Településrendezési eszközeinek fentiekben 
ismertetett részleges módosítását egyszerűsített eljárás, vagy tárgyalásos eljárás keretében lehet lefolytatni.  
Az előzetes egyeztetések és a tervező javaslata alapján a tárgyalásos eljárást javasoljuk az eljárási forma kiválasztására. 
Ennek feltétele, hogy Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyál, 4366/3 hrsz.-ú területet kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítsa.  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési és településképi 
eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetési szabályiról szóló 10/2017.(IV.28.) 
önkormányzati rendelete tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi 
egyeztetés során eseti döntés szerint állapítja meg. 
 
A környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII. tv.43.§(5) bekezdése, valamint az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§.(2) és (3) bekezdése alapján a 
környezeti vizsgálat szükségessége a várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető 
el. Tárgyi tervezési munka során történő változtatások várhatóan nem járnak negatív környezeti hatással. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján szíveskedjenek döntésüket meghozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja a következők szerint: a HAVI Logistics 
Kft. (hrsz.: 4366/3) telephelyére vonatkozó hatályos szabályozási terv módosítása, oly módon, hogy a 
fejlesztési terület a hatályos Gksz-3 övezetből, Gksz-4/a övezetbe kerül. A településrendezési terv módosítása 
a 4366/3 hrsz.-ú kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területen történő beruházás megvalósulása érdekében 
történik 

2. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a Gyál, 4366/3 hrsz.-ú Gksz-3 
övezetbe sorolt területet - a gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása érdekében - kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja. 

3. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján - tárgyalásos eljárás keretében folytatja le 



4. a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII. tv.43.§(5) bekezdése, valamint az egyes 
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§.(2) és (3) 
bekezdése szerinti környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek. 

5. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem 
állapít meg. 

6. a tervezési munka elkészítésére együttesen szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, 
Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és a HAVI Logistics Kft., mint költségviselővel. 

7. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.  
  

Határidő:  2018. november 30. 
Felelős:   Polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2018. május 10. 
 
 
 
 

Pápai Mihály  
         polgármester 
 
 
 
Melléklet:  

• HAVI Logistics kft. megkeresése 
• A PESTERV kft. levele és tervezési ajánlata 
• SZT 11 szabályozási tervlap szelvény 
• Tervezési szerződés tervezet (tárgyalásos) 
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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
 
Amely létrejött, egyrészről: 

Név: Gyál Város Önkormányzata 
-képviselője: Pápai Mihály Polgármester 
-székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
-adószáma: 15730772-2-13 

              - mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő); 
 
másrészről: 

Név: HAVI Logistics Kereskedelmi Anyaggazdálkodási és 
Szolgáltató Kft. 

-képviselője: Valentinyi Zoltán ügyvezető??? 
-székhelye: 2360 Gyál, Bem József utca 30. 
-adószáma: 10421156-2-44 
- bank és bankszámlaszáma:  ...................................................................... 
-cégnyilvántartási száma: 13-09-075119 

- mint Költségviselő (a továbbiakban: költségviselő); 
 
harmadrészről: 
Tervező megnevezése: PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet 

Tervező és Tanácsadó Kft. 
-képviselője: Schuchmann Péter ügyvezető igazgató 
-székhelye: 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. (IV. em.) 
-adóigazgatási száma: 10925399-2-42 
-bank és bankszámlaszáma: Budapest Bank Zrt. Korona Igazgatóság 

10103104-11571722-00000006 
cégnyilvántartási száma: 01-09-360514 

- mint Tervező (a továbbiakban: Tervező)     
Továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között - az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 
 
1. A szerződés tárgya: 
Megrendelő megrendeli a Tervező pedig elvállalja  

GYÁL VÁROS  
településrendezési eszközei részleges módosításának kidolgozását 

Gyál 4366/3 hrsz. területre vonatkozóan 
 
2. Tervezési feladat és tartalom: 
2.1. a módosítást megalapozó (alátámasztó) munkarészek elkészítése (a vonatkozó tartalmi követelmények, illetve 

a Városi főépítész által meghatározott részletes tartalom figyelembevételével) 
2.2. a hatályos településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat - HÉSZ (mellékleteként a szabályozási terv) 

részleges módosítása az alábbiak szerint: 
a) a szabályozási terv övezeti besorolásának felülvizsgálata és módosítása Gyál 4366/3 hrsz. 

területére vonatkozóan 
b) a szabályozási előírások felülvizsgálata Gyál 4366/3 hrsz. területére vonatkozóan 

2.3. a módosítás alátámasztó (indokoló) munkarészeinek elkészítése  
2.4. a terv az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése 

alapján a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-a szerint tárgyalásos eljárás keretében, a 2018. január 1-től 
alkalmazható eljárási szabályok szerint készül, amelyhez a Tervező biztosítja a szükséges részvételt az 
tárgyalásos módosítási eljárásban, az alábbiak szerint. 
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti településrendezési tervi véleményezési szakaszban 
szükséges tervezői közreműködés biztosítása: a munkaközi egyeztetési és államigazgatási egyeztetési 
dokumentációk összeállításával, valamint az egyeztetési anyag szükség szerinti átdolgozásával, a közszemlére 
tétel illetve az állami főépítészhez való benyújtás előkészítésében. Ezen belül: 
- a szükséges előzetes (belső) egyeztetési dokumentáció összeállítása, 
- államigazgatási egyeztetésre alkalmas tervdokumentáció összeállítása és dokumentálása, 
- a tervdokumentáció tervezői véglegesítése az állami főépítész szakmai záró véleménye alapján az 

önkormányzati előterjesztéshez 
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- a jóváhagyott dokumentáció összeállítása 
 
3. Tervezői díjak: 
3.1.  A tervezés díjazása: 

Tervezési díj TSZT és HÉSz- módosítási dokumentáció elkészítése:  
Tervezési díj nettó (Szj 74.20.51.0): 920.000,- Ft 
ÁFA (27*%): 248.400,- Ft 
Összesen (bruttó): 1.168.400,- Ft 

azaz bruttó Egymillió egyszázhatvannyolcezer négyszáz forint. (A számla kiállítása a végzett tevékenységre 
vonatkozó, számlázáskor érvényes ÁFA kulcs figyelembevételével történik.) 

3.2. A tervezési díj fedezi a terv elfogadásához szükséges jóváhagyandó és kötelező alátámasztó munkarész díját, 
a KKR alábbi mellékleteinek megfelelő tartalommal, a tervezési feladat megoldáshoz szükséges mélységben 
kidolgozva:  

- az Alátámasztó javaslatokról szóló melléklet (a Város főépítészével egyeztetett tartalom szerint)  
- a HÉSz-ről szóló melléklet   a tervezési feladat megoldáshoz szükséges mélységben) a 

településrendezési eszközök jelmagyarázatáról szóló melléklet értelemszerű alkalmazásával. 
A szerződés nem tartalmazza a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a 1. és 2. melléklet a tartalmi 
követelményeknek megfelelő településfejlesztési koncepció és a megalapozó vizsgálat területre vonatkozó 
elkészítését, az esetleges kiegészítő szakvélemények, hatásvizsgálatok (pl.: vízügyi stb. szakvélemény, 
környezeti vizsgálat és hatásvizsgálat, kulturális örökségvédelmi hatástanulmány stb.), az esetlegesen 
szükségessé váló különleges alátámasztó munkarészek (pl. beépítési terv, látványterv, hatásbecslés stb.) 
elkészítését. Ezek szükségessé válása esetén jelen szerződés kiegészítendő vagy külön (kiegészítő) szerződés 
köthető. Ezen külön szerződések ellenértékének megfizetését Megrendelő vállalja.  

3.3.  A teljesítés és a tervezési díj fizetés ütemezése: 
sorszám Munkafázis, munkarész: 

 Határidő Teljesítési arány Számla nettó összege 
(Ft): 

1. Szerződés aláírása:    
2. - Megrendelői döntés a tervmódosítás támogatásáról hivatkozással a 314/2012. (XI. 8) 42.§. (6) c) 

pontjára. 
3. I. tervezési ütem: belső 

egyeztetési munkarészek 
átadása (HÉSZ és SZT tervezői 
javaslat, a módosítási 
részterületekre) 

szerződés aláírásától 
számított 30 nap 

tervezési díj 
arányos része a 

tervezési díj 50%-a 

--- 

4. - Az Önkormányzat a helyi partnerségi szabályok szerint partnerségi egyeztetést folytat 20 nap 
- megrendelői döntés a környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendeletben előírt 

környezeti vizsgálat (KV) szükségességére vonatkozó eljárás lefolytatásáról és az erről szóló 
önkormányzati döntés átadása a tervezőnek az5.2. pont szerint. 

- megrendelői döntés a partnerségi egyeztetés lezárásáról az 5.3. pont szerit. 
összesen: kb.30 nap 

5. II. tervezési ütem: 
államigazgatási egyeztetési 
dokumentáció átadása 

szerződés aláírásától 
számított 70 nap 

tervezési díj 
arányos részé a 

tervezési díj 20%-a 

tervezési díj 70%-a: 
644.000.-Ft. 

6. A véleményezési szakaszban az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást 
a hely és az időpont megjelölésével, a tárgyalás előtt legalább 8 nappal. 

7. Az állami főépítész 8 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel 
kapcsolatos záró szakmai véleményét. 

8. III. tervezési ütem:(testületi) 
előterjesztési dokumentáció 
átadása 

szerződés aláírásától 
számított 100 nap 

tervezési díj 
arányos részé a 

tervezési díj 20%-a 

--- 

9. A terv véglegesítésében való 
tervezői közreműködés 
biztosítása 

az elfogadás 
kihirdetését követő 

5. napig 

tervezési díj 
arányos részé a 

tervezési díj 10%-a 

tervezési díj 30%-a: 
276.000.- 

10. Összesen: szerződés aláírását 
követő 100 nap. 

  

 
Mindösszesen: 920.000-Ft   

+ 27% ÁFA  
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3.4. A Tervező a Megrendelő által átadott döntéseket követő 3 napon belül és a helyi partnerségi egyeztetés 

szabályai figyelembevételével teljesíti a szerződés 2. pontjában vállalt kötelezettségét.  
3.5. A 3.3. pont táblázatának teljesítési ütemekre vonatkozó határidők teljesítésének feltétele a Megrendelő által 

a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § alapján szervezendő lakossági fórum és Képviselő-testületi 
döntések 3.3. pontban szereplő táblázat 3. és 5. sorszámában felsorolt teljesítési időszakon belül történő 
teljesítése, továbbá az állami főépítész 3.3. pontban szereplő táblázat 7. és 7. sorszámában felsorolt teljesítési 
időszakon belül történő teljesítése. 

3.6. Amennyiben a Megrendelő a vállalt időszakon belül a döntéseit és adatszolgáltatásait a vállalt időszakon belül 
nem biztosítja a Tervező részére, a Tervező vállalt részhatáridői annyi nappal tolódnak, amennyivel 
megrendelői döntések és adatok késnek.  

 
4. Határidőkre, teljesítésre és pénzügyi feltételekre vonatkozó rendelkezések: 

4.1.  A szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződés minden pontjának teljesülése esetén szerződés 
aláírásától számított min. 100 nap.  

4.2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező teljesítését Gyál Város Önkormányzatának 
polgármestere írásbeli teljesítési igazolás kiállításával igazolja. Erre figyelemmel a költségviselő kijelenti, 
hogy az Önkormányzat által igazolt teljesítést szerződésszerű teljesítésnek ismerik el. 

4.3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező az elkészült munkarész átadásával egyidejűleg, a 
teljesítési igazolás birtokában haladéktalanul jogosult számlázni a tervezési díjat a Költségviselő részére.  

4.4. A Tervező a dokumentációkat elsősorban digitális (Pdf) formában adja át a Megrendelőnek és a 
Költségviselőnek, internet útján való megküldéssel vagy cd-re írva, a szükséges példányszámban. Ezen felül 
a szerződés magában foglalja a kiküldésre kerülő dokumentációk 3-3, és a munkaközi dokumentációk 1-1 
nyomtatott példányának biztosítását is. 

4.5.  A teljesítéskor esedékessé váló tervezői számlák és dokumentáció leszállítása a következő módon történik: 
A Tervező az elkészült megrendelői és költségviselői tervdokumentációkat és számlát, a Megrendelő és 
Költségviselő székhelyén postai úton, vagy az átvétel igazolása mellett személyesen történő kézbesítéssel 
adja át a Megrendelőnek és a Költségviselőnek. 

4.6. A teljesítéskor esedékessé váló tervezői számla kiegyenlítése a következő módon történik: a Megrendelő 
által kiállított eredeti teljesítési igazolás alapján a tervezési díjat a Költségviselő – számla benyújtását követő 
15 napon belül átutalja a Tervező Budapest Bank Zrt.-nél 10103104-11571722-00000006 sz. elszámolási 
számlájára. 

4.7. A Megrendelő a jelen szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt 
követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A Költségviselő erre figyelemmel tudomásul veszi és 
elfogadja, hogy a Megrendelő elállása vagy felmondása esetén kötelesek a Tervezőnek az általa már 
elvégzett munka fejében a tervezési díj arányos részét megfizetni.  

4.8. A költségviselő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a 2. pontban körülírt tervezési 
területtel összefüggésben a 2. pontban foglalt célok szerinti módosítását Megrendelő Képviselő-testülete 
(pl. a véleményező szervek esetleges eltérő véleménye esetén) nem fogadja el, a módosítás részleges vagy 
teljes elmaradásával összefüggésben a költségviselő – a tervező által elvégzett tervezési munka díját a 
tervezési ütemekhez tartozó teljesítés arányában köteles megfizetni.  

4.9. A tervezési díj arányos részének megállapítása a 3.3. pontban meghatározott %-os teljesítési arányok 
figyelembe vételével történik. A Megrendelő jogosult az addig elkészült és megfizetett munkarészek jelen 
szerződésben meghatározott számú és formájú példányának átvételére. (Lásd még: 6.5. pont.) 
 

5. Megrendelői és Költségviselői adatszolgáltatási kötelezettségek: 
5.1. Megrendelő vállalja, hogy a dokumentáció elkészítéshez szükséges rendelkezésére álló adatokat, iratokat a 

szerződés aláírástól számított 8 napon belül szolgáltatja a Tervező részére: 
5.2. Megrendelő vállalja az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. 

rendeletben előírt környezeti vizsgálat (KV) szükségességére vonatkozó eljárás lefolytatását és az erről szóló 
önkormányzati döntés átadását a tervezőnek a jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül. 

5.3. Megrendelő vállalja, hogy a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz 
kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint. A polgármester a beérkezett 
véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-
testület dönt. Ezzel a partnerségi egyeztetés lezárul. 

5.4.  Megrendelő vállalja, hogy az alátámasztó javaslat (a 314/2012. (XI. 8) Korm. rendelet 3. sz. mell.) 
elkészítéshez szükséges adatokat (térképeket, iratokat, felmérési eredményeket, statisztikai adatokat, 
állásfoglalásokat stb.) digitális formában vagy ennek hiányában 1-1 példány szkennelhető formában 
szolgáltatja a Tervező részére. Az egyéb, a tervezés közben keletkezett, a tervezésre hatással lévő 



4 
 

önkormányzati határozatok, rendeletek, hivatalos levelek, térképvázlatok és egyéb információk átadása 
folyamatos; de legkésőbb az aktuális előzetes egyeztetési dokumentáció összeállítási határidejét megelőző 
5 munkanappal szükséges. 

5.5. Megrendelő a fentiekben naptári dátummal nem rögzített adatszolgáltatási határidők tekintetében vállalja, 
hogy legkésőbb 5 nappal Tervező rendelkezésre bocsátja az aktuális munkafázis teljesítéshez szükséges 
állásfoglalását. 

5.6. Költségviselő vállalja, hogy Gyál Város 4366/3 hrsz. részterületére vonatkozóan adatot biztosít a kialakult és 
tervezett tevékenységről és infrastruktúra kapacitási igényekről, tervezett fejlesztésekről, esetlegesen 
rendelkezésre álló beépítési és egyéb tervekről, tulajdoni lapról a szerződés aláírástól számított 8 napon 
belül. 
 

6. A munka felfüggesztése, illetve szerződésszegés, a szerződés felmondása, módosítása: 
6.1. Tervező vállalja, hogy a tervezés során birtokába jutott információkat és adatokat bizalmasan kezeli, azokat 

harmadik személynek nem, vagy csak a Megrendelő és Költségviselő hozzájárulásával adja ki. 
6.2.  Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába jutott tervdokumentáció(ka)t csak akkor használja 

fel, ha szerződéses kötelezettségeit teljesítette, a Költségviselő a szerződés szerint benyújtott tervezői 
számlát kiegyenlítette. 

6.3. A Szerződő Felek bármelyik fél részéről történő késedelem, nem teljesítés esetére kötbér, késedelmi kamat 
fizetésre az alábbiak szerint állapodnak meg: 
- A Finanszírozó kizárólag a saját hibája miatti késedelmes számlakiegyenlítés esetén vállal késedelmi 
kamatot. A késedelmi kamat mértéke: a ki nem egyenlített számla mindenkori jegybanki alapkamat szerinti 
összegének 1/365-öd része a késedelmes naptári napokra számítva, de nem haladhatja meg a jelen 
szerződés szerinti nettó tervezési díj 20%-ának összegét. 
- A Tervező kizárólag a saját hibája miatt keletkező szállítási késedelem miatt vállal kötbért. A kötbér 
mértéke a késedelmesen szállított munkarész tervezési díjának a mindenkori jegybanki alapkamat 
összegének 1/365-öd része a késedelmes naptári napokra számítva, de nem haladhatja meg az aktuális 
tervfázis nettó tervezési díjának 20%-át. 

6.4. A Szerződő Felek felmondhatják a szerződést, ha a másik fél a szerződésben vállalt lényeges 
kötelezettségének nem tesz eleget. (Lényeges kötelezettségnek minősül különösen, de nem kizárólag az 
adat-, illetve tervszolgáltatási, hibajavítási kötelezettség teljesítésének vagy az esedékes fizetési 
kötelezettségnek az elmaradása. Ha a felmondás oka a Megrendelő vagy a Finanszírozó szerződésszegése, 
akkor a Tervező az addig elkészített dokumentációk bármilyen célú hasznosítását letilthatja.) 

6.5.  A Tervező a szerződés teljesítése során a szakmai és etikai szabályok betartása mellett a Megrendelő és 
Költségviselő érdekeinek megfelelően köteles eljárni. Megrendelő és szerződésen kívüli felek esetleges 
érdekütközése esetén a Tervező számára a köztük létrejövő egyezség a mérvadó. Az egyezség tartalmáról a 
Tervezőt a Megrendelő köteles tájékoztatni.  

6.6.  Ha a munkavégzés során a Megrendelő olyan utasítást ad a Tervezőnek, amely a vonatkozó jogszabályokkal 
ellentétes, vagy szakmai, etikai szabályokkal ütközik, és a Tervező ez irányú figyelmeztetése ellenére a 
Megrendelő korábbi utasításához változatlanul ragaszkodik, akkor a Tervező jogosult a szerződés 
felbontására. A jelen pont szerinti szerződésbontás esetén a tervezési munkát a Szerződő Felek által aláírt 
jegyzőkönyv alapján lehet lezárni, és a Megrendelő a felek által aláírt jegyzőkönyv alapján, az abban foglalt 
mértékben köteles a teljesítéséről szóló végszámlát kiegyenlíteni. 

 
7. Szerzői jogok: 

A Tervező által készített tervdokumentáció egy meghatározott célt szolgáló alkotásnak minősül, amelynek 
szerzője és tulajdonosa a Tervező. A Megrendelő ezeknek a terveknek az átvételével és a tervezési díj 
megfizetésével felhasználói jogra tesz szert. Megrendelő jogosult a tervek másolatait megtartani, és azokat a 
későbbi hivatalos egyeztetéshez, illetve azzal összefüggésben felhasználni. 

 
8. A szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez tartozó egyéb feltételek: 

8.1.  Szerződő felek az együttműködés biztosítására, joghatályos nyilatkozatra jogosult képviselőiket az alábbiak 
szerint nevezik meg: 

Megrendelő 
részéről: 

Pápai Mihály polgármester 

Tervező részéről: Burányi endre ügyvezető  
Makkai Krisztina tervező 

Költségviselő 
részéről: 

 
Valentinyi Zoltán??? 
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8.2.  A Tervező a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni.  
8.3.  A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 

vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Szerződő Felek a közöttük esetleg 
felmerülő viták rendezését megegyezéses úton kísérlik meg, ennek eredménytelensége esetén a viták 
eldöntésére kikötik a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező magyar bíróságok illetékességét.  

 
Szerződő Felek a szerződést mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen 6 példányban írták 
alá, melyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Költségviselőt és 2 példány Tervezőt illeti meg. 
 
 
 

 
 
 

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

  
 
 

………………………………………………… 
Schuchmann Péter ügyvezető Igazgató  Pápai Mihály Polgármester 

PESTTERV Kft  Gyál Város Önkormányzata 
Tervező  Megrendelő 

Kelt: Bp., 2018………………………………..  Kelt: Gyál, 2018……………….………… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A szerződést változatlan tartalommal elfogadom: 
 

   
 
 
 

………………………………………………… 
  Valentinyi Zoltán??? 
  ügyvezető 
  Költségviselő 

  Kelt: Gyál., 2018…………………… . 
 
 



Tárgy:  Javaslat a kialakuló gyáli 1566/4 hrsz.-ú út 
(Egressy Béni utca) tulajdonjogának térítésmentes 
átvételére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Darcsi Zsanett, 1073 Budapest, Erzsébet körút 32. fsz.1. szám alatti lakos telekalakítási kérelme alapján 
a Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási Hivatala Földhivatali Osztálya a 800105/5/2018. számú jogerős 
határozatában engedélyezte a gyáli 1566/2 hrsz.-ú ingatlan telekalakítását, amely során Gyál Város szabályozási 
tervének megfelelően, az Egressy utca szélesítését elősegítve, kialakításra kerül az 1566/4 hrsz.-ú 38 m2 területű 
„kivett helyi közút” megnevezésű földrészlet. 

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

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

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) Darcsi Zsanett, 1073 Budapest, Erzsébet körút 32. fsz.1. szám alatti lakos felajánlása alapján a gyáli 

1566/2 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során kialakuló 1566/4 hrsz.-ú 38 m2 területű kivett helyi közút 
megnevezésű földrészletet t é r í t é s m e n t e s e n köszönettel tulajdonba veszi. 

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

Határidő:  2018. július 15. 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 

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

Gyál, 2018. április 27. 

  

                                                                                                                          Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 

 
 

Melléklet: 

 1 pld. nyilatkozat 
 1 pld. jogerős telekalakítási engedély 
 1 pld. változási vázrajz  
 1 pld. tulajdoni lap másolat 
 1 pld. szabályozási tervlap részlet 

















 



Tárgy:  Javaslat a kialakuló gyáli 097/120 (7851) hrsz.-ú 
út (Újvilág utca) tulajdonjogának térítésmentes 
átvételére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Dobos Imre, 1111 Budapest, Kruspér utca 10. 2. emelet 22.a. szám alatti lakos megkeresése alapján 
Gyál Város Önkormányzatának kérelmére a Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási Hivatala Földhivatali 
Osztálya a 10.298-3/2017. számú jogerős határozatában engedélyezte a gyáli 097/118, 097/119 és a 097/120 
hrsz.-ú ingatlanok belterületbe csatolását. 

A korábbi telekalakítási eljárás során Gyál Város szabályozási tervének megfelelően, az Újvilág utca szélesítését 
elősegítve, kialakításra került a 097/120 hrsz.-ú 58 m2 területű „szántó” művelési ágú földrészlet, melynek 
belterületbe vonás során a helyrajzi száma 7851-re, a művelési ága „kivett helyi közút” megnevezésre változik. 
A 097/84 hrsz.-ú ingatlan, melyből kialakultak a gyáli 097/118, 097/119 és a 097/120 hrsz.-ú ingatlanok, 
belterületbe vonásáról a Képviselő-testület a 22/2017.(I.26.) sz. határozatában döntött. 

 A tulajdonos - a mellékelt nyilatkozatban foglaltak szerint – a kialakult fent nevezett földrészlet 
tulajdonjogát térítésmentesen, anyagi ellentételezés nélkül felajánlja Gyál Város Önkormányzata részére, hogy 
ezzel is segítse az Újvilág utca településrendezési terv szerinti szabályozását.  

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

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) Dobos Imre, 1111 Budapest, Kruspér utca 10. 2. emelet 22.a. szám alatti lakos felajánlása alapján a 

gyáli 097/120 hrsz.-ú szántó művelési ágú földrészlet belterületbe csatolása során kialakuló 7851 hrsz.-ú 
58 m2 területű kivett helyi közút megnevezésű földrészletet t é r í t é s m e n t e s e n köszönettel 
tulajdonba veszi. 

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

Határidő:  2018. július 15. 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 

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

Gyál, 2018. április 27. 

   

                                                                                                                          Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 
 

Melléklet: 

 1 pld. felajánlás-nyilatkozat 
 1 pld jogerős belterületbe vonási engedély 
 1 pld. változási vázrajz  
 1 pld. tulajdoni lap másolat 
 1 pld. szabályozási tervlap részlet 
 1 pld. 22/2017.(I.26.) sz. KT. határozat 





















 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyál 7000/2 hrsz-ú 

ingatlan utcanévvel történő ellátására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Prologis Hungary Management Kft., az Agate Kft, valamint az Akácliget Logsztikai Központ Kft. 
képviseletében dr. Bérdi Erika ügyvéd kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez. Hivatkozott cégek 
képviseletében eljáró ügyvéd kérelmében az alábbiakat adta elő:  

„A Gyáli Ipari Parkban a létrehozása óta eltelt hosszú idő óta több cég is letelepedett, és a parkban lévő 
ingatlanokban tartja fenn a székhelyét. A székhely megjelölése mindeddig a székhelyet magába foglaló ingatlan, 
telek helyrajzi számának feltüntetésével történt, ez azonban nehézkes, nem könnyíti meg a tájékozódást, és 
egyéb félreértéseket is okozhat.  

A park területén működő cégek mindezekre tekintettel megállapodásra jutottak abban, hogy szükséges a Gyál 
7000/2 hrsz-ú bekötő út elnevezése, és egyetértésre jutottak abban is, hogy az utca neveként a Gorcsev Iván utca 
megjelölést kívánják használni. Az utcanév megfelelőségét indokolja az is, hogy Rejtő Jenő halálának idén van a 
75 éves évfordulója, így a város erről is meg tud emlékezni az elnevezéssel.” 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdésének 3. pontja szerint a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény 
elnevezése a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladat. A közterület elnevezéséről a képviselő-testület az Mötv. 42. § 8. pontjában 
megfogalmazottakra tekintettel át nem ruházható hatáskörben határoz.  

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) szól a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és 
a házszám-megállapítás szabályairól.  

A Rendelet értelmező rendelkezéseit magába foglaló 2. § 1. pontja a közterület fogalmát az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló törvény (1997. évi LXXVIII. törvény, a továbbiakban: Étv.) szerinti 
fogalomhasználatára utalással jelöli meg. Az Étv. 2. § 13. pontja értelmében „Közterület: közhasználatra 
szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás 
ekként tart nyilván.” 

Tekintettel arra, hogy a szóban forgó terület, azaz a 7000/2 hrsz-ú ingatlan magánút, ezért a Rendelet eljárási 
szabályai nem vonatkoznak rá, ugyanakkor mivel elnevezésével összefüggésben konszenzus alakult ki a 
tulajdonosok között, javaslom a tulajdonosok kérésének elfogadását.  

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyál 7000/2. helyrajzi számú, kivett út 
megjelölésű, belterületi ingatlan vonatkozásában egyetért a tulajdonosok (Prologis Hungary Management Kft., 
az Agate Kft, valamint az Akácliget Logisztikai Központ Kft) által kezdeményezett és javasolt Gorcsev Iván 
utca megnevezéssel.  
 
Határidő: 2018. július 1. 
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  dr. Nagy Erika aljegyző 
 
Gyál, 2018. május 07.  
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 















 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat Baranyi Sándorné tulajdonát képező, 
Gyál, Kassai u. 58. sz.; 5770 hrsz. alatti 
ingatlanon elmaradt csatornabekötés 
Környezetvédelmi Alap terhére történő 
finanszírozására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Baranyi Sándorné a 2360. Gyál, Kassai u. 58. sz. (5770. hrsz) alatti ingatlan tulajdonosa azzal a kéréssel fordult 
Hivatalunkhoz, hogy 1991-ben a Kassai utcában megvalósult szennyvízcsatorna építésre kivetett közműfejlesztési 
hozzájárulás összegét megfizette, a szennyvízcsatorna csonkjának kerítésen belül hozatala elmaradt, és kéri a beállás 
költségeinek megtérítését. 
 
A Képviselő-testület a 93/2012. (V.31.) sz. határozatában úgy döntött, hogy 5 millió forint keretösszeget elkülönít a 
Környezetvédelmi Alap terhére azon ingatlanok közcsatornára történő rákötése érdekében az ingatlanra való beállásig, 
ahol az érdekeltségi hozzájárulás 2011. szeptember 30-ig megfizetésre, vagy a Társulattal a megállapodás megkötésre 
került. 
 
Fenti kérelemre a Képviselő-testület határozata nem terjed ki, mivel az későbbi időszak problémáinak kezelésére 
született, de valóban nem történt meg a csonkkal való beállás a tulajdonos kerítésén belülre. 
 
Fenti munkálatra ajánlatot kértünk a Gyáli Ipartestülettől, aki a korábbi beállások kivitelezési munkáit végezte. 
 
A Gyáli Ipartestület az ajánlat készítése során a helyszínen nem találta a bekötőcsonkot. A műszaki szükségesség 
függvényében két ajánlatot adott. Az egyik ajánlat szerint – amennyiben a rendszerkamerázásával azt tapasztalják, hogy 
a bekötőcsonk megtalálható – a bekerülési érték 216.814 Ft + ÁFA, azaz, bruttó 275.366 Ft.  
A másik ajánlata szerint a gerincre kötés folyamata: aszfaltbontás, árokásás, tömörítés, tereprendezés, amelynek 
költsége 366.934 Ft + ÁFA, azaz bruttó 466.006 Ft. 
 
A Környezetvédelmi Alapból elkülönített 5. millió Ft keretösszegből eddig 3.643.311 Ft került felhasználásra. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést és annak mellékletét képező kérelmet és árajánlatot megtárgyalni és 
döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat I: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. Baranyi Sándorné 2360. Gyál, Kassai u 58. sz., 5770. helyrajzi szám. alatti ingatlan tulajdonosának a 
közcsatornára való rákötése érdekében az ingatlanra való beállás kivitelezését, legfeljebb bruttó 466.006 Ft 
összegben elvégezteti a Gyáli Ipartestülettel a Környezetvédelmi Alapból elkülönített 5 millió forint 
keretösszeg terhére.  

2. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős:  Polgármester 
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Határozati javaslat II: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem járul hozzá Baranyi Sándorné 2360. Gyál, 
Kassai u 58. sz., 5770. helyrajzi szám. alatti ingatlan tulajdonosának a közcsatornára való rákötése érdekében az 
ingatlanra való beállás kivitelezési költségeinek finanszírozásához.  
 
Határidő : azonnal 
Felelős :  Polgármester  

 
 

Az előterjesztés elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2018, május 07. 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
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