
 
 
 
 
 
 
 
 
Szám:  17299/2018. 

 
 
 

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

2018. június 28-án (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. május 31-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

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

3. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 
rendelet módosítására 

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

 
5. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására. A hatályos 

településszerkezeti terv és a HÉSZ (mellékleteként a szabályozási terv) részleges módosítása az 
AUTÓKER Logisztikai Kft. területén és Gyál vasútállomás melletti területen.                                                                                    
A dokumentáció elfogadása 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
 

6. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatójának megbízására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
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7. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde vezetői állás pályázatának elbírálására, vezető kinevezésére 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

8. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda intézményvezetőjének megbízására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

9. Javaslat a 108/2018. (V.31.) sz. KT határozat módosítására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

10. Javaslat a Monori Tankerületi Központ részére beruházás megvalósításához pénzeszköz átadására 
 

Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
11. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges felülvizsgálatára: a WAREMA PT 

Hungary Kft. területére (hrsz.:8206, 8207, 8208 és a 2215/63) vonatkozó hatályos HÉSZ és 
szabályozási terv módosítása 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

12. Javaslat a Gyál 099/128 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására 
 

Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
13. Javaslat a Tulipán utca forgalmi rendjének megváltoztatására 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
14. Javaslat az Akácfa utcában forgalomszabályozás módosítására 

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

 
15. Javaslat a Vak Bottyán utcában a forgalomi rend módosítására 

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

 
16. Javaslat közcélú felajánlás módosítására  

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

 
17. Javaslat lakhatási támogatásra 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
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18. Egyebek 
 
Zárt ülés: 
 

19. Javaslat a 2018. évi Kiváló Gyáli Sportolói Díj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
 

20. Javaslat Gyál Díszpolgára Cím odaítélésére  
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Gyál, 2018. június 22.  
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2018. május 31-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2018. május 31-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 

szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2018. január 1-től május 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:        89.117 e Ft       48.036 e Ft    53,90 % 
 iparűzési adó:   1.539.104 e Ft     605.308 e Ft    39,33 % 
 építményadó:      272.454 e Ft     148.405 e Ft    54,47 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet május 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. június 18-ig realizált kamat összege.  

 
2018. június 18-án az önkormányzat által a költségvetési számláról lekötött – kamatozó kincstárjegy 
megvásárlása formájában - 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, lejárata: 
2018.08.08, 0,75 % hozammal. 

• 75.000.000 Ft Kamatozó Kincstárjegy elnevezésű Magyar Állampapír fél éves futamidejű, lejárata: 
2018.08.22, 0,75 % hozammal. 

• 130.000.000 Ft Kamatozó Kincstárjegy elnevezésű Magyar Állampapír, fél éves futamidejű, 
lejárata: 2018.08.29., 0,75 % hozammal.  

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

kifizetetlen számla nincsen.  
 
II. Polgármesteri Kabinet 
 
Fontos a gyáli intézményekben a közösségépítés megteremtése, melynek támogatásával lehetőséget 
biztosíthatunk az ehhez szükséges infrastrukturális adottságok kiépítésére. Az ÉRDI SZC EÖTVÖS JÓZSEF 
SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA célul tűzte ki, hogy az aula modernizálásával a közösség 
kohézióját erősítik. A modernizáció keretében vásároltak már box-zsákokat, azonban további beltéri bútorzatra is 
szükség volna.  
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

- 1 millió forint támogatásban részesíti az Eötvös József Alapítványt, mely támogatást az ÉRDI SZC 
EÖTVÖS JÓZSEF SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA aulájának modernizálása 
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keretében beszerzendő eszközökre, elsősorban beltéri bútorzatra fordítja. A támogatás összege Gyál 
Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2018.(II.15.) sz. rendeletének 5. számú melléklet 
céltartalékának közösségépítő akciók/díjak soron található összeg átcsoportosításával áll rendelkezésre.  

- felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések 
megtételére.  

Határidő: 2018.július 31.  
Felelős: Polgármester  
 
 
III. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 

1.) Tájékoztatom Önöket, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár ideiglenesen – egy 
sikeres igazgatói pályázat lefolytatásáig az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az 
igazgatói tisztség betöltetlensége esetére vonatkozó helyettesítési rendnek megfelelően – megbízott 
vezetője, Csősz Tamásné, könyvtárvezető 2018. július 17-ei hatállyal lemondott közalkalmazotti 
jogviszonyáról. 

 
2.) Szíves tájékoztatásul jelen beszámolóhoz mellékeljük a Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány 2017. évi 

mérlegbeszámolóját. 
 
 
IV. Igazgatási Iroda 
 
Mellékelten csatolom a közterület-felügyelők és a mezőőrök a 2018. május havi tevékenységéről szóló 
tájékoztatót. 
 
 
V. Városfejlesztési Iroda 
 
Erőforrás gazdálkodási csoport 
 
Gyál Város Önkormányzata „Nyári diákmunka 2018. központi munkaerőpiaci program” bérköltség 
támogatására hatósági szerződést kötött a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályával. Így lehetőség nyílt július és augusztus hónapokban 5 – 5, összesen 10 fő, 16-25 év közötti, tanulói / 
hallgatói jogviszonnyal rendelkező diák 6 órás foglalkoztatására. 
 
 
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. június 20.  
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 























2018. évi május havi összesítő

Illetékes 
szerv ért, 

Figyelmezt
etés

Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események 8 db 4 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Tűzgyújtással kapcsolatos események 2 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 11 db 3 db 8 db
Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, MÁV áll-ok ell, külterületek ellenőrzése 42 db
Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése 20db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése
Gyalogos járőrőzés 12 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 11 db 11 db
Zöldterület szennyezése, rongálása, 
Illegális, engedély nélküli fakivágásal kapcsolatos események
Forgalomszabályzó táblák eltűnésének, útburkolati hibák, jelek sérülésének,  észlelése, 
jelzése 8 db 8 db
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 16 db 16 db
Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések
Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 6 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás, műszaki mentésében részvétel 4 db
Orvosi ügyelet értesítése, beteg, ittas személyekkel intézkedések 2 db
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés
Irodai munka, ügyfél fogadásy   gy     g g (   
stb) 116 db
Testületi ülésen, megbeszéléseken, egyeztetéseken, irodai értekezleteken részvétel
HelpyNet jelzések, riasztások, segélykérések
Lakossági, egyéb bejelentések ellenőrzése, intézkedések 4 db 4 db
Közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos intézkedések, ellenőrzések
Úthibák, kátyúk észlelése, jelentése 76 db 76 db

Összesen: 328 db 99 db 41 db 0 db 0 db 0 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
2018. májusi mezőőri tevékenységről 

 
 

2018. május 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                              13 
10. Rendőrség, Tűzoltóság közös járőrözés                                       1 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése       - 
12. Gyepmester értesítése         - 
13. Vadőr értesítése          - 
14. Tulajdonosok értesítése         - 
15. Ügyintézés          3 
16. Parlagfű ügyintézés         - 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás        - 
18. Illegális építkezés         - 
19. Madarak riasztása         - 
20. Orvvadászat, orvhorgászat        - 
21. Feljelentés          1 
22. Tulajdonosi feljelentés         - 
23. Figyelmeztetés          - 
24. Elkövetők elmenekülése         - 
25. Utak tisztítása          - 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás        - 
27. Gépjárművek ellenőrzése         - 
28. Erdőtisztítás          - 
29. Szárazgallyat szedő emberek        - 
30. Gabona taposás (jármű, ló)        - 
31. Gabona, termény lopás         - 
32. Crossmotoros, kvados károk        - 
33. Nyombiztosítás          - 
34. Továbbképzés          - 
35. Póráznélküli ebek sétáltatása        - 
36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterület-felügyelőkkel közös ellenőrzés    - 
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás      - 
38. Szemetet szállító gépjármű                              1 
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése      1 
40. Hivatali dolgozókkal közös ellenőrzés                                         -  
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. május 31. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 
102/2018.(V.31.) sz. határozatával elfogadta. 
 
 

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

100/2018.(V.31.)      Intézkedést nem igényel. 
101/2018.(V.31.)      Intézkedést nem igényel. 
102/2018.(V.31.)      Intézkedést nem igényel. 
103/2018.(V.31.)  Gyál Város Önkormányzati Térfigyelő Rendszer 

bővítése tárgyában a megrendelés készítése 
folyamatban van. A Hiteles Kft részére a 
képviselő-testületi kivonat megküldésre került. 

104/2018.(V.31.)  A 2. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátási 
előszerződése Dr. Bíró Zsolttal aláírásra került.  

105/2018.(V.31.)  A 2017. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés 
elfogadásáról szóló testületi határozat a belső 
ellenőr részére megküldésre került. 

106/2018.(V.31.) Gyál városban a 2017. évben végzett 
gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló a 
Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztálya részére megküldésre került 

107/2018.(V.31.)  A Liliom és Tátika óvodák közalkalmazotti 
létszám átcsoportosításáról szóló testületi döntés az 
intézményvezetők részére megküldésre került 

108/2018.(V.31.)  A Tátika Óvoda alapító okiratának módosításával 
kapcsolatban a törzskönyvi bejegyzés folyamatban 
van. 

109/2018.(V.31.)  A 2018/2019. nevelési évre az óvodákban 
indítható óvodai csoportok számának 
maghatározásáról szóló testületi határozat az 
intézményvezetők részére megküldésre került. 

110/2018.(V.31.)  Az Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseinek 
statisztikai összegezése az előírásoknak 
megfelelően közzétételre került. 

111/2018.(V.31.)  A 2018. évi intézmény felújításokra fordítható 
összeg meghatározásáról szóló testületi döntésről 
az érintettek tájékoztatása megtörtént, a 
megszavazott pénzeszközök rendelkezésre állnak. 

112/2018.(V.31.)  A „Gyál járda felújítási koncepciójának 
elkészítése” vonatkozásában a tervezés a döntés 
alapján megrendelésre került. 

 
 
 



2 

 

 
113/2018.(V.31.) A Bem József utcai köztemetőben található 

ravatalozó tetejének szigeteléséhez a munkák 
megrendelése a vállalkozónál megtörtént, a 
kivitelezés folyamatban van. 

114/2018.(V.31.)  Az ebrendészeti telep korszerűsítésére vonatkozó 
pályázat határidőre benyújtásra került.  

115/2018.(V.31.)  A gyáli 264 hrsz-ú (természetben a Katona J. u. 
18/A. sz. alatti) ingatlan előtt két db 5 köbméteres 
konténer kihelyezése kapcsán a hatósági szerződés 
az ingatlantulajdonossal megkötésre került, az 
A.S.A. felé leadandó megrendelés folyamatban 
van. 

116/2018.(V.31.) A HAVI Logistics Kft. (hrsz.: 4366/3) telephelyére 
vonatkozó hatályos szabályozási terv módosítása 
kapcsán tervezési szerződés elkészült, aláírása  
folyamatban van. 

117/2018.(V.31.)  A gyáli 1566/2 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában a 
telekmegosztással vegyes ajándékozási szerződést 
megkötöttük és a földhivatalhoz benyújtásra került. 

118/2018.(V.31.)  A gyáli 097/120 hrsz.-ú szántó művelési ágú 
földrészlet belterületbe csatolása és térítésmentes 
átadása tárgyában a szerződéskötés előkészítése 
folyamatban van. 

119/2018.(V.31.)  A gyáli 7000/2. helyrajzi számú, kivett út 
megjelölésű, belterületi ingatlan elnevezésére 
vonatkozó testületi határozat az érintettek által 
megbízott ügyvéd részére megküldésre került. 

120/2018.(V.31.)  A Gyál, Kassai u 58. sz. alatti ingatlan 
közcsatornára való rákötése miatt a beállás 
kivitelezés vonatkozásában a szerződés a Gyáli 
Ipartestülettel aláírásra került. 

121/2018.(V.31.)  Lőrincz Sándorné 2360 Gyál, Damjanich utca 4. 
szám alatti házi segítségnyújtásban részesülő 
személy felülvizsgálati kérelmének 
helybenhagyásáról a testületi döntés kérelmező 
részére megküldésre került, és a Kertváros 
Szociális Központ vezetőjét is értesítettük. 

122/2018.(V.31.)  Simon Józsefné 2360 Gyál, Katona József utca 12. 
szám alatti házi segítségnyújtásban részesülő 
személy felülvizsgálati kérelmének 
helybenhagyásáról a testületi döntés kérelmező 
részére megküldésre került, és a Kertváros 
Szociális Központ vezetőjét is értesítettük. 

123/2018.(V.31.)  A Magyar Agrár-,Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara megyei elnökségének 
helyi földbizottsági feladatkörben hozott 
állásfoglalásának megváltoztatásáról és Dr. 
Horváth Mihály vásárlási szándékának 
támogatásáról szóló testületi határozat az ügyben 
érintett felek részére postázásra került. 

124/2018.(VI.06.)     Intézkedést nem igényel. 
125/2018.(VI.06.)  A 69/2018.(IV.18.) sz. KT határozat módosítása 

kapcsán a „PM-ONKORMUT-2018” tárgyú 
pályázat pályázati adatlapja a helyrajzi számokkal 
kiegészítve hiánypótlásra benyújtásra került.  

 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 
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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. június 21. 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak szerint: 
„ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 
    (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat 
bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. 
    (3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében 
meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási 
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.” 
 
A hivatkozott jogszabály 34. § (4) bekezdése pedig kimondja, hogy 
„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) 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-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha 
év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben 
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését 
követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” 
 
A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés b) pontja alapján. 
 
Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét.  
 
 
1. Gyál Város Önkormányzat 
 
A) Bevételek 
 
 

Önkormányzatok működési célú támogatása (B11): 
Bérkompenzáció B111 - 2017. 12. hó 018010 492 e Ft 
Bérkompenzáció B115 - 2018. 00-04. hó 018010 1 743 e Ft 
Szociális ágazati pótlék támogatása B113 – 01-05. hó 018010 12 863 e Ft 
Kulturális pótlék B114 – 2018. 01-05. hó 018010 950 e Ft 
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás B114 018010 915 e Ft 
ASP rendszer működtetésének támogatása B115 018010 1 874 e Ft 
Önkormányzatok működési célú támogatása összesen: 18 837 e Ft 
 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B16) 
Közcélú foglalkoztatás támogatás  041233 6 377 e Ft 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:                  6 377 e Ft 
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Közhatalmi bevételek (B402):       
Egyéb közhat. bevétel / Közútkezelői hozzájárulás – átcsop. B402 011130 -551 e Ft  
Közhatalmi bevételek összesen: -551 e Ft 
 
Működési bevételek (B4): 
DPMV bérleti díj / felújítások  013350 6 750 e Ft 
DPMV bérleti díj / felújítások 60/2018.(III.29.) KT. hat. 013350 1 336 e Ft 
Közútkezelői hozzájárulás B402 011130 551 e Ft 
Működési bevételek összesen: 8 637 e Ft 
 
Finanszírozási bevételek (B81): 
Kincstárjegy vásárlás bevétele B812 900060 430 000 e Ft 
Költségvetési maradvány B813 018030 177 397 e Ft 
ÁH-n belüli megelőlegezés – közfoglalkoztatás B814 018020 109 e Ft 
Finanszírozási bevételek összesen:      607 506 e Ft                                                                             
 
 
            
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások (K1):  
Foglalkoztat. szem. jutt. / Közalk. alapilletménye / bérkomp. 066010  82 e Ft       
Foglalkoztat. szem. jutt. / Közfoglalkoztatás támog. / alapill. 041233  5 757 e Ft   
Közlekedési költségtérítés / mezőőrök – átcsop. K3-ra 066010 -1 100 e Ft 
Közmunka foglalkoztatás / alapill. átcsop. K111-re 041233 -800 e Ft 
Foglalk. személyi jutt. (K111) / közfogl. átcsop. K11-ről 041233 800 e Ft 
Közalkalmazottak alapilletménye / átcsop. K111-re 066010 -174 e Ft 
Foglalk. személyi jutt. (K111) / mezőőrök K11-ről 066010 174 e Ft 
Személyi juttatások összesen: 4 739 e Ft  
                      
Munkaadókat terhelő járulékok (K2):  
Szociális hozzájárulási adó/ közalk. bérkomp. 066010 16 e Ft  
Szociális hozzájárulási adó / közfoglalkoztatás támog. 041233 620 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 636 e Ft   
 
Dologi kiadások (K3): 
Kiküldetés, reklám / Reklám, prop. kiad. – Sportcsarnok alapkőletétel 011130 -15 e Ft 
Kiküldetés, reklám / Belföldi kiküldetés – mezőőrök K1-ről  066010 1 100 e Ft 
Kommun. szolg. / Informatikai szolg. – honlap frissítés átcsop. 011130 50 e Ft 
Kiküldetés, reklám / Reklám, prop. – honlap frissítés átcsop. 011130 -50 e Ft 
Kiküldetés, reklám / Reklám -  köszöntőlevél 51/2018.(III.29.) KT. 011130 300 e Ft 
Költségvetési maradványból pótelőirányzat: 
Szolgáltatási kiadások / Közvilágítás 064010 1 279 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Gáz, villamos energia, víz 081030 96 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Gáz, villamos energia, víz 011130 132 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Vásárolt élelmezés 096015 5 362 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Közvetített szolg. ÁH-n kívül 045140 413 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. 051050 430 e Ft 
Szolgáltatási kiadások / Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. 051030 2 831 e Ft 
Kiküldetés, reklám / Reklám, propaganda 011130 322 e Ft 
Különféle befizetések / Működési célú előzetes áfa 081030 26 e Ft 
Különféle befizetések / Működési célú előzetes áfa 045140 112 e Ft 
Különféle befizetések / Működési célú előzetes áfa 064010 306 e Ft 
Különféle befizetések / Működési célú előzetes áfa 051050 116 e Ft 
Különféle befizetések / Működési célú előzetes áfa 051030 765 e Ft 
Különféle befizetések / Működési célú előzetes áfa 096015 1 448 e Ft 
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Különféle befizetések / Működési célú előzetes áfa 011130 136 e Ft 
Különféle befizetések / Egyéb dologi kiadások 011130 317 e Ft 
Különféle befizetések / Fizetendő általános forgalmi adó 011130 11 742 e Ft 
Dologi kiadások összesen: 27 218 e Ft 
   
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 
Egyéb nem intézményi ellátás / lakhatási támog. – maradvány 107060 165 e Ft 
Egyéb nem intézményi ellátás / ösztöndíj – maradvány 107060 160 e Ft  
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 325 e Ft  
 
Egyéb működési célú kiadások (K502): 
Helyi önkorm. előző évi elszámolásai (közfogl. tám. visszafiz.) 018010 391 e Ft 
Önk. törvényen alapuló befiz. / ÁH-n belüli megelőlegezés átcsop. 018010 4 327 e Ft 
Egyéb működési célú kiadások összesen: 4 718 e Ft 
   
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506): 
„Kertváros” ÖT támogatás / szoc. ágazati pótlék 01-05. hó 018030 12 439 e Ft  
„Kertváros” ÖT támogatás / bérkompenzáció 12-04. hó 018030 1 255 e Ft 
Természetbeni Erzsébet utalványok visszafizetése - maradvány 018020 126 e Ft 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen: 13 820 e Ft          
 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre (K512):  
Polgármester által felh. keret / Zrínyi Iskola – erdei isk. - maradvány 084032 240 e Ft 
Gyál Városüzemeltetési és Vf. Kft. / hóeltakarítás céltartalékról 045160 1 407 e Ft 
Gyál Városüzemeltetési és Vf. Kft. / hóeltakarítás céltartalékról 045160 1 505 e Ft 
Gyál Városüzemeltetési és Vf. Kft. / Hársfaültetés Környvéd. Alap 066010 2 625 e Ft 
Iskolai alapítványok támogatása / 85/2018.(IV.26.) KT. hat. 011130 1 500 e Ft 
FEGY támogatás – feszítővágó 084031 650 e Ft  
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre összesen: 7 927 e Ft  
 
Céltartalék változása (011130) (K513): 
Pályázati pénzeszközök / könyvtári támogatás felszabadítás Közösségi Ház részére -1 600 e Ft 
Városi rendezvények / Böllér fesztivál költségeinek átcsoportosítása Köz. Ház részére -3 202 e Ft 
Városi rendezvények / Március 15-ei ünnepség költségeinek átcsoportosítása Köz. Háznak -188 e Ft 
Városi rendezvények / Kultúra Napja költségeinek átcsoportosítása Köz. Háznak -167 e Ft 
Végkielégítés, felmentés / Liliom Óvoda törzsgárda juttatás átcsoportosítás -191 e Ft 
Végkielégítés, felmentés / Bóbita Bölcsőde törzsgárda juttatás átcsoportosítás -120 e Ft 
Járóbeteg szakellátás / átcsoportosítás Eü. Központ részére teljesítés szerint -6 983 e Ft 
Költségvetési maradvány / Számlaegyenleg – Közműfejlesztési számla  29 797 e Ft 
Költségvetési maradvány / Számlaegyenleg – Viziközmű számla  3 430 e Ft 
Költségvetési maradvány / Számlaegyenleg – Környezetvédelmi Alap számla 23 503 e Ft 
Költségvetési maradvány / Számlaegyenleg – Környezetvéd. Alap / Hársfaültetés Városüz. Kft. -2 625 e Ft 
Költségvetési maradvány / Számlaegyenleg – Környezetvéd. Alap / kamerarendszer -3 404 e Ft 
Költségvetési maradvány / Számlaegyenleg – Építéshatósági igazg. szolg. díj számla 2 108 e Ft 
Költségvetési maradvány / Számlaegyenleg – Letéti számla  35 962 e Ft 
Költségvetési maradvány / Számlaegyenleg – Lakásépítés számla  1 792 e Ft 
Pályázattól függő beruházások önrésze / Költségvetési maradványból feltöltés 30 000 e Ft 
Pályázattól függő beruházások önrésze / intézmény felújításokra pótelőirányzat -3 801 e Ft 
Hóeltakarítás / 24/2018. ikt. számú lehívó levél alapján átcsop. Városüz. Kft. -1 407 e Ft 
Hóeltakarítás / 34/2018. ikt. számú lehívó levél alapján átcsop. Városüz. Kft. -1 505 e Ft 
Iskolai alapítványok támogatása / 85/2018.(IV.26.) KT. hat. alapján felhaszn. -1 500 e Ft 
Közbiztonság támogatása / FEGY részére feszítő-vágó  -650 e Ft 
Céltartalék változása összesen: 99 249 e Ft 
                    
Általános tartalék változása (011130 (K513): 
Költségvetési maradványból feltöltés  5 000 e Ft 
51/2018.(III.29.) KT. hat. Köszöntőlevél – átcsop. dologi kiadások közé -300 e Ft 
Tátika Óvoda – gyógypedagógiai csoport – speciális eszköz beszerzés  -881 e Ft 
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Tátika Óvoda – gyógypedagógiai csoport – személyi juttatások és járulékok -2 145 e Ft 
Gyál járda felújítási koncepció – átcsoportosítás Beruházási kiadások közé -2 527 e Ft 
Bem J. utcai köztemető ravatalozó tetőszigetelés Városüz. Kft-nek  -581 e Ft 
Általános tartalék változása összesen: -1 434 e Ft   
 
Beruházások (K6): 
Informatikai eszközök beszerzése / Eötvös Isk. – maradvány 011130 4 384 e Ft 
Beruházási áfa / Eötvös Iskola eszközök 011130 1 184 e Ft 
Immat. javak beszerzése / Járda felújítási koncepció 045120 1 990 e Ft 
Beruházási áfa / Járda felújítási koncepció 045120 537 e Ft 
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés / kamerarendszer bővítés 062020 2 680 e Ft 
Beruházási áfa / kamerarendszer bővítés 062020 724 e Ft 
Költségvetési maradványból pótelőirányzat: 
Immat. javak / Info kommunikációs rendszer terv – maradvány 011130 1 400 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / Intézmények energetikai beruh. / Zrínyi tető 092120 1 466 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / Tátika Óvoda – maradvány 091140 1 413 e Ft 
Ingatlanok beszerzése / Gyál vasútállomás – maradvány 045140 620 e Ft 
Beruházási áfa  092120 396 e Ft 
Beruházási áfa 091140 381 e Ft 
Beruházási áfa 045140 168 e Ft 
Beruházási áfa 011130 378 e Ft 
Beruházások összesen:                17 721 e Ft                                                                                                   
 
Felújítások (K7) 
Ingatlanok felújítása / Egyéb építmény felúj. – DPMV Zrt. 052080 5 315 e Ft 
Felújítási áfa / Egyéb építmény felúj. 052080 1 435 e Ft 
Ingatlanok felújítása / Egyéb építmény felúj. – DPMV Zrt. 052080 1 052 e Ft 
Felújítási áfa / Egyéb építmény felúj. 60/2018.(III.29.) KT. hat. 052080 284 e Ft 
Ingatlanok felújítása / eredeti ei. átcsoportosítása felhasználásra 092120 -4 173 e Ft 
Felújítási áfa / eredeti ei. átcsoportosítása felhasználásra 092120 -1 127 e Ft 
Felújítások összesen: 2 786 e Ft  
 
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8): 
Gyál Városüzem. Kft. beruházási támog. / Bem utcai ravatalozó tető 013320 581 e Ft 
Gyál Városüzem. Kft. beruházási támog. / intézmények felújítása 092120 3 610 e Ft 
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 4 191 e Ft 
 
Finanszírozási kiadások (K91): 
Intézményi támogatás  018030 33 128 e Ft 

Polgárm. Hivatal / bérkompenzáció támogatás 305 e Ft 
Polgárm. Hivatal / ASP támogatás 1 874 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / bérkompenzáció 34 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / kulturális pótlék 950 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / könyvtári érdekeltségnöv. támog. 2 515 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / Böllér fesztivál 3 202 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / Március 15-ei ünnepség 188 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / Kultúra Napja 167 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / Sportcsarnok Alapkőletétel 15 e Ft 
Arany J. Közösségi Ház / pótelőirányzat Önk. maradványból 2 287 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / bérkompenzáció 442 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / szoc. ágazati pótlék 424 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / pótelőirányzat Önk. maradványból 351 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / törzsgárda juttatás 120 e Ft 
Bóbita Bölcsőde / intézmény felújítás támogatása 897 e Ft 
Liliom Óvoda / bérkompenzáció 81 e Ft 
Liliom Óvoda / törzsgárda juttatás 191 e Ft 
Liliom Óvoda / pótelőirányzat Önk. maradványból 1 331 e Ft 
Liliom Óvoda / intézmény felújítás támogatása 1 324 e Ft 
Tátika Óvoda / bérkompenzáció 5 e Ft 
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Tátika Óvoda / pótelőirányzat Önk. maradványból 1 085 e Ft 
Tátika Óvoda / gyógypedagógiai csoport speciális eszközök beszerzése 881 e Ft 
Tátika Óvoda / gyógypedagógiai csoport személyi juttatások és járulékok 2 145 e Ft 
Tulipán Óvoda / bérkompenzáció 15 e Ft 
Tulipán Óvoda / pótelőirányzat Önk. maradványból 2 046 e Ft 
Tulipán Óvoda / intézmény felújítás támogatása 3 270 e Ft 
Városi Egészségügyi Központ / járóbeteg szakellátás támogatása 6 983 e Ft 

Kincstárjegy vásárlás kiadása 900060 430 000 e Ft  
ÁH-n belüli megelőlegezés átcsoportosítás K502-re 018020 -4 327 e Ft 
ÁH-n belüli megelőlegezés – közfoglalkoztatás 018020 109 e Ft 
Finanszírozási kiadások összesen: 458 910 e Ft 
 
2. Gyál Város Polgármesteri Hivatal 
 
 
A) Bevételek 
 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B16) 
Országgyűlési választás támogatása  016010 4 312 e Ft 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:                  4 312 e Ft 
 
Finanszírozási bevételek (B81): 
Bérkompenzáció támogatása B816 018030 305 e Ft 
ASP támogatás B816 018030 1 874 e Ft 
Költségvetési maradvány B813 018030 4 733 e Ft 
Finanszírozási bevételek összesen: 6 912 e Ft 
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások (K1): 
Bérkompenzáció 011130 255 e Ft 
COFOG módosítás 011210 -41 576 e Ft 
COFOG módosítás 011130 41 576 e Ft 
Reprezentáció áfájának átcsoportosítása K3-ra 011130 -835 e Ft 
Országgyűlési választási támogatásból személyi jutt. 016010 3 133 e Ft 
ASP támogatás 011130 1 568 e Ft 
Személyi juttatások összesen:                                                                             4 121 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulék (K2): 
Bérkompenzáció 011130    50 e Ft 
COFOG módosítás 011210 -8 724 e Ft 
COFOG módosítás 011130 8 724 e Ft 
Országgyűlési választási támogatásból járulékok 016010 648 e Ft 
ASP támogatás 011130 306 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulék összesen: 1 004 e Ft   
 
Dologi kiadások (K3): 
COFOG módosítás 011210 -13 771 e Ft 
COFOG módosítás 011130 13 771 e Ft 
Reprezentáció áfájának átcsoportosítása K1-ről 011130 835 e Ft 
Országgyűlési választási támogatásból dologi kiadások 016010 531 e Ft 
Költségvetési maradvány 011130 4 733 e Ft 
Dologi kiadások összesen: 6 099 e Ft 
 
Felhalmozási kiadások (K6-K7): 
COFOG módosítás 011210 -737 e Ft 
COFOG módosítás 066010 -69 e Ft 
COFOG módosítás 011130 806 e Ft 
Felhalmozási kiadások összesen: 0 e Ft 
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3. Intézmények 
 
Tulipán Óvoda 
 

K11  Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció 091140  13 e Ft  
K2  Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció 091140        2 e Ft  
B816  Önkormányzati támogatás 018030 15 e Ft 
 
K3 Dologi kiadások / szállítói kötelezettségek 096015 1 454 e Ft 
K3 Dologi kiadások / szállítói kötelezettségek 091110 549 e Ft 
K3 Dologi kiadások / szállítói kötelezettségek 091140 556 e Ft 
B813 Költségvetési maradvány 018030 513 e Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / pótei. Önk. maradványból 018030 2 046 e Ft 
 
K6 Beruházási kiadások / intézmény felújítás 091140 3 270 e Ft 
B816  Önkormányzati támogatás 018030 3 270 e Ft 

   
Liliom Óvoda 
 

K11  Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció 091140  68 e Ft  
K2  Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció 091140        13 e Ft  
B816  Önkormányzati támogatás 018030 81 e Ft 
 
K11  Foglalkoztatottak személyi juttatása / törzsgárda jut. 091140  150 e Ft  
K2  Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda 091140        41 e Ft  
B816  Önkormányzati támogatás 018030 191 e Ft 
 
K3 Dologi kiadások / szállítói kötelezettségek 096015 1 899 e Ft 
B813 Költségvetési maradvány 018030 568 e Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / pótei. Önk. maradványból 018030 1 331 e Ft 
 
K6 Beruházási kiadások / intézmény felújítás 091140 1 324 e Ft 
B816  Önkormányzati támogatás 018030 1 324 e Ft 

 
Tátika Óvoda 
 

K11  Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció 091140  4 e Ft  
K2  Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció 091140        1 e Ft  
B816  Önkormányzati támogatás 018030 5 e Ft 
 
K3 Dologi kiadások / szállítói kötelezettségek 096015 1 592 e Ft 
K3 Dologi kiadások / szállítói kötelezettségek 091110 60 e Ft 
K3 Dologi kiadások / szállítói kötelezettségek 091140 59 e Ft 
B813 Költségvetési maradvány 018030 626 e Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / pótei. Önk. maradványból 018030 1 085 e Ft 
 
K6 Beruházási kiadások / gyógypedagógiai csoport spec. eszk. 091120 881 e Ft 
B816  Önkormányzati támogatás 018030 881 e Ft 
 
K11  Foglalkoztatottak személyi juttatása / gyógyped. személyi 091120 1 795 e Ft 
K2  Munkaadókat terhelő járulékok / gyógyped. csop. járulék 091120        350 e Ft 
B816  Önkormányzati támogatás 018030 2 145 e Ft 
 
 
Bóbita Bölcsőde 
 

K11  Foglalkoztatottak személyi juttatása / bérkompenzáció 104031  370 e Ft  
K2  Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció 104031        72 e Ft  
B816  Önkormányzati támogatás 018030 442 e Ft 
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K11  Foglalkoztatottak személyi juttatása / szoc. ágazati pótl. 104031 355 e Ft  
K2  Munkaadókat terhelő járulékok / szoc. ágazati pótlék 104031        69 e Ft  
B816  Önkormányzati támogatás 018030 424 e Ft 
 
K11  Foglalkoztatottak személyi juttatása / törzsgárda jut. 104031  100 e Ft  
K2  Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda 104031        20 e Ft  
B816  Önkormányzati támogatás 018030 120 e Ft 
 
K3 Dologi kiadások / szállítói kötelezettségek 104035 592 e Ft 
K3 Dologi kiadások / szállítói kötelezettségek 104031 19 e Ft 
B813 Költségvetési maradvány 018030 260 e Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / pótei. Önk. maradványból 018030 351 e Ft 
 
K6 Beruházási kiadások / intézmény felújítás 104031 897 e Ft 
B816  Önkormányzati támogatás 018030 897 e Ft 

 
 
Arany János Közösségi Ház és Könyvtár 
 

K1  Személyi juttatások / bérkompenzáció 082092  28 e Ft  
K2  Munkaadókat terhelő járulékok / bérkompenzáció 082092        6 e Ft  
B816  Önkormányzati támogatás 018030 34 e Ft 
 
K1  Személyi juttatások / kult. pótlék 01-05. hó 082044  795 e Ft  
K2  Munkaadókat terhelő járulékok / kult. pótlék 082044        155 e Ft  
B816  Önkormányzati támogatás 018030 950 e Ft 
 
K6 Beruházási kiadások / könyvtári érdekeltségnöv. tám. 082042 2 515 e Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / könyvtári érdekeltségnöv. tám. 018030 2 515 e Ft 
 
K1 Személyi juttatások / Böllér fesztivál reprezentáció 082092 359 e Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / Böllér feszt. 082092 146 e Ft 
K3 Dologi kiadások / Böllér fesztivál 082092 2 697 e Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / Böllér fesztivál 018030 3 202 e Ft  
 
K3 Dologi kiadások / bizományosi könyveladás 082044 107 e Ft 
B4 Működési bevételek / bizományosi könyveladás 082044 107 e Ft 
 
K3 Dologi kiadások / Március 15-ei ünnepség 082092 188 e Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / Március 15. 018030 188 e Ft  
 
K3 Dologi kiadások / Kultúra Napja 082092 167 e Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / Kultúra Napja 018030 167 e Ft  
 
K3 Dologi kiadások / Sportcsarnok Alapkőletétel meghívó 082092 15 e Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / Sportcsarnok 018030 15 e Ft  
 

K3 Dologi kiadások / szállítói kötelezettségek 082092 2 150 e Ft 
K6 Beruházási kiadások / szállítói kötelezettség 082092 995 e Ft 
B813 Költségvetési maradvány 018030 858 e Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / pótei. Önk. maradványból 018030 2 287 e Ft 

 
Városi Egészségügyi Központ 
 

K1 Személyi juttatások / Járóbeteg szakellátás 072210 934 e Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / Járóbeteg szakellátás 072210 162 e Ft 
K3 Dologi kiadások / Járóbeteg szakellátás 072210 5 887 e Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / Járóbeteg szakellátás 018030 6 983 e Ft  
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K3 Dologi kiadások / szállítói kötelezettségek 072210 17 902 e Ft 
K3 Dologi kiadások / szállítói kötelezettségek 072111 111 e Ft 
K3 Dologi kiadások / szállítói kötelezettségek 072112 16 e Ft 
K3 Dologi kiadások / szállítói kötelezettségek 074031 7 e Ft 
K3 Dologi kiadások / szállítói kötelezettségek 074032 92 e Ft 
K6 Beruházási kiadások / gépvásárlás 072210 12 000 e Ft 
B813 Költségvetési maradvány 018030 30 128 e Ft 
 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:    Bedzsó Piroska csoportvezető 
Az előterjesztést ellenőrizte:  Diera Éva irodavezető  
 
Gyál, 2018. június 1. 
 

 
 
 
 
         Pápai Mihály 

          Polgármester  



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

….. önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
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 2018. évi költségvetésének módosításáról a következő 
rendeletet alkotja: 
 
1. § (1.) A  3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1)  A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 
 kiadási főösszegét 5 403 574 e Ft-ban 
 bevételi főösszegét 5 403 574 e Ft-ban 
állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.” 
 
 
2. § (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
 

(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
  

(4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 
 

(5) A R. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 
 

(6) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 
 

(7) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 
 

(8) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 
 
(9) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 
 
(10) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. 
 
(11) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. 
 
(12) A R. 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 
 

 
3. § Jelen rendelet 2018. július 2. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
     Pápai Mihály     Rozgonyi Erik 

  polgármester                 címzetes főjegyző 



B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 4 588 525 5 229 331
     Működési célú bevételek 2 789 849 2 823 149
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 703 478 728 692
        Közhatalmi bevételek 1 910 525 1 909 974
        Működési bevétel 175 846 184 483
        Működési célú átvett pénzeszközök 0 0

     Felhalmozási célú bevételek 24 954 24 954
        Felhalmozási célú önk. támogatás 0 0
        Felhalmozási bevétel 24 396 24 396
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 558 558

    Finanszírozási bevételek 1 773 722 2 381 228

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 19 456 28 501
     Működési célú támogatások ÁH-n belülről 4 312
     Működési célú bevételek 19 456 19 456
        Intézményi működési bevétel 19 456 19 456
    Felhalmozási célú bevételek 0 0
    Finanszírozási bevételek 0 4 733

3. Intézmények bevételei 112 682 145 742
     Működési célú bevételek 112 682 112 789
        Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 68 087 68 087
        Intézményi működési bevétel 44 595 44 702
     Felhalmozási célú bevételek 0 0
     Finanszírozási bevételek 0 32 953

B e v é t e l e k összesen: 4 720 663 5 403 574

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 3 350 049 3 957 727
     Működési célú kiadások 1 208 141 1 365 339
        Személyi juttatások 69 528 74 267
        Munkaadókat terhelő járulékok 15 939 16 575
        Dologi kiadások 350 291 377 509
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 050 31 375
        Egyéb működési célú kiadások 741 333 865 613

      Felhalmozási célú kiadások 2 120 018 2 144 716
         Beruházások 2 112 911 2 130 632
         Felújítások 5 300 8 086
         Egyéb felhalmozási kiadások 1 807 5 998

      Finanszírozási kiadások 21 890 447 672

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 409 166 420 390
     Működési célú kiadások 396 537 407 761
         Személyi juttatások 244 411 248 532
         Munkaadókat terhelő járulékok 53 966 54 970
         Dologi kiadások 98 160 104 259
    Felhalmozási célú kiadások 12 629 12 629
    Finanszírozási kiadások 0 0

3. Intézmények kiadásai 961 448 1 025 457
     Működési célú kiadások 940 400 982 527
         Személyi juttatások 577 419 582 390
         Munkaadókat terhelő járulékok 119 991 121 028
         Dologi kiadások 242 990 279 109
      Felhalmozási kiadások 21 048 42 930
      Finanszírozási kiadások 0 0

K i a d á s o k összesen: 4 720 663 5 403 574

2018. eredeti 
ei.M e g n e v e z é s 2018. 06. hó 

mód. ei.

2018. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt 
előirányzatonként

 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban



2. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2 789 849 2 823 149

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1 703 478 728 692
Önkormányzatok működési támogatása B11 701 318 720 155
          Támogatások 701 318 720 155

Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B16 2 160 8 537
        Mezőőri támogatás 2 160 2 160
        Közcélú foglalkoztatás támogatása 0 6 377

Közhatalmi bevételek B3 1 910 525 1 909 974
Vagyoni típusú adók B34 272 454 272 454
                Építményadó 272 454 272 454
                ebből: letéti 3 000 3 000
Termékek és szolgáltatások adói B35 1 628 221 1 628 221
                Iparűzési adó 1 539 104 1 539 104
                ebből: letéti 16 000 16 000
               Gépjárműadó 89 117 89 117
Egyéb közhatalmi bevételek B36 9 850 9 299
               Mezőőri járulék 3 000 3 000
               Helyi adóbírság, pótlék 2 000 2 000
                Egyéb közhatalmi bevétel 3 850 3 299
               Talajterhelési díj 1 000 1 000

Működési bevételek B4 175 846 184 483
Tulajdonosi bevételek B402 93 489 102 126
   Közútkezelői hozzájárulás 0 551
   Bérleti díj Mezőhúsgép 4 800 4 800
   Bérleti díj Navax 3 622 3 622
   A.S.A. kompenzációs jut. 60 000 60 000
   Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) 600 600
   Bérleti díj DPMV Zrt (Kőrösi úti épület) 421 421
   Bérleti díj DPMV Zrt. (felújítások) 0 8 086
   Bérleti díj Eisberg Kft. 903 903
   Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. 2 500 2 500
   Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. 2 693 2 693
   Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt 2 400 2 400
   Bérleti díj  Eötvös szolgálati lakás 180 180
   Bérleti díj Hiteles Kft 100 100
   Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) 1 920 1 920
   Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) 12 000 12 000
   Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület 250 250
   Bérleti díj Mária Rádió 500 500
   Bérleti díj Véraq Kft 600 600
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 2 738 2 738
Ellátási díjak B405 31 596 31 596
   Általános iskolák étkezési bevételei 31 596 31 596
               -Ady Endre Általános Iskola 18 532 18 532
               -Bartók Béla Általános Iskola 6 068 6 068
               -Zrínyi Miklós Általános Iskola 6 762 6 762
              - Diabetikus közétkeztetés 234 234
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 41 273 41 273
Kamatbevételek B408 6 750 6 750

Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0

Felhalmozási célú bevételek 24 954 24 954

Felhalmozási célú önkormányzati támog. B2 0 0

Felhalmozási bevétel B5 24 396 24 396
      Ingatlanok értékesítése B52 22 256 22 256
      Gép berendezés értékesítése 1 690 1 690
      Egyéb felhalmozási bevétel 450 450

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívűlről B7 558 558

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B74 558 558
      Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 558 558

B8 1 773 722 2 381 228
      Belföldi értékpapírok bevételei 600 000 1 030 000
      Maradvány igénybevétele B813 1 173 722 1 351 119
      ÁH-n belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatás) 0 109

2018. 06. hó 
mód. ei.

Gyál Város Önkormányzat
2018. évi bevételei 

2018. eredeti 
ei.

Finanszírozási bevételek

Működési célú bevételek

M e g n e v e z é s



3. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 0 492
   2017. 12. havi bérkompenzáció támogatása 0 492

2. sz.
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása B112 442 361 442 361
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 375 195 375 195
II.2. Óvodaműködtetési támogatás 58 225 58 225
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó 
többletkiadásokhoz 8 941 8 941

2. sz.
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása B113 229 703 242 566

III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 74 761 74 761
       III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat 23 800 23 800
       III.3.b Család- és gyermekjóléti központ 16 170 16 170
       III.3.c (1) szociális étkezés 2 491 2 491
       III.3.d (2) házi segítségnyújtás (szociális segítés) 125 125
       III.3.d (2) házi segítségnyújtás (személyi gondozás) 32 175 32 175

III.3. Bölcsődei ellátás 53 874 53 874

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 61 294 61 294
         Gyermekétkeztetés támogatása (működési) 39 110 39 110
         Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása 664 664

Szociális ágazati pótlék támogatása 0 12 863

2. sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B114 29 254 31 119
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 29 254 29 254
Kulturális pótlék támogatása 0 950
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatása 0 915

Bérkompenzáció 2018 évi B115 0 1 743
ASP rendszer működtetésének támogatása B115 0 1 874

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 701 318 720 155

Kv.tvr.     
mell. Megnevezés

2018. évi 
megalapozó 

felmérés

2018. évi 
megalapozó 
felmérés + 

pótelőirányzatok

Gyál Város Önkormányzat
2018. évi  támogatásai



4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Rovat-
szám

2018. eredeti 
ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

Személyi juttatások K1 69 528 74 267

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 9 756 14 495
    Közalkalmazottak alapilletménye K1101 3 291 3 199
    Közmunka foglalkoztatás K1101 5 000 9 957
    Céljuttatás K1103 0 0
    Közalkalmazottak cafetéria juttatása K1107 298 298
    Közlekedési költség térítése K1109 1 167 67
    Foglalkoztatottak személyi juttatása / közmunka K111 0 800
    Foglalkoztatottak személyi juttatása / közalk. K111 0 174
Külső személyi juttatások K12 59 772 59 772
    Polgármester, alpolgármester alapilletménye K121 15 912 15 912
    Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K121 298 298
    Költség térítés K121 2 387 2 387
    Képviselők tiszteletdíja K121 22 601 22 601
    Állományba nem tartozó megbízási díja K123 10 174 10 174
    Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.) K123 8 400 8 400

Munkaadókat terhelő járulékok K2 15 939 16 575
    Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 11 823 12 459
    Egészségügyi hozzájárulás %-os 2 324 2 324
    Munkáltatói személyi jövedelamadó 1 792 1 792

Dologi kiadások K3 350 291 377 509
Készletbeszerzés K31 1 695 1 695
    Üzemeltetési anyagok K31 1 695 1 695
         Hajtó- és kenőanyag K312 1 200 1 200
         Munka és védőruha K312 395 395
         Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés K312 100 100
Kommunikációs szolgáltatások K32 2 156 2 206
    Informatikai szolgáltatás igénybevétele K321 2 156 2 206
Szolgáltatási kiadások K33 164 520 175 063
    Közüzemi díjak K331 17 744 19 251
          Közvilágítás K331 11 000 12 279
          Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K331 6 744 6 972
    Vásárolt élelmezés K332 98 623 103 985
                 - Ady Endre Á.I. 41 700 43 573
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 29 695 31 508
                 - Bartók Béla Á.I. 22 449 23 921
                 - Nyári gyermekétkeztetés 2 500 2 554
                 - diabetikus étkeztetés 2 279 2 429
    Bérleti és lízingdíjak K333 745 745
    Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K334 4 814 4 814
    Közvetített szolgáltatások K335 2 738 3 151
    Egyéb szolgáltatások K337 39 856 43 117
          Biztosítási díjak K337 4 065 4 065
          Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K337 6 700 6 700
          Szállítási szolgáltatás K337 100 100
          Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K337 28 991 32 252

Megnevezés

Gyál Város Önkormányzat

2018. évi működési célú kiadások



4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Rovat-
szám

2018. eredeti 
ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.Megnevezés

Gyál Város Önkormányzat

2018. évi működési célú kiadások

Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások K34 8 755 10 412
    Reklám és propaganda kiadások K342 8 755 9 312
    Belföldi kiküldetés K341 0 1 100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 173 165 188 133
    Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 44 701 47 610
    Fizetendő általános forgalmi adó K352 119 286 131 028
    Kamatkiadások K353 150 150
    Egyéb dologi kiadások K355 9 028 9 345
          Kártérítések K355 1 300 1 300
          Egyéb különféle dologi kiadások K355 7 728 8 045

K4 31 050 31 375
Családi támogatások K42 0 0
Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 0 0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 0 0
Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 0 0
Egyéb nem intézményi ellátások K48 31 050 31 375
    Lakhatási támogatás 3 600 3 765
    Települési támogatás 18 000 18 000
    Köztemetés 1 200 1 200
    Beiskolázási segély 3 000 3 000
    Szociális tanulmányi ösztöndíj 1 500 1 660
    Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program) 3 750 3 750

Egyéb működési célú kiadások K5 741 333 865 613
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K5021 930 1 321
Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései K5022 47 750 52 077
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506 151 207 165 027
    Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500 1 500
    "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. 145 628 159 322
                           - tagdíj 725 725
                           - működési hozzájárulás 70 142 70 142
                           - normatív támog. 74 761 74 761
                           - bérkomp., szoc. pótlék, egyéb 0 13 694
     Bursa Hungarica 3 475 3 475
     Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj 604 604
     Természetbeni Erzsébet utalványok visszafizetése 0 126
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K512 269 077 277 004
    Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 2 106 2 106
    Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 2 000 2 000
    Szent József Idősek Klubja 3 994 3 994
    Gyáli Fúvószenekar támogatása 500 500
    Sportpálya üzemeltetésre támogatás 10 763 10 763
    Polgármester által felhaszn.keret 7 000 7 240
    Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 165 982 171 519
    GY.T.H. szemétszállítás támogatása 36 500 36 500
    Volánbusz buszjáratok 38 482 38 482
    Közbiztonsági Alapítvány támogatása 1 750 1 750
    Iskolai alapítványok támogatása 0 1 500
    FEGY támogatása 0 650
Tartalékok K513 272 369 370 184
    Általános tartalék 5 000 3 566
    Céltartalék 267 369 366 618

Ellátottak pénzbeli juttatásai



5. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Civil szervezetek támogatása 10 000 10 000
     Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 000 3 000
     Ifjúsági és Sport  Bizottság 5 000 5 000
     Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2 000 2 000
Közbiztonság támogatása 1 500 850
Nyári napközis tábor 1 500 1 500
Iskolai alapítványok támogatása 1 500 0
Városi rendezvények 21 450 17 893
Város által alapított díjak 2 000 2 000
Gyáli Egyetemista Program 2 900 2 900
Gyáli Élet Program 12 800 12 800
Köztéri beruházások 1 600 1 600
Közösségépítő akciók/díjak 1 120 1 120
Pályázati pénzeszközök 4 600 3 000
     ebből: közművelődési támogatás 3 000 3 000
       ebből: könyvtári támogatás 1 600 0
Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 17 016 16 705
SNI-s gyermekek ellátása 2 500 2 500
Hóeltakarítás 4 000 1 088
Gyáli szakrendelő röntgen gép beszerzés önrésze 7 800 7 800
Pály. függő ber. önrésze (vállalkozói park, TAO pályázat, útfelújítás) 100 000 126 199
TAO pályázat, pályázat író ktg-e 660 660
Közút karbantartás 18 796 18 796
Járóbeteg szakellátás 31 385 24 402
KFT eszközbeszerzés, felújítás 12 711 12 711
Sportpálya karbantartás 8 072 8 072
Gyermekjóléti Központ létszámbővítés 2018.09.01-től 3 459 3 459
Költségvetési maradvány - Közműfejlesztési számla 0 29 797
Költségvetési maradvány - Viziközmű számla 0 3 430
Költségvetési maradvány - Környezetvédelmi Alap 0 17 474
Költségvetési maradvány - Építéshatósági díj számla 0 2 108
Költségvetési maradvány - Letéti számla 0 35 962
Költségvetési maradvány - Lakásépítési számla 0 1 792

Céltartalék összesen: 267 369 366 618
 

Általános tartalék 5 000 3 566

Megnevezés 2018. eredeti 
ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

Gyál Város Önkormányzat
2018. évi cél- és általános tartaléka



6. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Beruházások K6 2 112 911 2 130 632
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) 1 997 329 2 009 816
Immateriális javak beszerzése K61 17 091 20 481
   Gördülő fejlesztési terv 600 600
   Gyál-Alsó vasútállomás épületfelújítási terv 1 360 1 360
   Gyál-Alsó vasútállomás park és útterv 1 500 1 500
   Víztorony melletti zöldterület fejlesztés 1 250 1 250
   Településképi arculati kézikönyv 3 650 3 650
   Bartók B. Ált. isk mögötti terület zöldfelület fejl.eng. terv 1 250 1 250
   Kőrösi út (Vasút-Bem J.u.) járda terv 133 133
   Településrendezési eszközök módosítás 408 408
   Postaépület létesítésének tanulmányterve 1 800 1 800
   Vállalkozói park terv, pályázat írás 5 140 5 140
   Járda felújítási koncepció 0 1 990
   Infokommunikációs rendszer terv 0 1 400
Ingatlanok beszerzése,létesítése K62 1 942 375 1 944 408
   Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások 1 536 1 536
   Kistérségi Szolgáltató Központ 100 100
   Járdaépítés, gyalogátkelő (Vasút u. 2 gyalogátkelőhely) 3 500 3 500
   Sporttelep fejlesztés, élőfüves pálya, kosár- és strandröplabda p. 65 816 65 816
   Bartók óvoda felújítás, bővítés 1 000 1 000
   Tátika Óvoda felújítás 349 267 350 680
   Víznyerő kutak létesítése 4 160 4 160
   Sportcsarnok építése 1 440 239 1 440 239
   Némediszőlő játszótét építése 6 297 6 297
   Puskás u. útépítés 2 000 2 000
   Elektromos töltőállomás 5 784 5 784
   Útfelújítás 56 067 56 067
   Közvilágítás 3 db gyalogátkelőhelynél 1 389 1 389
   Kamerarendszer (Ady Sporttelep, Tanuszoda, Szt. István tér) 2 220 2 220
   Közbeszerzési díjak 3 000 3 000
   Gyál vasútállomás 0 620
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 4 384
   Eötvös iskola informatikai eszközök 0 4 384
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 37 863 40 543
   Tátika Óvoda eszközbeszerzés 37 000 37 000
   Tanuszoda-napvitorla beszerzés 863 863
    Kamerarendszer bővítés 0 2 680

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 34 002 35 468
Ingatlanok létesítése,beszerzése K62 34 002 35 468
   Energetikai korszerűsítés (Bartók, Zrínyi Isk.) 34 002 35 468

Beruházási Áfa K67 81 580 85 348

Felújítások K7 5 300 8 086
Ingatlanok felújítása (intézmények) K71 4 173 0
Ingatlanok felújítása DPMV Zrt. Csatornafelújítások 0 6 367
Felújítási áfa K74 1 127 1 719

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 1 807 5 998
   Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás 807 4 998
   Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre 1 000 1 000

Finanszírozási kiadások K9 1 260 366 1 719 276
    Költségvetési támogatások 1 238 476 1 271 604
        Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 389 710 391 889
        Gyál Város intézményeinek támogatása 848 766 879 715
   ÁHT-n belüli megelőlegezések 21 890 17 672
   Kincstárjegy vásárlás 0 430 000

2018. eredeti 
ei.M  e  g  n  e  v  e  z  é  s 2018. 06. hó 

mód. ei.

Gyál Város Önkormányzat
2018. évi felhalmozási  és finanszírozási célú kiadások



7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

4 700 4 700 0 0 124 948 133 034 0 0
Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek 3 850 3 299
Intézményi működési bevételek 850 1 401 124 948 133 034
Működési célú pénzeszköz átvétel

450 450 0 0 23 946 23 946 0 0
Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel 450 450 23 946 23 946
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 150 5 150 0 0 148 894 156 980 0 0

509 679 621 928 1 500 1 500 0 0 264 264 762 762
Személyi juttatások 54 610 54 610
Munkaadókat terhelő járulékok 13 213 13 213
Dologi kiadások 168 883 181 817 264 264 762 762
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások 272 973 372 288 1 500 1 500 0 0

4 763 12 109 0 0 150 731 0 0 0 0
Beruházások 4 763 12 109
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 731

514 442 634 037 1 500 1 500 0 0 150 731 264 264 762 762

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek
0133500113320011220011140011130 016030



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

  7. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

703 478 722 315 0 0 6 377
703 478 722 315 6 377

0 0 0 0 0

109 1 173 722 1 351 119
703 478 722 315 0 109 1 173 722 1 351 119 0 6 377

47 750 52 468 930 1 056 148 605 162 299 5 975 12 352 4 413 4 413
5 000 10 757

975 1 595
2 977 2 977

47 750 52 468 930 1 056 145 628 159 322 4 413 4 413
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 346 7 346

7 346 7 346

21 890 17 672 1 238 476 1 271 604

47 750 52 468 22 820 18 728 1 387 081 1 433 903 5 975 12 352 4 413 4 413 7 346 7 346

041233018030018020018010 043310042180



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

  7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

0 0 2 096 2 096 0 0 0 0

2 096 2 096

0 0 0 0 0 0 558 558

558 558

0 0 2 096 2 096 0 0 558 558

0 0 40 737 41 262 7 582 10 494 66 159 69 755 3 332 3 878 0 0

2 255 2 780 17 027 20 623 1 219 1 765

38 482 38 482 7 582 10 494 49 132 49 132 2 113 2 113
78 359 80 886 3 632 4 420 0 0 0 0 1 000 1 000
78 359 80 886 3 632 4 420

1 000 1 000

78 359 80 886 44 369 45 682 7 582 10 494 66 159 69 755 3 332 3 878 1 000 1 000

045160045140045120 061030051050051030



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

  7. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 18 814 20 399 43 993 46 716 48 169 48 169 10 763 10 885
5 308 4 290

852 868
18 814 20 399 7 985 9 085 122

29 848 32 473 48 169 48 169 10 763 10 763
15 336 18 740 5 283 5 283 1 764 1 764 11 829 11 829 1 532 105 1 532 105
15 336 18 740 5 283 5 283 1 764 1 764 11 172 11 172 1 532 105 1 532 105

657 657

15 336 18 740 5 283 5 283 20 578 22 163 55 822 58 545 48 169 48 169 1 542 868 1 542 990

063080062020 081030066020066010064010



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 509 5 509 6 356 7 006 7 000 7 240 0 0 0 0 0 0
4 610 4 610

899 899

6 356 7 006 7 000 7 240
0 0 0 0 0 0 0 0 43 182 43 182 0 0

43 182 43 182

5 509 5 509 6 356 7 006 7 000 7 240 0 0 43 182 43 182 0 0

081043 091220086030084032084031 091250



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

  7. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 0 0 914 914

914 914

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 914 914

32 363 32 363 0 0 0 0 4 908 4 908 3 175 3 175

914 914 3 175 3 175

32 363 32 363 3 994 3 994
409 969 411 763 5 300 5 472 0 0 0 0 0 0 0 0
409 969 411 763 1 862

5 300 0
3 610

409 969 411 763 37 663 37 835 0 0 0 0 4 908 4 908 3 175 3 175

096020092120091140 104037102031101150



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

  7. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 160 160 6 750 6 750 0 0 0 0

160 160 6 750 6 750

0 0 0 0 0 0 0 0

600 000 1 030 000
0 0 0 0 160 160 606 750 1 036 750 0 0 0 0

0 0 0 0 38 465 38 790 0 0 0 0 0 0

3 940 3 940
31 050 31 375
3 475 3 475

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 086 0 0

8 086

430 000

0 0 0 0 38 465 38 790 0 430 000 0 8 086 0 0

106020105010 011210052080900060107060



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

Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Működési célú bevételek

Bevételek

  
  7. sz. melléklet

Gyál Város Önkormányzat adatok e Ft-ban
 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

40 128 40 128 1 906 675 1 906 675 2 789 849 2 823 149
703 478 728 692

1 906 675 1 906 675 1 910 525 1 909 974
40 128 40 128 175 846 184 483

0 0
24 954 24 954

0 0
24 396 24 396

558 558
1 773 722 2 381 228

40 128 40 128 1 906 675 1 906 675 4 588 525 5 229 331

150 938 157 748 0 0 1 208 141 1 365 339
69 528 74 267
15 939 16 575

122 076 128 886 350 291 377 509
31 050 31 375

28 862 28 862 741 333 865 613
0 0 0 0 2 120 018 2 144 716

2 112 911 2 130 632
5 300 8 086
1 807 5 998

1 260 366 1 719 276

150 938 157 748 0 0 4 588 525 5 229 331

Cofog összesen900020096015



8. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

409 166 420 390

0 4 312

19 456 19 456
Működési bevételek 19 456 19 456

0 0

389 710 396 622
Irányító szervi támogatás 389 710 391 889
Maradvány igénybevétel 0 4 733

409 166 420 390

396 537 407 761
Személyi juttatások 244 411 248 532
Munkaadókat terhelő járulékok 53 966 54 970
Dologi kiadások 98 160 104 259

Felhalmozási célú kiadások 12 629 12 629

0 0Finanszírozási 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

2018. 06. hó 
mód. ei.

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
2018. évi bevételei és kiadásai

2018. eredeti 
ei.

Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú támogatások ÁH-n belülről



9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

Működési célú támog. ÁH-n belülről 0 4 312
Működési bevételek 4 800 4 800 0 0 0 0 13 614 13 614 0 0 1 042 1 042 0 0
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek 4 800 4 800 13 614 13 614 1 042 1 042

Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 710 396 622
Irányíró szervi támogatás 389 710 391 889
Maradvány 4 733

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 4 800 4 800 0 0 0 0 13 614 13 614 0 4 312 1 042 1 042 389 710 396 622

Működési kiadások 247 906 318 889 64 071 0 52 473 52 473 11 156 11 156 1 279 5 591 500 500 0 0
Személyi juttatások 148 092 190 656 41 576 0 40 512 40 512 1 070 4 203 500 500
Munkaadókat terhelő járulékok 34 425 43 505 8 724 0 8 086 8 086 209 857
Dologi kiadások 65 389 84 728 13 771 0 3 875 3 875 11 156 11 156 531
Felhalmozási kiadások 10 776 11 582 737 0 65 65 298 298
Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 258 682 330 471 64 808 0 52 473 52 473 11 156 11 156 1 344 5 656 798 798 0 0

016030016010013350011220011210011130 018030



Működési célú támog. ÁH-n belülről
Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési 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

  9. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 456 19 456
0 0

19 456 19 456

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 710 396 622
389 710 391 889

0 4 733
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409 166 420 390

19 152 19 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 537 407 761
12 661 12 661 0 0 0 0 244 411 248 532

2 522 2 522 0 0 0 0 53 966 54 970
3 969 3 969 0 0 0 0 0 0 98 160 104 259

81 81 672 603 12 629 12 629

19 233 19 233 672 603 0 0 0 0 0 0 0 0 409 166 420 390

105010066010031030 COFOG összesen098010104051107060



10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2018. eredeti 
ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. eredeti 
ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. eredeti 
ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. eredeti 
ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. eredeti 
ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. eredeti 
ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. eredeti 
ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

B e v é t e l e k

3 210 3 210 3 221 3 221 1 778 1 778 16 067 16 174 86 634 86 634 1 772 1 772 112 682 112 789

      Int. működési bevételek 3 210 3 210 3 221 3 221 1 778 1 778 16 067 16 174 18 547 18 547 1 772 1 772 44 595 44 702

     Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 0 0 0 0 0 0 0 0 68 087 68 087 0 0 68 087 68 087
OEP támogatás 68 087 68 087 68 087 68 087

204 993 210 837 202 052 205 547 212 973 217 715 77 949 88 165 51 546 88 657 99 253 101 747 848 766 912 668
Önkormányzati támogatás 204 993 210 324 202 052 204 979 212 973 217 089 77 949 87 307 51 546 58 529 99 253 101 487 848 766 879 715
Költségvetési maradvány 0 513 0 568 0 626 0 858 0 30 128 0 260 0 32 953

B e v é t e l e k összesen: 208 203 214 047 205 273 208 768 214 751 219 493 94 016 104 339 138 180 175 291 101 025 103 519 961 448 1 025 457

K i a d á s o k

      Személyi juttatások 135 220 135 233 136 574 136 792 148 243 150 042 37 242 38 424 56 357 57 291 63 783 64 608 577 419 582 390

      Munkaadókat terhelő járulékok 28 770 28 772 29 553 29 607 29 914 30 265 7 260 7 567 10 814 10 976 13 680 13 841 119 991 121 028

      Dologi kiadások 39 635 42 194 37 663 39 562 35 622 37 333 42 246 47 570 64 846 88 861 22 978 23 589 242 990 279 109

4 578 7 848 1 483 2 807 972 1 853 7 268 10 778 6 163 18 163 584 1 481 21 048 42 930

K i a d á s o k összesen: 208 203 214 047 205 273 208 768 214 751 219 493 94 016 104 339 138 180 175 291 101 025 103 519 961 448 1 025 457

Intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai

Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Finanszírozási bevétel 

Működési kiadások

Városi Egészségügyi KözpontArany J. Közösségi Ház és 
VK.Tátika ÓvodaLiliom ÓvodaTulipán Óvoda ÖsszesenBóbita Bölcsőde



11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

13 004 13 004 5 543 5 543 0 0 0 0 0 0 68 087 68 087
    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 68 087 68 087
    Intézményi működési bevételek 13 004 13 004 5 543 5 543
Finanszírozási bevételek
B e v é t e l e k összesen: 13 004 13 004 5 543 5 543 0 0 0 0 0 0 68 087 68 087

27 262 27 373 47 129 47 145 3 826 28 711 39 861 39 868 13 939 14 031 0 0
      Személyi juttatások 15 692 15 692 934 30 373 30 373 10 292 10 292
      Munkaadókat terhelő járulékok 3 041 3 041 162 5 799 5 799 1 974 1 974
      Dologi kiadások 8 529 8 640 47 129 47 145 3 826 27 615 3 689 3 696 1 673 1 765

2 374 2 374 762 762 2 159 14 159 868 868 0 0

K i a d á s o k összesen: 29 636 29 747 47 891 47 907 5 985 42 870 40 729 40 736 13 939 14 031 0 0

Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

018050074032074031072210072112072111



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

      Személyi juttatások
      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

  11. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

0 0 393 500 4 643 4 643 7 967 7 967 3 064 3 064 0 0

393 500 4 643 4 643 7 967 7 967 3 064 3 064

0 0 393 500 4 643 4 643 7 967 7 967 3 064 3 064 0 0

0 0 16 525 17 582 8 526 8 526 61 697 67 453 0 0 323 419 324 028
9 119 9 914 28 123 28 510 253 638 253 638
1 757 1 912 5 503 5 655 51 536 51 536
5 649 5 756 8 526 8 526 28 071 33 288 18 245 18 854

2 515 3 803 3 803 3 465 4 460

0 2 515 20 328 21 385 8 526 8 526 65 162 71 913 0 0 323 419 324 028

083030082044082042 086020082092 091110



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

      Személyi juttatások
      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

  11. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

0 0 326 326 7 883 7 883 0 0 1 772 1 772 0 0
0 0

326 326 7 883 7 883 1 772 1 772
848 766 912 668

0 0 326 326 7 883 7 883 0 0 1 772 1 772 848 766 912 668

0 2 145 224 105 225 012 73 670 78 615 90 120 91 125 10 321 10 913 0 0
1 795 166 399 166 634 63 783 64 608

350 36 701 36 758 13 680 13 841
0 21 005 21 620 73 670 78 615 12 657 12 676 10 321 10 913

881 7 033 11 627 584 1 481

0 3 026 231 138 236 639 73 670 78 615 90 704 92 606 10 321 10 913 0 0

104031096015091140 018030104035091120



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

      Személyi juttatások
      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

  11. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

0 0 0 0 112 682 112 789
68 087 68 087
44 595 44 702

848 766 912 668
0 0 0 0 961 448 1 025 457

0 0 0 0 940 400 982 527
577 419 582 390
119 991 121 028
242 990 279 109

21 048 42 930

0 0 0 0 961 448 1 025 457

Cofog összesen096025013360



12. sz. melléklet

Gyál Város Önkormányzat 4 0 28 32 4 0 28 32
Önkormányzat összesen 4 0 28 32 4 0 28 32

Polgármesteri Hivatal 52 0 0 52 52 0 0 52
Polgármesteri Hivatal összesen 52 0 0 52 52 0 0 52

Intézmények
Tulipán Óvoda 45 1 0 46 45 1 0 46
Liliom Óvoda 49 0 0 49 45 0 0 45
Tátika Óvoda 46 0 0 46 55 0 0 55
Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár 14 0 0 14 14 0 0 14
Városi Egészségügyi Központ 14 4 0 18 14 4 0 18
Bóbita Bölcsőde 27 2 0 29 27 2 0 29
Intézmények összesen 195 7 0 202 200 7 0 207

Mindösszesen 251 7 28 286 256 7 28 291

Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Polgármesteri Hivatal
2018. évi költségvetési létszámkerete

adatok e Ft-ban

Köz-
foglalkozt. ÖsszesenTeljes 

munkaidős
Rész- 

munkaidős

Létszám 2018. szept. 01-jén

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2018. jan. 01-jén

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt. Összesen



 13. sz. melléklet 
 

 
HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
 
Előterjesztés, rendeletmódosítás-tervezet címe: 
 
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 

 
 
 

I. A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
 

A tervezetnek társadalmi, gazdasági hatása nincs.  
A rendeletmódosítás költségvetési hatása az előterjesztésben részletezettek szerint alakul. 

 
 

II. A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei 
 

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs. 
 

 
III. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

 
A rendeletmódosítás elfogadásáról az előirányzat módosítással érintett intézmények 
Intézményvezetői belső intézkedés formájában kapnak írásos tájékoztatást. Az előirányzatokban 
történt módosulásokat az előirányzat nyilvántartásokon és a könyvelésen át kell vezetni. 
 

 
IV. A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 

 
A tervezet szükségességét a 2018. évi gazdálkodás és a képviselő-testületi döntések hatásainak 
költségvetési rendeleten való átvezetése indokolja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület – az első negyedév 
kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. 
Amennyiben a többletforrások nem kerülnek átvezetésre a költségvetési rendeleten, úgy azok 
terhére nem vállalható kötelezettség a jogszabály alapján. 
 

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

feltételek 
 

A feltételek biztosítottak. 
 

 
VI. A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, az 

Európai Unió intézményeivel és tagállamaival való egyeztetési, előzetes bejelentési 
kötelezettség nincs. 

 
 
 



Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoz- 
tatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről 
szóló rendelet módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 19/2010. (XII.22.) számú rendeletét 
(továbbiakban: R.) a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről, amelyet 
a 17/2011.(VII.1.) számú, a 16/2012.(IX.14.) számú és a 9/2015.(IV.30.) számú rendelettel módosított. 
 
A R. (6) bekezdése szabályozza a közterület-felügyelők heti munkaidő-beosztásának rendjét, eszerint délelőtti és 
délutáni műszakban teljesítik a feladataikat. 
 
Munkaszervezési és célszerűségi okokból a délelőtti műszak kezdési és befejezési időpontját módosítani 
javasoljuk, hétfőtől péntekig 6.00 órától 14.00 óráig tartana a közterület-felügyelők délelőtti munkaideje. A 
délutáni műszak változatlanul 14.00 órától 22.00 óráig tart. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-ában foglaltak értelmében a jogszabály előkészítője 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során 
vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, amelynek az alábbiakban teszek eleget: 
 

1. A rendelet módosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 232.§ (1) bekezdése szerint a képviselő-
testület a napi munkaidő-beosztását az általános munkarendtől (H-Cs 8.00-16.30, P 8.00-14.00) eltérően is 
megállapíthatja. A Gyáli Polgármesteri Hivatal munkarendje: H 7.30-16.00, K-Cs 7.30-15.30, Sze 7.30-18.00 és 
P 7.30-12.30. A délelőtti műszakban a közterület-felügyelők jelenleg 7.30-kor kezdenek és délután nagyobb 
átfedési idővel dolgoznak a délutánosokkal. A módosítás révén a délelőtti műszak a hivatali időtől 1,5 órával 
hamarabb kezdik majd meg a munkát, míg a délutáni műszakban megmarad a hivatali időtől 2-8 órával későbbi 
befejezés. A Kttv. értelmezésében éjszakai munka, a 22.00 és 06.00 óra közötti időszakban teljesített 
munkavégzés, amely után éjszakai pótlékot kell fizetni. A közterület-felügyelők munkaidő beosztása nem nyúlik 
az éjszakába sem reggel, sem este. Éjszakai pótlékot nem kell fizetni az érintetteknek, így többletköltséggel nem 
jár a munkarend-változás. A közterület-felügyelők megújult munkaidő beosztása a 24 órából 16 órát lefed a 
hétköznapokon, ezáltal növelve a lakosság biztonságérzetét.  
 

2. A rendelet módosítás környezeti és egészségügyi hatása 
A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs. 
 

3. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
A rendelet módosításával az adminisztratív terhek nem növekednek. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
A hatásvizsgálat 1. pontjában megfogalmazott önkormányzati szándék megvalósítása indokolja a rendelet 
módosítását, amelyre a Kttv. lehetőséget biztosít. 
 

5. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
A rendelet módosításával az adminisztratív terhek személyi, tárgyi, szervezeti feltételei a Gyáli Polgármesteri 
Hivatalnál rendelkezésre állnak. 
 

6. A rendelet módosításának elmaradása esetén várható következmények 
A rendelet módosítása szükséges az önkormányzati szándék megvalósulásához. 
 



A rendeletmódosítást nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés a) pontja alapján. 
 
A fentiek alapján javaslom 2018. július 1-jétől a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és 
ügyfélfogadási rendjéről szóló rendelet módosítását. 
  
A rendelet megalkotása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea csoportvezető 
 
Gyál, 2018. június 12. 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 
  



 
 

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

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 
19/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§.(1) bekezdés 17. pontjában 
foglalt feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 19/2010. (XII. 22.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 
1.§. A R. 2.§ (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(6) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közterület-felügyelők heti munkaidő-beosztásának rendje minden 
munkanapon egységesen az alábbiak szerint alakul: 
  
     Délelőtti műszak:  Délutáni műszak: 
 

    06.00 órától – l4.00 óráig.  14.00 órától – 22.00 óráig” 
 
 
 

2.§.  E rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 

Pápai Mihály     Rozgonyi Erik 
polgármester     címzetes főjegyző 

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

http://www.gyal.hu/


 
 
 
 
      
                      

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

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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

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

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

A 143/2017.(VI.29.) sz. határozat alapján tárgyi módosításoknál környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartotta 
szükségesnek.  
A két módosítást közös eljárás keretében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) 
kormányrendelet alapján egyszerűsített eljárás keretében folytatja le. Előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi 
egyeztetés során nem állapított meg. A tervezési munka elvégzésével a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, 
Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-t bízta meg.  
A tervezési munka során a GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 
VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA elkészült. A tervanyagot előzetesen a Képviselő-testület a szeptemberi 
ülésén /(193/2017.(IX.28.) sz. határozat/ tanulmányozta, majd a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 41.§. (2) bekezdése 
alapján véleményezésre megküldtük.  
 
Az államigazgatási észrevételek átvezetése megtörtént, az átvezetéseket követően a terv érdemben nem változott. 
  
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök 
készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati 
rendeletében foglaltak szerint a tervanyag egyeztetése a település hivatalos honlapján, a Polgármesteri Hivatal 
épületében lévő hirdetőtáblán és a Gyáli Mi Újságban megjelenő felhívás közzétételével megtörtént, a lakossági fórum 
2017. október 19.-én 10 órától megtartásra került. A partnerek egyike sem adott véleményt a tervről.  
Előzőek alapján a Tisztelt Képviselő-testület a 11/2018.(I.25.) sz. határozatában döntött a településrendezési eszközök 
módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról és az állami főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatal részére végső szakmai véleményezésre történő megküldéséről. Az állami főépítész a beérkezett 
dokumentumokat áttanulmányozta, majd az általa előírt hiánypótlás - hivatalunk részéről történő - teljesítése után a 
településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét megküldte. A hatályos településszerkezeti terv és a 
HÉSZ (mellékleteként a szabályozási terv) részleges módosítása - az AUTÓKER Logisztikai Kft. területén és Gyál 
vasútállomás melletti területen - előterjesztés mellékletét képező záró véleményben foglaltak figyelembe vételével 
jóváhagyható.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést és mellékleteit tanulmányozni és Gyál 
Város település szerkezeti tervét határozattal módosítani, valamint Helyi Építési Szabályzatát (mellékleteként a 
szabályozási tervét) rendelettel részlegesen módosítani! 
 
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 
 

A nyilvánosság és közösségi ellenőrzés lehetőségének biztosítása érdekében a településfejlesztési koncepció, az 
integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet készítését, módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 



314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a polgármester partnerségi egyeztetés útján egyezteti a 
településen, illetve a tervezési területen és hatáskörnyezetében érintett partnerekkel. A rendelet tervezet megalkotásának 
közvetlen gazdasági hatása nincs. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati 
rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.  
 

2. A rendelettervezet környezeti és egészségügyi hatása 
 
A rendelettervezetnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.  
 

3. A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
 
 A rendelet megalkotásával (módosításával) az adminisztratív terhek nem növekednek. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
 
A rendelet megalkotása (módosítása) valós igény alapján a hatályos jogszabályokban foglaltak megfelelően történik.  
 

5. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
 
A rendelet módosítása következtében az adminisztratív terhek személyi, tárgyi, szervezeti feltételei jelentősen nem 
változnak, azok a Gyáli Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak.   
 

6. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények 
 
A rendelet megalkotása (módosítása) valós igény alapján a hatályos jogszabályokban foglaltak megfelelően történik.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben foglaltak figyelembevételével szíveskedjen a szükséges döntést 
meghozni és a rendeletet megalkotni!  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 190/2014.(XI.27.) sz. Kt. önkormányzati 
határozattal elfogadott Gyál Város TSZT-M1 jelű (M=1:8.000 méretarányú) Településszerkezeti Tervét (továbbiakban 
TSZT), valamint az M-2. mellékletében rögzített Településszerkezeti tervről szóló leírását – a helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.13.§. (1) bek.1. pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §.-ának (2) bekezdés a) pontjára tekintettel – az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet hatályos állapota alapján, valamint a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdés 
figyelembevételével módosítja. 
 
1. Gyál Város Önkormányzata érintett módosítási területeire vonatkozóan jóváhagyja Településszerkezeti tervét 

(TSZT) az M-2 melléklet szerinti leírásnak, valamint a TSZT/M-2 (M=1:8.000 méretarányú) Településszerkezeti 
terven ábrázolt módosításoknak megfelelően. 
 

2. A településszerkezeti tervi módosítás a 4266/11, 4266/3 hrsz.-ú területekre és a 7702, 4363/4, 03, 02/7 hrsz.-ú 
területekre terjed ki. A településszerkezeti tervbe való illesztése és egységes szerkezetbe foglalása a módosított 
Településszerkezeti tervlapon jelöltek szerint;  
 

3. A TSZT/M-1 jelű tervlap jelen határozat 1. mellékletének TSZT/M-2 jelű módosított tervlapjának megfelelően 
módosul.  
 

4. A határozat 1. számú melléklete: Gyál Város módosított Településszerkezeti Terve egységes szerkezetben. 
 

5. A Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett fejlesztési területek változásai: az M-2 
melléklet 2.1. sz. táblázata szerint. 

 
6. Biológiai aktivitásérték egyenleg szinten tartása: 

Új beépítésre szánt területi kijelölés nem történik, a beépítésre szánt övezetek területe összességében a módosítás 
során nem növekszik, a biológiai aktivitásérték számítása és kompenzációja nem szükséges. 
 



7. Jelen határozat kihirdetését követően a TSZT elfogadásáról szóló 190/2014.(XI.27.) önkormányzati határozat jelen 
módosítással együttesen alkalmazható. 
 

Ez a határozat és a mellékletét képező leírás és településszerkezeti tervlap………év 
………hó………..nap.(megállapításuktól számított 15. napon) lép hatályba. 

 
 
 

Határidő:  2018. július 15.  
 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
                                           
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget és név szerinti szavazást igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
 
Gyál, 2018. június 19. 
 
      
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
 
 
 
 
 
 
Mellékletek: 
   

1. Az állami főépítész záró szakmai véleménye 
2. A településszerkezeti terv elfogadó határozatának M-2 melléklete 
3. TSZT/M2 Módosított településszerkezeti terv 
4. SZT-8/M1 Módosított szabályozási szelvény 
5. SZT-11/M2 Módosított szabályozási szelvény 
6. SZT-12/M1 Módosított szabályozási szelvény- 
7. SZT-16/-M1 Módosított szabályozási szelvény 
8. SZT jelkulcs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…………………… számú Ök. rendelete 

Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló, 
17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41.§. és 9. számú melléklete szerint eljáró érdekelt 
államigazgatási szervek véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 
A Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 
4.§ (5) bekezdés b) pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

b) „A közforgalom számára megnyitott magánutak a közutakkal azonos módon tervezendők.” 
 

2.§ 
A HÉSZ 5. § (4) bekezdése törlésre kerül. 

 
3.§ 
A HÉSZ 9.§. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

(4) „Az ex lege védett területek mellett és az országos ökológia hálózathoz tartozó - Gyáli patak menti - ökológiai 
folyosó területek mellett legalább 10 m széles ökológia védősáv kijelölése szükséges. A védősáv nem burkolható és 
nem építhető be, területe kizárólag őshonos növényfajok telepítésére, illetve fenntartására használható fel. Nem 
vonatkozik ez az előírás azokra a patak menti szakaszokra, ahol már meglévő utak burkolata miatt nem lehetséges 
a védősáv zöldfelületi kialakítása.” 

 
4.§ 
A HÉSZ az alábbi 47/A §-al egészül ki: 
(1) A Vt-11 jelű építési övezet előírásai: 

a) Beépítési mód: szabadon-álló 
b) Az építési telek legkisebb területe (m2): 1200 
c) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 45 
d) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 8,0 
g) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 20 
h) Szintterületi mutató: 1,4 
i) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,0 
j) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5 
l) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Közmű létesítmények a telken bárhol –építési helyen kívül is- elhelyezhetőek. 
 

5.§ 
 

A HÉSZ 1. számú mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-8. szelvény jelű szabályozási tervlap helyébe e 
rendelet mellékleteként szereplő 1:4000 léptékű SZT-8/M1 szelvény jelű szabályozási tervlap lép. 

 
6.§ 
 

A HÉSZ 1. számú mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-11. szelvény jelű szabályozási tervlap helyébe e 
rendelet mellékleteként szereplő 1:4000 léptékű SZT-11/M2 szelvény jelű szabályozási tervlap lép. 

 
7.§ 
 

A HÉSZ 1. számú mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-11/M1. szelvény jelű szabályozási tervlap hatályát 
veszti. 

 



8.§ 
 

A HÉSZ 1. számú mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-12. szelvény jelű szabályozási tervlap helyébe e 
rendelet mellékleteként szereplő 1:4000 léptékű SZT-12/M1 szelvény jelű szabályozási tervlap lép. 

 
9.§ 
 

A HÉSZ 1. számú mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-16. szelvény jelű szabályozási tervlap helyébe e 
rendelet mellékleteként szereplő 1:4000 léptékű SZT-16/M1 szelvény jelű szabályozási tervlap lép. 

 
10. § 
(1) Ez a módosító önkormányzati rendelet az elfogadásától számított 15. napon, 2018. .…………… hó ……. napján 

lép hatályba. 
 

 
…………………………….. …………………………….. 

Pápai Mihály 
polgármester 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
Kihirdetési záradék: 
E rendeletet 2018.………hó……………..napján kihirdettem. 
 

 …………………………….. 
 Rozgonyi Erik 

címzetes főjegyző 
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……./2018. (……….) sz. határozat M-2 melléklete 
Gyál Város Településszerkezeti tervi felülvizsgálatát a Képviselő testület a 190/2014.(XI.27.) sz Kt. 
önkormányzati határozattal fogadta el. A határozat mellékletét a TSZT jelű (M=1:8.000 méretarányú) 
Településszerkezeti terve képezi. 
A TSZT jelen módosítása a település –TSZT módosítási határozat 1.) és 2.) pontjában meghatározott és 
vonatkozó TSZT/M-2 jelű tervmellékletén ábrázolt- vegyes funkciók beépítésre szánt településközpont célú 
hasznosításának lehetővé tétele érdekében készült. 
Az alábbiakban a településszerkezet és területfelhasználás módosításának rövid leírásáról, indoklásáról és 
kategóriáik egymáshoz való viszonyáról esik szó.  
 

1. SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

 

 A TERÜLETFELHASZNÁLÁS 1.1
 

1.1.1. A település területfelhasználási egységei  
1. A település igazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre tagolódik. 

A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és tervezett belterületek. 
A beépítésre nem szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a külterületek. 

2. A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege, 
valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: 
a) Lakóterületek, 
b) Vegyes területek, 
c) Gazdasági területek, 
d) Különleges területek. 

Területfelhasználási egységek Tervi jele Legnagyobb 
szintterület-sűrűség 

Falusias lakóterületek Lf 0,6 
Kertvárosias lakóterületek Lke 0,8 
Kisvárosias lakóterületek Lk 1,0 
Településközpont vegyes területek Vt 2,0 
Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület Gksz 2,5 
Ipari gazdasági terület Gip 0,8  
Különleges területek – Sportpálya területe KSp  1,0 
Különleges területek – Oktatási terület KOkt 1,0 
Különleges területek – Temető területe KT 0,5 
Különleges területek – Közmű területe Kkm 0,5 
Különleges területek– Közlekedési szolgáltató terület KKözl 0,5 
Különleges területek– Rekreációs területek Kre 1,0 
Különleges területek– Hulladéklerakó területe Khull 1,0 
Különleges területek– Szabadidő területe Ksz 0,5 

 
3. A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános valamint sajátos 

jellege szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: 
a) Közlekedési területek (KÖu. KÖk) 
b) Közműelhelyezési, hírközlési területek 
c) Zöldterületek, (Zkp, Zke) 
d) Erdőterületek (Ev, Eg) 
e) Mezőgazdasági területek /általános mezőgazdasági területek Má/: (M) 
f) Vízgazdálkodási területek (V) 
g) Különleges beépítésre nem szánt területek (Kb). 
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1.1.2. Beépítésre szánt területek 
 
Az alábbi fejezetekben területfelhasználási kategóriánként ismertetjük a területfelhasználási javaslatokat. 
 
1.1.2. a. Lakóterületek (L) 
A tervmódosítás keretében új lakó területet nem jelöl ki a településszerkezeti terv. 
 
1.1.2. b. Településközpont vegyes területek (Vt) 
A tervelőzmény alapján megállapítható, hogy a város folyamatosan gondoskodik az vegyes területeinek 
fejlesztéséről, bővítéséről, ezzel párhuzamosan a szolgáltatások gazdagodásáról, a lakóhelyi környezet 
fejlődéséről. 
A lakóterületi fejlesztések következtében megjelenő igények további mennyiségi és minőségi fejlesztést tesznek 
majd szükségessé. 
 
Településközpont vegyes fejlesztési szándékok: 
 
2-3. módosítási terület:  
 
A módosítási terület a belterület déli határában a Kőrösi és Móra Ferenc utca által határolt tömbben, a vasút 
mellett található. Tervezési cél, hogy a terület településközponti vegyes célú (Vt) területfejlesztésre alkalmas 
területfelhasználási és övezeti besorolást kapjon. (4266/11, 4266/3 hrsz.) 
 
Indoklás: A területhasznosítási elképzelések között szerepel a 4266/11 hrsz. területen szállás, és egyéb 
környezetkímélő hasznosítás, a 4266/3 hrsz. önkormányzati tulajdonú területen parkoló és zöldterület 
kialakítása. Jelenlegi területfelhasználási és övezeti besorolás a tervezett funkciók kialakítását nem teszik 
lehetővé, ezért a településrendezési eszközök módosítása szükséges. (ha: 2839 m2+1452 m2) 
A képviselő-testület fejlesztési elképzelést a szolgáltatási funkciók bővítése és a gazdaságfejlesztés érdekében 
támogatja. 
 
1.1.2. c. Gazdasági területek (Gksz, Gip) 
A tervmódosítás keretében új gazdasági területet nem jelöl ki a településszerkezeti terv. 
 
1.1.2.d. Különleges területek (K) 
A tervmódosítás keretében új különleges területet nem jelöl ki a településszerkezeti terv. 
 

1.1.3. Beépítésre nem szánt területek (a zöldterületek kivételével, jellemzően külterületek) 
 
1.1.3. a. Zöldterületek (Zkp) 
A tervezett módosítás zöldterületet nem érint. 
 
1.1.3. b. Erdőterületek (E) 
A tervezett módosítás erdőterületet nem érint. 
 
1.1.3. c. Mezőgazdasági területek (M) 
A tervezett módosítás mezőgazdasági területet nem érint. 
 
1.1.3.d. Vízgazdálkodási (V) területek 
A terv módosítása vízgazdálkodási területeket nem érint. 
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 TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 1.2
 
A tervezett módosítás természeti értékvédelem alatt álló területet nem érint és a tervmódosítás során a 
meglévő tájhasználatot és tájszerkezetet jelentősen befolyásoló javaslatok megfogalmazása nem vált 
szükségessé. Az ökológiai hálózat ökológiai folyosó területével határos módosítás során betartandók az 
ökológiai folyosó terület védelmére vonatkozó országos és helyi védelmi előírások. 
 

 A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 1.3
 
A tervezett módosítás a település kialakult zöldfelületi rendszerében változást nem eredményez. 
 

 AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM  1.4
 

1.4.1. A település védendő épített értékei 
 
A tervmódosítással, változtatással érintett részterületeken műemlék, illetve egyéb épített kulturális örökségi 
elem nem található.  
A további részterületekre vonatkozó változtatási szándékok a település védett, vagy védendő épített értékeit 
nem érintik, azokra nincsenek hatással.  
A Településszerkezeti terven a művi értékek megfelelő védelme érdekében a HÉSZ-ben az értékvédelmet 
elősegítő előírások szerepelnek, melyek a hatályos jogszabályi környezet figyelembe vételével az elkészítendő 
településképi rendeletbe kerül át. 

 

1.4.2. A település védendő régészeti értékei 
 
A tervezési terület régészeti lelőhely (27013 azonosító) érintettsége az 1-es módosítási terület vonatkozásában 
részlegesen érintett. De mivel, a beavatkozás nem jár területfelhasználási, övezeti módosítással, hanem 
szabályozási vonal megszüntetéséről szól, ezért régészeti lelőhely valós érintettsége nem állapítható meg.  
A fejlesztés során az Önkormányzat fontos feladata az örökségvédelmi előírások betartásának biztosítása, a 
lelőhelyek törvénynek megfelelő feltárásának biztosítása az örökségvédelmi hatóság hatályos engedélyének 
értelmében. 
 

 A KÖZLEKEDÉS 1.5
 

1.5.1. Közúti közlekedés 
 
Keleti tervezett elkerülő út: A 4602. j. országos közút (Vecsési út-Bem J. utca) kiváltására szolgáló települési 
útszakasz javaslat a Gyáli-patak medrét követi. A nyomvonal a patak mellett éri el a 4601. j. utat (Nagykőrösi 
út). Az elkerülő útnak új csomópontot kell létesíteni a 4601. j. úttal, ami kiváltja a belterületi eltolt rendszerű 
Kőrösi út-Vecsési út-Bem J. utca csomópontot. A 4601. j. út keresztezése után egy lehetséges alternatíva 
létezik, mely tovább is a patak medrét követve külön szinten keresztezi a Bp.-Lajosmizse vasútvonalat, és 
csatlakozik a már meglévő ipari területeket kiszolgáló úthoz.  
A meglévő útpálya szakasza a patak parton létesült, az ipari üzemek feltárására, kapacitív körforgalmú 
csomóponttal a 4602. j. úton. Az átmenő teherforgalom belterületről történő elvezetését az agglomerációs 
útvonal fogja biztosítani, a tervezett Keleti elkerülő út funkcióját részben biztosítja. 
 
A jelen módosítási javaslat a fenti keleti tervezett elkerülő út Bem József utca- Nagykőrösi út közötti tervezett 
elkerülő nyomvonalat megszünteti. 
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A Város belső úthálózata az egyes területrészeket a szükséges mértékben feltárja, az úthálózatba alapvető 
beavatkozásra nincs igény. A területnek települési úthálózati igénye a területen belüli telephelyek 
figyelembevételével alakítható. 
 

  A KÖZMŰELLÁTÁS 1.6
 
A tervezett változások közműellátásra nincsenek hatással. 
 

 A KÖRNYEZETVÉDELEM 1.7
 
A tervezett változások a települési környezet állapotára nincsenek hatással, a városi környezetben szokásos 
környezetvédelmi és közüzemi feltételek (pl. megfelelő közműellátás, hulladékgyűjtés, megfelelő zöldfelületi 
arányok, stb.) biztosítása esetén. A módosítások különleges környezetvédelmi célú vizsgálatokat és 
intézkedések megfogalmazását nem teszik szükségessé. 
 

 
2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK, ÁTSOROLÁSOK) 

 

2.1. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZÁSOK ADATAI ÉS MUTATÓI 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL REALIZÁLT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST 
IGÉNYLŐ TERÜLETEK 

 sorszám Terület 
ha 

Helyrajzi szám 
hrsz. 

TSZT Terület-felhasználás módosítás 
hatályos                  tervezett 

1.Beépítésre szánt 
területi 

növekménnyel járó 
változások 

--- --- --- --- --- 

1.Összesen:-    
2.Beépítésre szánt 

területen belüli 
terület- 

felhasználás 
változások 

2. 2839 m2 4266/11 
(Gksz) 

Kereskedelmi-szolgáltató 
gazdasági terület 

(Vt) 
településközpont vegyes 

terület 

3. 1452 m2 4266/3  
(Gksz) 

Kereskedelmi-szolgáltató 
gazdasági terület 

(Vt) 
településközpont vegyes 

terület 

2. Összesen:    
3. Beépítésre szánt 

terület 
visszaminősítése 

beépítésre nem szánt 
területté 

--- --- --- --- --- 

3. Összesen:    

4. Beépítésre nem 
szánt területen belüli 
terület-felhasználás 

változások 

--- --- --- --- --- 

4. Összesen:      
Tervmódosítással érintett 
területek (1-4.) összesen: 

4291 m2   

 
Mivel új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, ezért biológiai aktivitásérték számítása és pótlása nem 
szükséges, a módosítások biológiai – ökológiai hatása irreleváns, az egyenlegre nincsenek hatással. 
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 2.2. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 
 

TERÜLEETI MÉRLEG-2017 évi tervmódosítás (Egyszerűsített eljárás keretében) 

Területfelhasználás 
2009. évi TSZT 

területfelhasználás 
(ha) 

2014. évi módosítás 
változásai (ha) 

2014. évi TSZT 
területfelhasz-

nálás (ha) 

2017. évi 
módosítás 

változásai (ha) 

2017. évi TSZT 
területfelhasz-

nálás (ha) 
Falusias lakóterület  

Lf 43,97 -1,4 42,57 --- 42,57 

Kertvárosias 
lakóterület 

Lke 
697,82 -5,52 692,3 --- 692,3 

Kisvárosias lakóterület  
Lk 0,55 --- 0,55 --- 0,55 

Településközpont 
terület 

Vt 
36,8 +21,92 58,72 +0,4291 59,211 

Kereskedelmi-
szolgáltató gazdasági 

terület Gksz 
419,97 -8,5 411,47 -0,4291 411,04 

Ipari gazdasági terület  
Gip 4,07 --- 4,07 --- 4,07 

Különleges beépítésre 
szánt területek  

K 
173,78 -46,86 126,93 --- 126,93 

Zöldterületek (közpark)  
Zkp, Zke 14,8 -1,1 13,7 --- 13,7 

Védelmi erdőterületek  
Ev 

73,97 
 +4,3** 78,27 --- 78,27 

Gazdasági 
erdőterületek  

Eg 
252,29 +55,29** 307,58 --- 307,58 

Általános 
mezőgazdasági 
területek Má 

465,45 -55,29** 410,16 --- 410,16 

Vízgazdálkodási 
területek  

V 
56,26 --- 56,26 --- 56,26 

Különleges beépítésre 
nem szánt terület Kb 27,98 +48,55 78,58 --- 78,58 

Közúti Közlekedési 
terület KÖu 214,19 --- 214,19 --- 214,19 

Kötöttpályás 
közlekedési terület KÖk 10,94 --- 10,94 --- 10,94 

ÖSSZESEN: 2492,84 ha 88,52 ha  2492,84 ha  2492,84 ha 
**/a TSZT tervlapnak az Országos Erdőterületi Adattár térképi adatbázisa /http://erdoterkep.mgszh.gov.hu/ alapján történt 

javítása/ 
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3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
 

4.1.GYÁL TRT MÓDOSÍTÁS TERÜLETI MÉRLEGE: 
 
A település területét az alábbi területrendezési tervek érintik:  

- Országos Területrendezési Terv (OTrT)  
- Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (BATrT)  

Alkalmazásuk a hatályos jogszabályok szerint történik. 
Vagyis, amit a BATrT alkalmazott, de az OTrT megszüntetett, azt nem kell alkalmazni. 
Továbbá, által megállapított övezet, de az OTrT. módosította az előírásait, ott amennyiben az OTrT. előírásaitól 
eltér, akkor a BATrT előírásait kell alkalmazni. 
OTrT. által megállapított övezet, de a BATrT még nem alkalmazza, ott az OTrT. előírásai szerint kell lehatárolni 
és alkalmazni.  
 
A tervmódosítás érinti a településszerkezeti terv változását, de beépítésre szánt területen belüli változás és 
telekhhatár rendezésből adódó közlekedési területi igénybevétel történik. Megállapítható, hogy a települési 
térség területén vannak a módossal érintett területek, ezért szakmailag nem indokolt a térségi terveknek való 
megfelelés részletes kidolgozása.  
Megállapítható, hogy a tervezési területet az alábbi térségi területfelhasználás érinti: 

- Városias települési térség 
Megállapítható, hogy a tervezési területet az alábbi övezetek érintik: 

- Országos vízminőség védelmi terület övezete 
- Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete 

BATrT Térségi szerkezeti terv alapján megállapítható hogy a módosítással érintett terület,- mint beépítésre 
szánt területek a települési térség területén kerülnek kijelölésre. Ez a beépítésre szánt lakó, gazdasági és 
településközpont vegyes területfelhasználású módosítási szándék települési térségben történő elhelyezése 
megfelel a térségben elhelyezhető területfelhasználásnak.  

 
3.1.1. IGAZOLÁS-ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATGÓRIÁK 

 
Gyál közigazgatási területét az Országos Területrendezési Terv és BATrT terve szerint hét területfelhasználási 
egység érinti. 
A tervezett módosítások a megengedett eltérési lehetőségeket nem lépik túl! 
A településszerkezti terv meglévő és tervezett beépítésre szánt (2-3 számú )módosítási területei összesen 0,41 
ha-on a beépítésre szánt területen belül változnak és az 1-es számú módosítás területfelhasználás változást 
nem eredményez. Ezen területek a BATrT-ben városias települési térség területfelhasználású kategóriába 
vannak.  
A fentiek alapján e tervdokumentációban rögzített módosítási javaslatokkal kapcsolatban megállapítható, hogy 
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV törvény BATrT tervlap előírásaival, 
illetve a 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) előírásaival összhangban vannak.  
A településszerkezeti terv a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV törvény, 
illetve a 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) előírásainak megfelel. 
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Települési térség  
OTrT 6.§ (2) d) - A települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe 
sorolható. 

 

− BATrT Szerkezeti tervében városias települési térségbe sorolt területek 1444,12  ha 
BATrT szerint megengedett maximális növekménye (2%) 
Települési térségek a városias települési térség, a nagy kiterjedésű zöldterületi települési 
térség, valamint a magas zöldfelületi arányú települési térség: 525,05 ha X 0,02 

28,88 ha 

A TSZT- ben 2014 évi módosításkor igénybe vett terület:10,5 ha 0 ha 
A TSZT- ben 2017 évi módosításkor igénybe vett terület (egyszerűsített e.):  0 ha 
Továbbiakban igénybe vehető terület nagysága (28,88-0=) 28,88 ha 
A TSZT megfelel az előírásoknak, mivel 2%-ot nem lépi túl az igénybe vett terület aránya!  

 
A módosítási szándékok BATrT 5.§(2)-(4) bekezdés előírásaival nem ütköznek. A területek a települési 
térségben, a belterülethez illeszkedően helyezkednek el, nem sértve a védelmi előírásokat és az infrastruktúra 
ellátás is biztosított. 
A módosítási szándékok BATrT 5.§(5) bekezdés előírásaival nem ütköznek. A kijelölt vegyes területek meglévő 
beépítésre szánt területen helyezkednek el és összterületük nem haladja meg az 5 ha-t. (mintegy: 4100 m2) és 
közúti, továbbá vasúti megközelítésük biztosított. 
A módosítási szándékok BATrT 5.§(6) bekezdés előírásaival nem ütköznek. A kijelölt lakó és vegyes területek 
nem minősülnek új beépítésre szánt területnek, mivel a módosítási szándék ezen területek jelenlegi beépítésre 
szánt gazdasági területek. 
 

3.1.2. A BATrT és az OTrT térségi övezeteinek való megfelelés: 
 

Országos Területrendezési Terv 
országos területfelhasználási / övezeti érintettség 

a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 
a módosítással érintett területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 

országos területfelhasználási kategóriák Közig. terület. Módosítási terület 
települési térség + + 
erdőgazdálkodási térség + -- 
mezőgazdasági térség + -- 
vegyes területfelhasználású térség -- -- 
vízgazdálkodási térség + -- 
építmények által igénybe vett térség -- -- 
országos övezetek   
országos ökológiai hálózat(DINPI adatszolgáltatás alapján) 
Az ökológiai hálózatot módosítással érintett területet részlegesen érinti.) 

+ + 

kiváló termőhelyi adottságú szántó terület (FÖMI adatok alapján) 
A FÖMI kiváló termőhelyi adottságú szántóterületet Gyál közigazgatási területén nem 
tart nyilván. 

-- -- 

jó termőhelyi adottságú szántóterület (FÖMI adatszolgáltatás alapján) 
A FÖMI kiváló termőhelyi adottságú szántóterületet Gyál közigazgatási területén nem 
tart nyilván. 

-- -- 

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület (OTRT kiváló erdőnyilvántartás 
alapján) 
(A szerkezeti tervmódosítások beépítésre szánt területei kiváló termőhelyi adottságú 
erdő területeket nem érintenek. ) 

+ -- 

tájképi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (DINPI 
adatszolgáltatás alapján) 

-- -- 

világörökségi és világörökségi várományos terület -- -- 
országos vízminőség-védelmi terület 
(Közép-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása szükséges, az igazolás az 
OTRT övezeti lehatárolás figyelembevételével történt. Az egyeztetés során a KDVZIG 
adatszolgáltatása szükséges) 

+ + 

nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló 
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe 

-- -- 

kiemelt fontosságú honvédelmi terület -- -- 
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Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv 

kiemelt térségi területfelhasználási / övezeti érintettség 
a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 

a módosítással érintett területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 
kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák Közig. terület. Módosítási terület 
városias települési térség X X 
hagyományosan vidéki települési térség -- -- 
nagy kiterjedésű zöldterületi települési térség X -- 
magas zöldfelületi arányú települési térség X -- 
építmények által igénybe vett térség X -- 
különleges rendeltetésű térség -- -- 
erdőgazdálkodási térség  X -- 
mezőgazdasági térség X -- 
vízgazdálkodási térség X -- 
térségi övezetek   
magterület övezete (DINPI adatszolgáltatás alapján) X -- 
ökológiai folyosó övezete (DINPI adatszolgáltatás alapján) X X 
puffer terület övezete (DINPI adatszolgáltatás alapján) X -- 
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
A FÖMI kiváló termőhelyi adottságú szántóterületet Gyál közigazgatási 
területén nem tart nyilván. 

-- -- 

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
(OTRT kiváló erdőnyilvántartás alapján) 

X -- 

erdőtelepítésre alkalmas terület övezete Erdőtelepítésre másodlagosan 
javasolt erdőterület FÖMI adatok alapján mutatjuk be. A módosítással 
érintett területeket nem érinti. 

X -- 

rendszeresen belvízjárta terület övezete -- -- 
földtani veszélyforrás területének övezete -- -- 
ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezete (megszüntetett övezet) X -- 
kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete - -- 
honvédelmi terület övezete - -- 
 
Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Gyál módosítási területeit az OTrT szerint kettő térségi 
övezetet érint, a BATrT alapján nem érint térségi övezetet. 
Fentiek alapján tehát a módosítási területek övezeti érintettsége a Budapesti Agglomeráció Területrendezési 
Tervéről szóló 2005. évi LXIV törvény, illetve a 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) előírásaival nem ellentétes. 
 
4. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EGYENLEGE 

 
A módosítás kapcsán kompenzációra nincs szükség, a tervmódosítás a törvényi előírásnak megfelel. 
Indoklás: Új beépítésre szánt terület kijelölést jelen tervmódosítás nem tartalmaz, a Gksz övezet Vt területi 
átsorolása a település biológia aktivitásérték egyenlegére nincs hatással. 
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Gyál Város Önkormányzata 
Pápai Mihály polgármester részére 
2360 Gyál 
Kőrösi út 112-114. 
 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) rögzített egyszerűsített eljárás keretében 
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40.§ (2) bekezdése szerint az alábbi záró szakmai véleményt adom. 
 
A jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatban a megtett módosításokat köszönjük, további 
észrevételünk az alábbi: 

- A rendelet-tervezet 10.§ (2) bekezdésében hivatkozott, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45.§ (2) 
bekezdése az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) korábbi állapotát érintő rendelkezést fogalmaz meg, amely 
előírás nem vonatkozik az eljárási jogszabályokat rögzítő 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletre.             
Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) számú önkormányzati rendelete 
már az új OTÉK (2012. augusztus 7-étől hatályos állapot) szerint készült. 
Fentiek alapján kérjük, hogy szíveskedjenek a rendelet-tervezet 10.§ (2) bekezdését törölni. 

 
Az egyeztetési eljárásra vonatkozó egyéb megjegyzéseink: 

1. Az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett 
egyéb dokumentum megküldésre került. 

2. A megküldött polgármesteri nyilatkozat alapján a partnerségi egyeztetés megtörtént. 
 
 



 

Pest Megyei Kormányhivatal 2. oldal PE/AF/00158-4/2018 

Állami Főépítész 
Budapest V. kerület, Városház u. 7.  Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270 

Telefon: (06 1) 485 6900 
E-mail: allamifoepitesz@pest.gov.hu    Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

3. Kérjük, hogy a jóváhagyott településrendezési eszköz egy példányát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 43.§ (2) bekezdés szerint irattári elhelyezésre irodánk részére eljuttatni szíveskedjen 
(nyomtatott, hitelesített, olvasható léptékű példány, valamint 1 digitális példány). Jelezzük, hogy 
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése alapján „a településrendezési tervezési 
tevékenység során létrejött dokumentáció aláíró lapja tartalmazza a feladat elvégzésében részt 
vett összes tervező nevét, szakképzettségét, szakmai címét, névjegyzéki jelölését és - legalább 
egy eredeti példányon - a tervező saját kezű aláírását. A településrendezési eszköz tervlapja 
tartalmazza a településtervező és a szakági településtervezők nevét és névjegyzéki jelölését.” 

4. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§ (2) bekezdése értelmében a polgármester gondoskodik 
a településrendezési eszköz az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról. Kérjük a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 43. § (2) bekezdésében foglalt határidők betartását. 

5. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 4.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak értelmében a jegyző feladata a helyi építési 
szabályzatról szóló önkormányzati rendelet egységes szerkezetű szövegét – a helyi építési 
szabályzat mellékletét képező szabályozási tervvel együtt – a helyi építési szabályzatot módosító 
önkormányzati rendelet kihirdetését követő öt munkanapon belül a Nemzeti Jogszabálytárban 
közzétenni, valamint továbbítani a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított 
informatikai rendszeren keresztül a megyei kormányhivatalnak, a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek és az igazságügyért felelős miniszternek. 

6. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2.§ (4) 
bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzat képviselő testülete által alkotott rendeletnek 
illeszkednie kell a jogrendszer egységébe, ennél fogva az, más jogszabállyal nem lehet 
ellentétes. 

 
Budapest, 2018. június 14. 
 
Tisztelettel:                                                   
                                                                                             A kormánymegbízott helyett eljáró  
   dr. Rosdy Tamás főigazgató nevében és megbízásából: 
 
 
   
 Váradi Tibor 
 állami főépítész 
 
 
Erről értesül: 

1. Címzett 
2. PMKH Oktatási Főosztály, Törvényességi Felügyeleti Osztály – tájékoztatásul e-mailen 
3. Irattár 















Tárgy: Javaslat az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár igazgatójának 
megbízására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 99/2018. (V.03.) sz. határozatával az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (a 
továbbiakban: Közösségi Ház) igazgatói állás betöltésére pályázatot írt ki, miután a vezetői feladatok ellátásával 
megbízott Ljubimov Krisztina kezdeményezte jogviszonya megszüntetését 2018. május 31. napjával. 

A pályázati felhívás 2018. május 11. napján jelent meg a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 
szerv internetes oldalán (www.kozigallas.hu), és Gyál Város hivatalos honlapján. A pályázati felhívást elküldtük 
a Budapesti Népművelők Egyesületének, a Pest Megyei Népművelők Egyesületének, valamint a Közművelődési 
és Közgyűjteményi Dolgozók Szakszervezetének, hogy népszerűsítsék tagságuk körében is a felhívást. 
Pályázatok benyújtására 2018. június 11. napjáig – személyesen – volt lehetőség, a határidőn belül két pályázat 
érkezett a felhívásra. 

Pályázók: 

1. Vereczki Szilvia 
2360 Gyál, Budai Nagy Antal utca 29. 
2. Bretus Imre 
1136 Budapest, Pannónia utca 50. 

Vereczki Szilvia pályázata tartalmazza a: 

• szakmai önéletrajzot, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, 
• a szükséges végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolatait 

azzal, hogy a vezetői megbízáshoz szükséges államháztartási és 
vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot a megbízás kezdetétől 
számított két éven belül elvégzi (erről szóló szándéknyilatkozat),  

• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
• nyilatkozat arról, hogy vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének 30 napon belül eleget tesz, 
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 

megismerhetik, továbbá, 
• hozzájárulást a pályázat nyilvános ülésen történő tárgyalásához 

(bizottsági ülés és képviselő-testületi ülés). 

Vereczki Szilvia pályázata megfelel a formai követelményeknek (pályázata: 1. sz. melléklet). 

Bretus Imre pályázata tartalmazza a: 

• szakmai önéletrajzot, 
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, 
• a szükséges végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolatait, 
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
• nyilatkozat arról, hogy vezetői megbízás esetén vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének eleget tesz, 
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 

megismerhetik, továbbá, 
• hozzájárulást a pályázat nyilvános ülésen történő tárgyalásához 

(bizottsági ülés és képviselő-testületi ülés). 
 

Bretus Imre pályázata megfelel a formai követelményeknek (pályázata: 2. és 3. sz. melléklet). 

A pályázati dokumentációk lényeges tartalmi információit – különös tekintettel a végzettségekre, a pályázók 
korábbi munkahelyeire – az előterjesztés 4. sz. melléklete összesített formában tartalmazza. 

http://www.kozigallas.hu/
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A pályázati eljárás során a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése előírja, hogy 
a pályázatokat véleményező bizottság tagjai: a Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet 
által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője is.  

• a Magyar Népművelők Egyesületének (MANE) delegáltja az egyesület ügyvezető alelnöke, Tapodi 
Katalin közművelődési szakértő. 

• a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ) delegáltja Vitai 
Bernadett, a KKDSZ elnökségi tagja, országos könyvtári tagozatvezető, szakértő. 

• az intézmény delegáltja Jene Miklósné, könyvtáros. 

A napirend tárgyalására 2018. június 20-án az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén került sor, melyre a 
delegált személyek meghívót kaptak.  

A Magyar Népművelők Egyesülete delegáltjának szakvéleménye az előterjesztés 5. sz. mellékleteként, míg a 
KKDSZ delegáltjának szakértői állásfoglalása az előterjesztés 6. sz. mellékleteként olvasható. 

A mellékelt pályázatok és a bizottság véleményének ismeretében kérem a T. Képviselő-testület döntését. 

 
I. Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. …………….. …………………..sz. alatti lakos pályázatát elfogadja és  

2018. július 15-étől – 2023. július 14-ig 

megbízza az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával. Amennyiben 
nem rendelkezik a Kjtvhr. rendelkezéseinek megfelelő államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam 
elvégzését igazoló okirattal, akkor kinevezésének feltétele, hogy a megbízást követő két éven belül azt el kell 
végeznie, és az azt igazoló okiratot be kell nyújtania a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízás 
2020. július 15-én megszűnik. 
 
Illetmény: Alapilletményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (Kjt.) előírásai szerint, vezetői pótlékát az e törvénynek a művészeti, 
a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 
kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) 3. sz. mellékletében 
foglaltak szerint, 225 %-ban állapítja meg. 

 

2. felhatalmazza a Polgármestert a megbízással kapcsolatos munkajogi és kincstári bejegyzéshez 
szükséges intézkedések, valamint az esetleges, lényegi döntéseket nem érintő hiánypótlások, javítások 
megtételére; 

3. …………………… ………………………………sz. alatti lakos pályázatát elutasítja; 
 
Határidő: 2018. július 14. 
Felelős: polgármester 
 

II. Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére a 
99/2018. (V.03.) sz. KT. határozat alapján szabályosan meghirdetett pályázati eljárást eredménytelenné 
nyilvánítja, és egyik pályázót sem bízza meg az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói 
feladatainak ellátásával; 

2. pályázatot hirdet az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) 
beosztás ellátására az alábbi tartalommal és szövegezéssel: 
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 
újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével 
Foglalkoztatás jellege:    teljes munkaidő 

 Vezetői megbízás időtartama:   határozott időre,  
       2018. október 1-től 2023. szeptember 30-áig 

Munkavégzés helye:    Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. 
 
 A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:   

Az intézmény jogszabályok szerinti működtetése, vezetése 
az alapító okirat szerinti feladatok ellátása. Az intézmény 
tevékenységének szakmai irányítása, rendezvényszervezése 
(kiállítások, fesztiválok, zenei rendezvények szervezése 
stb.), az intézmény programjának koordinálása, könyvtári 
feladatok ellátásának irányítása. Az intézményvezetéssel 
kapcsolatos szakmai és egyéb feladatok jogszabályok 
szerinti ellátása, alkalmazottak feletti munkáltatói jogok 
gyakorlása. Az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai 
és gazdasági feladatok ellátása. Szabadidős programok 
szervezése, közösségfejlesztés, térségi kulturális 
kapcsolatok fejlesztése. 

 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.), valamint az e törvénynek a művészeti, a 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 
(Kjtvhr.) rendelkezései az irányadók  

Pályázati feltételek: 
- főiskola; a Kjtvhr. 6/A. § (1) bek., a 6/B. § (5) bek., 

6/F. §, valamint a 6/G. § (2) bek.-ben meghatározottak, 
- Kjtvhr. 6/A. § (1) a) pont aa) alpontjában előírt 

felsőfokú közművelődési végzettségének és 
szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontjában 
megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben 
szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat; vagy a 
6/B. § (5) a) pont aa) alpontja szerinti felsőfokú 
szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy 
az a) pont ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának 
és egyben az intézmény alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai 
gyakorlat, 

- a Kjtvhr. 6/G. § (2) bek. szerinti akkreditált, 
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó 
tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában 
nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított 
két éven belül megszerzi, 

- büntetlen előélet, cselekvőképesség, 
- magyar állampolgárság, 
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 
- magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, 
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 

 
 

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű szervezőkészség, kommunikációs képesség, 
kreativitás, problémamegoldás. Település helyi 
kultúrájának ismerete, civil szervezetek működésének 
ismerete. 
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A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető 

be. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 
szerv internetes oldalán (www.kozigallas.hu) való 
megjelenéstől számított 30. nap, a pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt Pap Krisztina ügyintéző 
nyújt, a 29/544-141-es telefonszámon. 

 
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot „az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás pályázat” 
jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati 
példányban) kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal 
Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi 
út 112-114. I. em. 121..). 

 
  A pályázat elbírálásának módja, rendje: -  A pályázatokat a kinevezési, megbízási jogkör 

gyakorlója által összehívott bizottság véleményezi.  
- A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a bizottság 

személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról 
jegyzőkönyvet készít. 

- A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja. 

- Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a 
Képviselő-testület dönt a pályázati határidő lejártát 
követő 30 napon belül. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, 
valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra 
pontos adataival), 

- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, 
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzelésekkel, 

- a szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló 
okiratok másolata, az eredeti okiratok bemutatása 
mellett, 

- a Kjtvhr. 6/G. § (2) bek. szerinti tanfolyam elvégzését 
igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről 
szóló szándéknyilatkozat, 

- szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok 
másolata, 

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot 

az eljárásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat 
arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget, továbbá, hogy hozzájárul-e a pályázat 
nyilvános ülésen történő bizottsági és képviselőé-
testületi tárgyalásához. 

 
3. felkéri a polgármestert a pályázati felhívás szövegének a kormányzati személyügyi igazgatási 

feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.kozigallas.hu), Gyál Város hivatalos honlapján, a 
Gyáli Mi Újságban, a Williams TV-ben és a hivatali hirdetőtáblán való közzétételére. 

4. felkéri a pályázat elbírálására az Oktatási és Kulturális Bizottságot, mely az alábbi tagokkal kerül 

kibővítésre 

- az intézmény közalkalmazotti képviselője; 

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


 5 

- az ágazat reprezentatív szakszervezetének delegáltja; 

- a közművelődésben működő egy országos szakmai 
szervezet képviselője. 

Határidő: 2018. augusztus 1. 
Felelős: polgármester 
 
A I. határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget, míg a II. határozati javaslat elfogadása 
egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 
 
Gyál, 2018. június 12. 
 
         Erős József 
       alpolgármester 
 
Mellékletek: 1. sz. Vereczkei Szilvia vezetői pályázata 

       2. sz. Bretus Imre vezetői pályázata 
       3. sz. Bretus Imre pályázatának mellékletei  
       4. sz. pályázati összesítő kimutatás 
       5. sz. Magyar Népművelők Egyesülete delegáltjának szakvéleménye (később kiküldendő) 
       6. sz. KKDSZ delegáltjának szakértői állásfoglalása (később kiküldendő) 
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4. sz. melléklet 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2018. (V.03.) számú határozatában – a törvényi előírásoknak megfelelően – pályázatot írt ki az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) megbízására. A vezetői beosztás ellátására való megbízás legfeljebb 5 évre adható. 

A megbízás feltételei:   

- főiskola; a Kjtvhr.1 6/A. § (1) bek., a 6/B. § (5) bek., 6/F. §, valamint a 6/G. § (2) bek.-ben meghatározottak, 
- Kjtvhr. 6/A. § (1) a) pont aa) alpontjában előírt felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy 

az a) pont ab) alpontjában megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai 
gyakorlat; vagy a 6/B. § (5) a) pont aa) alpontja szerinti felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének 
vagy az a) pont ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő 
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat, 

- a Kjtvhr. 6/G. § (2) bek. szerinti akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről 
szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül megszerzi, 

- büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

- magyar állampolgárság, 

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

- magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival), 

- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, 

- a szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, az eredeti okiratok bemutatása mellett, 

- a Kjtvhr. 6/G. § (2) bek. szerinti tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló 
szándéknyilatkozat, 

- szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata, 

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat arról, 
hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, továbbá, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen 
történő bizottsági és képviselőé-testületi tárgyalásához. 

                                                           
1 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) korm.rendelet 
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NÉV VERECZKI SZILVIA BRETUS IMRE 

SZÜL.IDŐ 1976.12.14. 1971.01.25. 

LAKCÍM 2360 Gyál, Budai Nagy Antal utca 29. 1136 Budapest, Pannónia utca 50. 

ELÉRHETŐSÉG 20-824-45-28; vereczki.szilvi@gmail.com 20-415-67-76; imrebretus@gmail.com 

VÉGZETTSÉGEK 2017-től jelenleg is: fejlesztőpedagógus, ELTE-PPK 

2016-2017: segéd-könyvtáros, OSZK, Könyvtári Intézet 

2006-2008: közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, BMGE, 

GTK 

2002-2004: vizuális nevelőtanár, PTE, Művészeti Kar 

1997-2001: rajz szakos tanár és művelődésszervező, Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskola 

1992-1996: Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola 

 

2018-tól jelenleg is: ELTE BTK-PPK, Andragógiai MA (levelező) / 

tanulmányok várható befejezése: 2019 

2016: NMI, közművelődési szakértő 

2015: Türr István Képző és Kutató Intézet, projektmenedzsment 

2011: közművelődési intézményvezetőknek akkreditált vezetési, 

pénzügyi és államháztartási szakmai továbbképzés 

1996: ELTE BTK: kulturális menedzser 

1996: Külkereskedelmi Főiskola, felsőfokú marketing- és 

reklámmenedzseri képesítés 

1992: Zsámbéki Tanítóképző Főiskola, tanító, közművelődési és 

honismereti szakkollégiumi képzés 

MUNKAHELYEK 2017-től jelenleg is: könyvtáros, Deák Téri Evangélikus 

Gimnázium 

2002-től jelenleg is: rajz és vizuális kultúra szakos tanár, Deák Téri 

Evangélikus Gimnázium 

2010-2011: rajz és vizuális kultúra szakos tanár, Pestszentlőrinci 

Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 

2004-2005: rajz és vizuális kultúra szakos tanár, II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola, Gyál 

2003-2004: rajz és vizuális kultúra szakos tanár, Megyeri Úti 

Általános Iskola 

2016-tól jelenleg is: Országos Örmény Önkormányzat, ONT, 

delegált szakértő 

2015-2016: NMI, Stratégiai Fejlesztési Főosztály, főosztályvezető 

2014-2015: Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei, 

szervezet-átalakításért felelős munkatárs 

2011-2014: Belváros-Lipótváros Kulturális és Információs 

Központ, szakmai ügyvezető 

2009-2016: kutatásvezető, kurátor, kommunikációs és szakmai 

vezető (2013-as Magyar-Olasz Államközi Kulturális Évad) 

2000-2014: Tat Innovációs Műhely, kurátor, ügyvezető-tulajdonos; 
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2001-2002: művelődésszervező, Szerb Antal Gimnázium TÁMOP és TIOP pályázatok kommunikációs és szakmai 

tanácsadója 

2003-2009: Magyarországi Volksbank Zrt., kuratóriumi titkár, 

főkurátor 

2000-2010: ARTendo Projektiroda, kurátor, ügyvezető-tulajdonos 

1997-2000: OTP Bank Rt. Kommunikációs Osztály, főmunkatárs 

1994-1997: Petőfi Sándor Művelődési Ház, Csömör, igazgató 

1992:1994: Arany János Művelődési Központ, Tiszakécske, 

főszerkesztő 
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KÖZMŰVELŐDÉSI KÉPESÍTÉSEK ÉRVÉNYESSÉGE BEOSZTÁSONKÉNT 

a 2/1993 (I. 30.) MKM r. és a 150/1992 (XI. 20.) Korm. r. alapján készítette Magyar Népművelők Egyesülete 

 
KÉPESÍTÉSEK 

BEOSZTÁSOK 
Az intézmény vezetését ellátó 
magasabb vezető (igazgató) 

Egyéb magasabb 
vezető 

Vezető 

Önálló művelődési ház, vagy ÁMK 
közművelődési intézményegysége 

Többfunkciós intézmény 

 
Tanító + népművelés szakkollégium 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
Tanítóképző népművelő-könyvtáros 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Főiskolai 
- népművelő 
- művelődésszervező 
- andragógia BA művelődésszervező szakiránnyal 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

Egyetemi 
- népművelő 
- közművelődési, népművelési előadó 
- művelődési és felnőttképzési menedzser 
- kulturális mediátor 

 
 

+ 
 

 
 

+ 
 

 
 

+ 
 

 
 

+ 
 

Nem szakirányú egyetem + OKJ 
- felsőfokú közművelődési szakember, vagy 
- felsőfokú kulturális menedzser, vagy 
- felsőfokú közművelődési menedzser 

 
+ 
 

 

 
__ 

 
+ 
 
 

 
+ 
 
 

Nem szakirányú főiskola + OKJ 
- felsőfokú közművelődési szakember, vagy 
- felsőfokú kulturális menedzser, vagy 
- felsőfokú közművelődési menedzser 

 
__ 
 
 

 
__ 

 
 

 
__ 

 
 

 
+ 
 
 

 















A gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói 
posztjára beérkezett vezetői pályázatok értékelése 

 

Megvizsgáltam a gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatói állására 
benyújtott pályázatok rendelkezésemre bocsátott anyagát. 

Pályázatot küldött be két pályázó: 
Vereczki Szilvia és Bretus Imre 
 
A benyújtott pályázatokat formai és tartalmi, szakmai szempontból tekintettem át. 
Formai szempontból mindent elküldtek a pályázók, ami a kiírásban szerepelt. 
 
A pályázat részeként a következő három elemnek is meg kellett jelennie a pályázatban: 
 

Szakmai helyzetelemzés 
Az erre épülő fejlesztési elképzelések 
Vezetői program 

 
Mindhárom elem szerepel mindkét pályázónál. 
 
Összegzés az elolvasott pályázatok alapján: 
 
Vereczki Szilvia rajz- és vizuális kultúra szakos tanár. Művelődésszervezői tapasztalatot több 
mint 16 éve és csak egy rövid ideig szerzett. Pályázati anyagából kiderül, hogy elhivatott a 
művelődés és kultúra iránt, de gyakorlata kevés van művelődésszervezői téren. Vezetői 
programjában jórészt olyan feladatokat sorolt fel, melyek már hosszú évek óta működnek a 
közösségi házban, vagy a közelmúltban valósultak meg. A felvázolt új tervek és feladatok 
nagyfokú anyagi, de elsősorban emberi erőforrást igényelnek, ennek megteremtésére nem tért 
ki pályázatában.  
 
Bretus Imre Önéletrajzából és programjából számomra az derült ki, hogy nagyon sokrétű 
tapasztalattal, gyakorlattal és ismerettel rendelkezik mind a művelődésszervezés, mind 
intézmény fenntartás, működtetés, fejlesztés, mind marketing és kommunikáció területén, 
melyek fontos kompetenciák egy intézményvezető számára. Elhivatott a művelődés és a 
kultúra iránt. Programjában fontosnak tartja az intézmény működési, szervezeti kereteinek és 
szakember állományának hosszú távú stabilizálását és a közösségi együttműködésre, 
összefogásra helyezi  a hangsúlyt. Vezetői programja az eddig elért eredmények, értékek 
megőrzésére, azok erősítésére épül, de új fejlesztési lehetőségeket is felvázol. Hangsúlyosabb 
szerepet szán a hagyományápolással, az értékek feltárásával, környezettudatossággal és az 
identitás erősítésével összefüggő programoknak. Összességében én Őt javaslom az igazgatói 
posztra. 
 
Gyál, 2018.06.17. 
        Csősz Tamásné 



 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde 

vezetői állás pályázatának elbírálására, 
vezető kinevezésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 84/2018. (IV.26.) sz. határozatával döntött arról, hogy 
ismételten pályázatot hirdet a Gyáli Bóbita Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) állásának betöltésére. 
A pályázati felhívás 2018. május 11. napján jelent meg a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 
szerv internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu). Pályázatok benyújtására 2018. június 11-éig – személyesen – 
volt lehetőség. A törvényes határidőn belül egy pályázat érkezett a felhívásra. 

Pályázó:   Mile-Király Beatrix 1212 Budapest, Dunadülő utca 7/c. 

A benyújtott pályázat (1.sz.melléklet) megfelel a tartalmi és a formai követelményeknek, ezért a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Kjtvhr.) 1/A § (10) bek. alapján véleményezésre megküldtük a pályázatokat a Magyar Bölcsődék Egyesülete 
Bölcsődei Módszertani Szervezet Elnöke részére. Hegedűsné Végvári Katalin elnök, szakértő a pályázat 
áttanulmányozása után 2018. június 16-án  kelt véleményét (2.sz.melléklet) 2018. június 16-án  megküldte. 

A Kjtvhr. 1/A § (11) bekezdése alapján a pályázat előkészítője által összehívott bizottságnak személyesen kell 
meghallgatnia a pályázót, a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a 
bizottság tagjainak a pályázó alkalmasságára vonatkozó véleményét. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására, és elfogadására. 
 
Határozati javaslat I.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. Mile-Király Beatrix 1212 Budapest, Dunadülő utca 7/c. sz. alatti lakos pályázatát elfogadja és  

 
2018. július 1-től 2023. június 31-ig (4 hónap próbaidő kikötésével) 

 
          a Gyáli Bóbita Bölcsőde igazgatójává kinevezi. 
 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 
257/2000. (XII.26.) Kr. 5. sz. melléklete szerint; 

 
Besoroláshoz kapcsolódó juttatás: 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 
257/2000. (XII.26.) Kr. 4. sz. melléklete szerinti vezetői pótlék (200 %)  
 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges munkajogi és kincstári bejegyzéshez szükséges 
intézkedések, valamint az esetleges, lényegi döntéseket nem érintő hiánypótlások, javítások megtételére. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős:  Polgármester 

 

http://www.kozigallas.gov.hu/
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Határozati javaslat II.:  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. Mile-Király Beatrix 1212 Budapest, Dunadülő utca 7/c. sz. alatti lakos a Gyáli Bóbita Bölcsőde 

magasabb vezetői állásának betöltésére benyújtott pályázatát elutasítja; 
 
2. pályázatot hirdet a Gyáli Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői állásának betöltésére az alábbi 

tartalommal 
P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S 

 

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

 
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, újonnan 
létesített közalkalmazotti jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével. 
 A foglalkoztatás jellege:   teljes munkaidő 
 A vezetői megbízás időtartama:  2018. október 1-től 2023. szeptember 30-ig 
 A munkavégzés helye:   2360 Gyál, Klapka u. 7. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 

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

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

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

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

készítésében. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az e törvénynek a szociális valamint gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kjtvhr.) rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép.r.) (39/J §) az 
irányadóak. A magasabb vezetői pótlék összege a pótlékalap 200 %-a. 
 
Pályázati feltételek: 
• a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. rész I/2. B) pontjában meghatározott 
felsőfokú végzettség, 
• a 257/2000. (XII.26.) Kr. 3. § (3) bekezdés alapján legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy 
felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, 
illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
• büntetlen előélet, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, 
• magyar állampolgárság, 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, 
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• hasonló területen szerzett 3-5 év vezetői tapasztalat 
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• jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség 
 
A pályázat benyújtásának határideje:  
• a Kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való 
megjelenéstől számított 30. nap 
 
A pályázat elbírálásának határideje:  
• a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
• a pályázatok a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezetek részére átadásra kerülnek 
véleményezésre, majd a kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott 
bizottság (Szociális és Egészségügyi Bizottság) személyesen meghallgatja, ezt követően a Képviselő-
testület dönt, a Kjtvhr. alapján. 
 

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

 
A I. határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget, míg a II. határozati javaslat elfogadása 
egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina csoportvezető 
 
Gyál, 2018. június 12. 
 
 
 
            
             Erős József 
           alpolgármester 
 
Mellékletek: 1. sz. vezetői pályázat 
        2. sz. szakértői vélemény  









































































Tárgy: Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 
intézményvezetőjének megbízására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 57/2018. (III.29.) sz. határozatával döntött arról, hogy 
pályázatot hirdet a Gyáli Tátika Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) állásának betöltésére, hiszen a 
jelenlegi intézményvezető, Németh Istvánné megbízása 2018. augusztus 15-én lejár. A pályázati felhívás 2018. 
május 15. napján jelent meg a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán 
(www.kozigallas.gov.hu), Gyál Város honlapján, illetve az Oktatási és Kulturális Közlönyben. Pályázatok 
benyújtására 2018. június 13-áig – személyesen – volt lehetőség. A törvényes határidőn belül nem érkezett 
pályázat a felhívásra. 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: 
Épr.) 24. § (1) bek. értelmében, ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett 
eredményre, mert nem volt pályázó, vagy egyik pályázó sem kapott megbízást, vagy ha az intézményvezetői 
feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, a köznevelési intézmény 
vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására - nyilvános pályázat kiírása nélkül - vezetői beosztás 
ellátására szóló megbízás adható a megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. A köznevelési intézmény 
vezetésével kapcsolatos feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül - e bekezdésben foglaltak szerint - 
legfeljebb egy évig láthatók el. 

Németh Istvánné – a kialakult helyzetre tekintettel – szóban úgy nyilatkozott, hogy még egy évre vállalná a 
Gyáli Tátika Óvoda vezetésével kapcsolatos feladatok ellátását. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására, és elfogadására. 
 
Határozati javaslat.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Gyáli Tátika Óvoda intézményvezetői beosztás betöltésére az 57/2018. (III.29.) sz. KT. határozat 
alapján szabályosan meghirdetett pályázati eljárást – pályázó hiányában – eredménytelenné 
nyilvánítja, 

2. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 
(a továbbiakban: Épr.) 24. § (1) bekezdése alapján – új nyilvános pályázat kiírása nélkül – az 
intézményt jelenleg vezető Németh Istvánnét 

2018. augusztus 16-tól 2019. augusztus 15-ig 

megbízza a Gyáli Tátika Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával. 
 

Közalkalmazotti besorolása M/15 
Alapilletménye: 447.615.- Ft 
Vezetői pótléka: 73.080.- Ft 
Összesen: 520.695.- Ft 

 

3. felhatalmazza a Polgármestert a megbízással kapcsolatos munkajogi és kincstári bejegyzéssel 
kapcsolatos intézkedések, valamint az esetleges, lényegi döntéseket nem érintő hiánypótlások, javítások 
megtételére. 

Határidő: 2018. augusztus 14. 
Felelős: polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 

http://www.kozigallas.gov.hu/
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Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina csoportvezető 
 
 
Gyál, 2018. június 13. 
 
            
             Erős József 
           alpolgármester 



Tárgy: Javaslat a 108/2018. (V.31.) sz. KT határozat 
módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. áprilisi ülésén 83/2018. (IV.26.) sz. határozatával 

döntött a Gyáli Tátika Óvoda székhely-, illetve a felvehető maximális gyermeklétszám módosításáról – 

tekintettel a Klapka utcában jelenleg is zajló rekonstrukcióra – 2018. augusztus 31-től. A költségvetési szervek 

törzskönyvi nyilvántartását vezető Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a fenti módosításokat 

tartalmazó intézményi alapító-, és módosító okiratot 2018. május 23. napján bejegyezte 2018. augusztus 31-ei 

hatályosulási dátummal. 

2018 április végén vetődött fel az igény a Tátika Óvodában egy autistákat nevelő gyógypedagógiai csoport 

indítására, ebbéli szándékát a Képviselő-testület 94/2018. (IV.26.) sz. határozatával kifejezte, a véleményeztetési 

eljárások lezárást követően a gyógypedagógiai csoport indításáról 108/2018. (V.31.) sz. határozatával 

(1.sz.melléklet) döntött. A májusi döntés irányult egyrészt az intézmény alaptevékenységének módosítására, 

másrészt a feladatellátási helyenként felvehető maximális létszámra is, hiszen a gyógypedagógiai csoport a 2018. 

szeptember 1-jére felépülő Klapka utcai épületben indul, ahol így 5 normál-, és 1 gyógypedagógiai csoport 

működik majd. A normál csoportokban a maximális gyermeklétszámot csoportonként 30 főben, míg a 

gyógypedagógiai csoport létszámát maximum 8 főben határoztuk meg, székhelyen felvehető gyereklétszám 

összesen maximum 158 fő. A 108/2018. (V.31.) sz. határozatnak megfelelően a Gyáli Tátika Óvoda alapító 

okiratának kincstári törzskönyvi bejegyzési eljárását 2018. június 12-én indítottuk el. A Kincstár 2018. június 13. 

napján kelt 13-TNY-1298-2/2018-669128 iktatószámú végzésében (2.sz.melléklet) a bejegyzési kérelmet 

visszautasította, lévén, hogy ugyanazon adatcsoportra (maximálisan felvehető gyermekek száma) ugyanazzal a 

jövőbeli (2018. augusztus 31.) hatályosulási dátummal szerintük még egyszer már nem lehet bejegyzést 

kezdeményezni. Habár a Kincstár szerint életszerűtlen, hogy a Képviselő-testület áprilisban még úgy döntött, 

hogy növeli a felvehető gyermeklétszámot a székhelyen, majd májusban csökkenti, ez a valóságban mégis így 

történt, hiszen a maximum 8 fő autista kisgyermeket nevelő gyógypedagógiai csoportot az élet, és a Képviselő-

testület akarata hívta létre 2018 májusában. 

A kincstári végzés ellen a közléstől számított 15 napon belül közigazgatási per indítható az illetékes 

közigazgatási és munkaügyi bíróságnál. Az Önkormányzat jogi képviselője telefonon megkereste a Kincstár 

Törzskönyvi Osztályának-, valamint Jogi Osztályának osztályvezetőit, és jelezte feléjük, hogy az Önkormányzat 

jogi útra kívánja terelni az ügyet, tekintettel a kincstári végzés abszurditására. A Kincstár és jogi képviselőnk 

egyeztetésének eredményeképpen a Kincstár megerősítette, hogy a tervezett módosításokat 2018. szeptember 1-

jei dátummal végül is kész a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezni. Fentiekre tekintettel a 108/2018. (V.31.) sz. 

KT határozatot 2. és 3. pontját szükséges módosítani, valamint a 2018. május 31. napján elfogadott módosító- és 

alapító okirat alkalmazási dátuma 2018. augusztus 31. napjáról 2018. szeptember 1. napjára módosul (3. és 4. sz. 

mellékletek). 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására, és a döntéshozatalra. 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 



 
1. tekintettel a 2018. június 13. napján kelt 13-TNY-1298-2/2018-669128 iktatószámú kincstári végzésre a 

108/2018. (V.31.) sz. KT határozat 2.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„2018. szeptember 1-jei hatályosulási dátummal 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” 
 

2. tekintettel a 2018. június 13. napján kelt 13-TNY-1298-2/2018-669128 iktatószámú kincstári végzésre a 
108/2018. (V.31.) sz. KT határozat 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„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. szeptember 1. napján lép hatályba” 

3. felhatalmazza továbbá a Polgármestert a kincstári intézkedésekkel összefüggő esetleges, lényegi 
döntéseket nem érintő hiánypótlások, javítások megtételére. 

4. A 108/2018. (V.31.) sz. KT határozat többi pontja változatlanul érvényben marad. 

 Határidő: 1., 2. és 4. pont:    azonnal 
3. pont:   2018. augusztus 31. 

 Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
Az előerjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 
 
Gyál, 2018. június 19. 
 

Erős József 
alpolgármester 







Sárga Balázs
(1)429-5355

13-TNY-1298-2/2018-6691281138 Budapest, Váci  út 135-139
Ügyintéző:

Iktatószám:Ügyintézés helye:

Telefonszám:
Kérelem visszautasításaTárgy:

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére

Kőrösi út 112-114
2360

Gyál

VÉGZÉS

A(z) GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114) által benyújtott, 2018.
június  12.  napján,  a  13-TNY-1298-1/2018-669128  iktatószámon  érkeztetett,  GYÁLI  TÁTIKA
ÓVODA megnevezésű  (törzskönyvi  azonosító:  669128)  törzskönyvi  jogi  személyre  vonatkozó,
"Változásbejelentés - Önkormányzati költségvetési szerv" tárgyú kérelmét

v i s s z a u t a s í t o m.

A végzés a közléssel végleges.

Az ügyfél a végzés közlésétől számított tizenöt napon belül közigazgatási pert indíthat a székhelye
szerint  illetékes  közigazgatási  és  munkaügyi  bíróságnál.  A  jogi  képviselővel  eljáró  ügyfél  a
keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, az eljáró bírósághoz címezve, de a Magyar Államkincstár
Hivatali Kapuján keresztül, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be.
A bíróság határozata ellen további perorvoslatnak nincs helye.

Az eljárás során az ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A(z) GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114) a(z) GYÁLI TÁTIKA
ÓVODA megnevezésű törzskönyvi jogi személyre vonatkozó, "Változásbejelentés - Önkormányzati
költségvetési szerv" tárgyú kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz.
Gyál Város Önkormányzata 2018. május 17. napján változásbejelentési kérelmet nyújtott be a Magyar
Államkincstár  Budapesti  és  Pest  Megyei  Igazgatóságához.  A  13-TNY-1136-1/2018-669128
iktatószámon érkeztetett kérelmében új telephelyet, valamint gyermek létszám növelést jelentett be.
A törzskönyvi jogi személy Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi
nyilvántartásba bejegyzett adatain a kérelmezett módosításokat 2018.08.31 alkalmazási dátummal
Igazgatóságunk átvezette.
A kérelemnek helyt  adó határozat  a  bejegyzés napján jogerőssé vált,  még akkor  is,  ha jövőbeni
időpontra szól.
Lehetetlen célra irányuló kérelemnek kell tekinteni a kérelmet,  ha a kérelmező a korábbi kérelme
alkalmazási dátumaként jövőbeli időpontot jelölt meg, és a kérelemnek megfelelően a törzskönyvi
10708349_k106_visszaut_v1_20180613 2. oldal1/



nyilvántartásba a  bejegyzés megtörtént,  majd a   határozat  meghozatalát  követően,  ugyanazzal  a
hatályosulási dátummal, ugyanazon adatcsoportot érintően (gyermek létszám változás) új kérelmet
nyújt be.
Fentiek értelmében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. §-ára és az általános
közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  46.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjára  történő
hivatkozással a kérelem visszautasításra kerül.

A kérelmezett  változás  legkorábban 2019.  július  1-i  hatályosulással  jegyezhető  be  a  közhiteles
törzskönyvi nyilvántartásba.

A  fenti  indokok  alapján  2018.  június  12.  napján,  13-TNY-1298-1/2018-669128  iktatószámon
érkeztetett  kérelmet  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a
továbbiakban: Ákr.) 46. § (1) bekezdése alapján visszautasítom.

Végzésemet az Ákr. 46. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése, 82. § (1) bekezdése,
valamint  az államháztartásról  szóló 2011.  évi  CXCV. törvény (a továbbiakban:  Áht.)  104.  § (2)
bekezdése alapján hoztam meg, a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés az Ákr. 114. § (1) bekezdésén
és az Áht. 104. § (3) bekezdésén alapul.

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság törzskönyvi nyilvántartási eljárásra
vonatkozó hatáskörét az Áht. 104. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Államkincstárról szóló
310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 10. §-a és 1. számú melléklete határozza meg.

Budapest, 2018. június 13.

Sebestyén  Gabriella  a  Magyar  Államkincstár  Budapesti  és  Pest  Megyei  Igazgatóság  igazgatója
nevében és megbízásából.

P.H.
Kánya Lászlóné
osztályvezető

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

Kapják:

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114)1.
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (1138 Budapest, Váci  út 135-139)2.
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3.sz.melléklet 

Okirat száma: K/14165-16/2018. 

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 108/2018. (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. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Gyál, 2018. május 31. 
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P.H. 

Pápai Mihály polgármester 



4.sz.melléklet 

Okirat száma: K/14165-17/2018. 

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 
intézmény 

 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 

 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Monori Tankerületi Központ 
részére, beruházás megvalósításához 
pénzeszköz átadására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Monori Tankerületi Központ vezetője az alábbi kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz.  
Ez év februárjában a Klebersberg Központ pályázatot hirdetett Tankerületi Központok által fenntartott 
intézmények infrastrukturális feltételeinek javítására. 
A pályázatok közül kedvező döntés született a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola elektromos hálózatának 
teljes felújítása tárgyában.  
 
A pályázati anyagban az előzetes árajánlatok alapján 21,8 millió Ft szerepelt, amelyből önrészként 10 % 
önkormányzati hozzájárulás került megnevezésre. 
Az előzetes árajánlat műszaki tartalma felülvizsgálatra került, amelynek következtében a beszerzési eljárás 
dokumentumában pontosított, részletesebb kiírás készült, amely biztosítja az épületen megvalósuló beruházás 
teljes körű megvalósítását, beleértve a konyha és az étkező elektromos hálózatának felújítását is.  
 
A beruházás teljes körű, fentiekben leírt megvalósításához összességében 2.483.938 Ft önkormányzati segítségre 
lenne szükség. 
 
Javasoljuk, hogy a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola elektromos hálózatának teljes felújításához szükséges 
összeget a 2018. évi költségvetés céltartalékának, „Pályázattól függő beruházások” sora terhére biztosítsa a 
Tisztelt Képviselő-testület. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és annak mellékleteit megvitatni és döntésüket 
meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. biztosítja a Monori Tankerületi Központ részére, a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola teljes 
elektromos hálózatának felújításához a 2.483.938 Ft összeget, a 2018. évi költségvetés céltartalékának 
„Pályázattól függő beruházások” sora terhére. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. december 31.  
Felelős:  Polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2018. június 15. 
 
 
        Pápai Mihály 
        Polgármester 
 



 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

          Diera Éva 
         Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 







 
 
 
 
 
 
        

Tárgy: Javaslat Gyál Város Településrendezési 
eszközeinek részleges felülvizsgálatára: a 
WAREMA PT Hungary Kft. területére 
(hrsz.:8206, 8207, 8208 és a 2215/63) vonatkozó 
hatályos HÉSZ és 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 WAREMA PT Hungary Kft. (2360 Gyál, Bánki Donát utca 29.) azzal a kéréssel kereste meg hivatalunkat, hogy a 
tulajdonában lévő ingatlanokra (hrsz.:8206, 8207, 8208 és 2215/63) vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és 
szabályozási tervet – a terület fejlesztése érdekében - módosítsuk az alábbiak szerint:  

• a szabályozási terv övezeti besorolásának módosítása Gyál 8206, 8207, 8208 és a 2215/63 hrsz. 
ingatlanokra, illetve területre vonatkozóan 

• szabályozási előírások szükséges módosítása a tervezési területre vonatkozóan: 
- új építési övezet létrehozása a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 6 

méterről 12 méterre történő módosításával 
- lehetőség szerint a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) tekintetében 45%-ról 

50 %-ra történő módosításával. 
 

A tervezési feladattal összefüggésben a tervezés keretében a Gksz-13 övezetbe sorolt további ingatlanok (04/26, 024/29 
és a 024/30 hrsz.) helyzete, övezeti besorolása a tervezés során vizsgálandó és szükség esetén módosítható. 
 
Az előzetes egyeztetések után a WAREMA PT Hungary 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 
szerződéstervezetüket. A hármas szerződés szerint megrendelő Gyál Város Önkormányzata, a költségviselő a 
WAREMA PT Hungary Kft., a tervező a PESTTERV Kft. lenne, így a város Településrendezési eszközeinek részleges 
módosítása, a tervezési munka elvégzése nem jelent az Önkormányzat 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, 8206, 8207, 8208 és a 2215/63 hrsz.-
ú, továbbá a fejlesztést érintő Patak utca, Bánki Donát utca és 2215/50 hrsz.-ú út által határolt tömb jelenleg Gksz-13 
övezetbe sorolt területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánítsa, a gazdaságfejlesztő beruházás érdekében.  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési és településképi 
eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 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 szabályozási terv övezeti besorolásának módosítása Gyál 8206, 8207, 8208 és a 2215/63 hrsz. 

ingatlanokra, illetve területre vonatkozik 
• szabályozási előírások szükséges módosítása a tervezési területre vonatkozóan: 

- új építési övezet létrehozása a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 6 
méterről 12 méterre történő módosításával 

- lehetőség szerint a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) tekintetében 45%-ról 
50 %-ra történő módosításával. 

- A tervezési feladattal összefüggésben a tervezés keretében a Gksz-13 övezetbe sorolt további 
ingatlanok (04/26, 024/29 és a 024/30 hrsz.) helyzete, övezeti besorolása a tervezés során 
vizsgálandó és szükség esetén módosítható. 

2. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a Gyál, 8206, 8207, 8208 és a 2215/63 
hrsz.-ú területet, továbbá a fejlesztést érintő Patak utca, Bánki Donát utca és 2215/50 hrsz.-ú út által határolt 
tömb jelenleg Gksz-13 övezetbe sorolt területét - 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 az 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 WAREMA PT Hungary Kft.-vel, mint 
költségviselővel 

7. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.  
  

Határidő:  2018. november 30. 
Felelős:   Polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2018. június 7.  
 
      
 
 

Pápai Mihály  
         polgármester 
 
 
Melléklet:  

• WAREMA PT Hungary Kft. kérelme 
• WAREMA PT Hungary Kft. tájékoztatója  
• SZT 12 szabályozási tervlap szelvény 
• Térképkivonat 
• Tervezési szerződés tervezet (tárgyalásos) 





Tárgy: Warema elképzelés
Feladó: Geráth, János <gerath.janos@warema.hu>
Dátum: 2018. 06. 11. 11:31
Címze : Kiss István (kiss.istvan@gyal.hu) <kiss.istvan@gyal.hu>
CC: László, Katalin <laszlo.katalin@warema.hu>

Tisztelt Kiss Úr,

A Warema PT Hungary K  alapvetően magas műszaki igényű műanyag termékeket állít elő műanyag fröccsöntési
technológiával, főleg az autóipar számára.
Ezen tevékenysége bővítése céljából vásárolta meg a telkeket. A megvásárolt telkek egy helyrajzi szám alá vonása
folyamatban van.

Az építési szándék egy ipari termelő üzem, raktár és irodaépület létesítését tartalmazza.
A körülbelüli méret 50 x 100 méteres termelő üzem, plusz 50 x 100 méteres raktár, tovább iroda fejépület, parkoló

Az előtervezés folyamatban van. Amint képszerű anyag rendelkezésre áll, meg fogom küldeni.

Köszöne el

Geráth János

Mit freundlichen Grüßen | Yours sincerely | Üdvözlettel

János Geráth
WAREMA Plastic Technology Hungary Kft.
Management

Bánki Donát utca 29. | 2360 Gyál  | Hungary
Tel: +36 29 5400-65 | Fax: +36 29 5400-67 | Mobile: +36 30 948 7899
website: h p://www.warema-plas ctechnology.hu  |  mail: gerath.janos@warema.hu

Mit freundlichen Grüßen | Yours sincerely | Üdvözlettel

János Geráth
WAREMA Plastic Technology Hungary Kft.
Management

Bánki Donát utca 29. | 2360 Gyál  | Hungary
Tel: +36 29 5400-65 | Fax: +36 29 5400-67 | Mobile: +36 30 948 7899
website  |  mail

Registered Office: H-2360 Gyál, Bánki Donát utca 29. | Register Court: Pest Megyei Bíróság, Cégjegyzékszám: 13-09-120955
Managing Director: Martin Friedel, Rüdiger Fischer

Registered Office: H-2360 Gyál, Bánki Donát utca 29. | Register Court: Pest Megyei Bíróság, Cégjegyzékszám: 13-09-120955
Managing Director: Martin Friedel, Rüdiger Fischer

Warema elképzelés  
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Gyál térképe - Kataszter

 

Készült állami alapadatok felhasználásával. A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel! Az ingatlanok közhiteles adatai az ingatlanügyi

hatóságok hivatalos honlapján (www.foldhivatal.hu) érhetők el.
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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: WAREMA PT Hungary Kft 
-képviselője: Geráth János 
-címe: 2360 Gyál, Bánki Donát u. 29 
-adószáma:  11507628 – 2 - 13 
- bank és bankszámlaszáma:  10900011-00000002-27510005  (UniCreditbank) 
-cégnyilvántartási száma:  Cg: 13-09-120955 

- mint Költségviselő (a továbbiakban: Költségviselő); 
 
harmadrészről: 
Vállalkozó 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  
helyi építési szabályzat és szabályozási terv részleges módosításának teljes körű kidolgozását 

Gyál 8206, 8207, 8208, 2215/63 hrsz. ingatlanokra 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 helyi építési szabályzat - HÉSZ (mellékleteként a szabályozási terv) részleges módosítása az alábbiak 

szerint: 
a) a szabályozási terv övezeti besorolásának módosítása Gyál 8206, 8207, 8208, 2215/63 hrsz. 

ingatlanokra, illetve területre vonatkozóan 
b) szabályozási előírások szükséges módosítása a tervezési területre vonatkozóan: 

ba) új építési övezet létrehozása a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 6 
méterről 12 méterre történő módosításával,  
bb) lehetőség szerint a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) tekintetében 45%-
ról 50 %-ra történő módosításával. 

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.  
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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, 
- 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): 1.390.000,- Ft 
ÁFA (27*%): 375.300,- Ft 
Összesen (bruttó): 1.765.300,- Ft 

 azaz bruttó Egymillió-hétszázhatvanötezer háromszáz forint. (A számla kiállítása a végzett tevékenységre 
vonatkozó, számlázáskor érvényes ÁFA kulcs figyelembevételével történik.) 

3.2. A tervezési díj fedezi a jelen szerződésben rögzített feladatokat teljes körűen beleértve ebbe 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 a Finanszírozó vállalja.  

 
3.3.  A teljesítés és a tervezési díj fizetés ütemezése: 

 
Határidők és pénzügyi teljesítés összesítő táblázata 
sorszám Munkafázis, munkarész: Határidő: Teljesítési arány % Számla bruttó 

összege: 
1. a szerződés aláírása:   -------- 
2. - Megrendelői döntés a tervmódosítás támogatásáról hivatkozással a 314/2012. (XI. 8) 42.§. 

(6) c) pontjára. 
3. az I. tervezési ütem szerinti belső 

egyeztetési munkarészek átadása 
(alátámasztó munkarészek, TSZT, 
SZT és HÉSz) 

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 
(min.16 nap) 

- Megbízói 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. 

- Megbízói döntés a partnerségi egyeztetés lezárásáról az 5.3. pont szerit. 
- Megbízói döntés a véleményezési szakasz megkezdéséről  

összesen: kb. 30 nap 
5. a II. tervezési ütem szerinti 

államigazgatási egyeztetési 
dokumentáció átadása 

szerződés 
aláírásától 

számított 70 
nap 

tervezési díj 
arányos része a 

tervezési díj 10%-a 

a tervezési díj 60%-a: 
1.059.180,- 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 



3 
 

kapcsolatos záró szakmai véleményét. 
8. III. tervezési ütem:(testületi) 

előterjesztési dokumentáció 
átadása 

szerződés 
aláírásától 

számított 100 
nap 

tervezési díj 
arányos részé a 

tervezési díj 30%-a 

tervezési díj 30%-a: 
529.590.- 

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 10%-a: 
176.530.- 

Mindösszesen: 1.390.000.-Ft   
+ 27% ÁFA ,azaz 1.765.300,- Ft 

 
3.4. A megbízott a megbízó 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 6. 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. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Költségviselő a 3.1 pontban meghatározott mértékben vállalja 
a tervezési díj megfizetését. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező teljesítését Gyál Város 
Önkormányzata (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.  

4.4. A Tervező a dokumentációkat elsősorban digitális (Pdf) formában adja át a Megrendelőnek, 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. 

4.6. A teljesítéskor esedékessé váló Tervezői számla kiegyenlítése a következő módon történik: Az 
Önkormányzat által kiállított eredeti teljesítési igazolást és a számla hiteles másolatát a Megrendelő 
megküldi Költségviselőnek. A Tervező számlakövetelésének megfelelő tervezési díjat a Költségviselő 8 banki 
napon belül a Tervező Budapest Bank Rt. 10103104-11571722-00000006 sz. elszámolási számlájára átutalja.  

4.7. A Megrendelő a jelen szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt 
követően azonban a szerződés nem mondhatja fel, és attól el nem állhat.  

4.8. 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.  

4.9. A Költségviselő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a 2. pontban körülírt tervezési 
területtel összefüggésben a HÉSZ 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.  

4.10. 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.) 
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5. Megrendelői 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 60 napon belül. 

5.3. Megrendelő vállalja, hogy a településrendezési eszköz tervezetét a államigazgatási egyeztetési 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 a településrendezési eszköz tervezetének partnerségi egyeztetése után dönt a 
véleményezési szakasz megkezdéséről. 

5.5.  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 
önkormányzati határozatok, rendeletek, hivatalos levelek, térképvázlatok és egyéb információk átadása 
folyamatos; de legkésőbb az aktuális előzetes egyeztetési dokumentáció összeállítási határidejét megelőző 
5 munkanappal szükséges. 

5.6. Megrendelő a fentiekben naptári dátummal nem rögzített adatszolgáltatási határidők tekintetében vállalja, 
hogy legkésőbb 5 nappal Tervező rendelkezésre bocsátja az aktuális munkafázis teljesítéshez szükséges 
állásfoglalását. 

 
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 és a Finanszírozó ezeknek a terveknek az átvételével és a 
tervezési díj megfizetésével felhasználói jogra tesz szert. Megrendelő és a Finanszírozó jogosult a tervek 
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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 
Finanszírozó részéről: Geráth János 

Tervező részéről: 
Schuchmann Péter ügyvezető igazgató 
Burányi Endre ügyvezető 
Makkai Krisztina tervező 

 
8.2.  A Tervező a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek teljesítéséért úgy felel, 

mintha a tevékenységet maga látta volna el. 
8.3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel összefüggésben egymást írásban értesítik e.mail útján. Felek rögzítik, 

és kifejezetten elfogadják, hogy az e.mail is hivatalos írásbeli formának minősül.  
Megrendelő e-mail címe: kiss.istvan@gyal.hu 
Tervező e-mail címe: makkai.krisztina@gmail.hu 
Költségviselő e-mail címe: gerath.janos@warema.hu 
A közlés időpontjának az az időpont minősül, amely a feladónál a címzett oldali érkezési időpontként 
visszaigazolásra kerül. Felek ezen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy saját 
elektronikus levelező rendszerük beállításainál lehetővé teszik az egymástól beérkező elektronikus levelek 
esetében a feladó címére történő automatikus nyugtaüzenet elküldését.  
Felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy E.mail útján történő közlésénél a nyugtaüzenet elmaradása 
esetén az e.mail az elküldést követő nap 12.00 perckor joghatályosan kézbesítettnek minősül. Felek e 
rendelkezést kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik. Felek kifejezetten elfogadják, hogy jelen szerződés 
és a kapcsolódó jogviszony vonatkozásában az elévülést az írásbeli felszólítás is megszakítja. 

8.4.  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 Finanszírozót, és 2 példány a Tervezőt illeti meg. 
 
 
 

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

  
 
 

………………………………………………… 
Schuchmann Péter ügyvezető Igazgató  Pápai Mihály Polgármester 

PESTTERV Kft  Gyál Város Önkormányzata 
Tervező  Megrendelő 

Kelt: Bp., 2018. június…………  Kelt: 2018.június………… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A szerződést változatlan tartalommal elfogadom: 
 

   
 
 

………………………………………………… 
  Geráth János 
  Warema PTH Kft 
  Költségviselő 

  Kelt: Bp., 2018. június…………… . 
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Tárgy: Javaslat a Gyál 099/128 hrsz.-ú ingatlan 
belterületbe vonására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A gyáli 099/128 hrsz.-ú kivett tanya 112 m2 és szántó 1675 m2 művelési ágú összesen 1787 m2 területű ingatlan 
tulajdonosa Bécsi Istvánné, Bocskaikert, Kisgergely út 40. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz 
tárgyi ingatlan végleges más célú hasznosítására és belterületbe csatolására vonatkozóan - összhangban Gyál 
Város Településrendezési eszközeivel – falusias lakóterület céljára. 
 
A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint külterületi termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet 
kizárólag az Önkormányzat terjeszthet elő. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzatnak Képviselő-
testületi döntéssel kell igazolnia. 
 
A Képviselő-testület 190/2014.(XI.27.) számú határozatával elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Terve 
alapján Gyál, Némedi-szőlő 099/128 hrsz.-ú földrészlet beépítésre szánt, belterületbe vonható terület.  
Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) számú rendelet mellékletét képező 25. számú 
Szabályozási tervlapja tárgyi ingatlant Lf-2 falusias lakóterületbe sorolja. Az övezet telkeinek termelésből 
történő kivonása és belterületbe vonása a tulajdonosok kérelmére folyamatosan történik. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
 

1.) Gyál Város Településszerkezeti Tervének megfelelően a Gyál, Némedi-szőlői 099/128 hrsz.-ú kivett 
tanya 112 m2 és szántó 1675 m2 művelési ágú összesen 1787 m2 területű ingatlant – az SZT 25 jelű 
Szabályozási tervben ábrázoltaknak megfelelően - belterületbe vonja 

2.) a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonos Bécsi Istvánné, Bocskaikert, Kisgergely út 
40. szám alatti lakos viseli. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. július 31. (az eljárás megindítására) 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István Városfejlesztési irodavezető 
 
 
Gyál, 2018. június 4. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
Melléklet: 1 pld. kérelem 

1 pld. tulajdoni lap 
1 pld. térképkivonat 
1 pld. SZT 25 szabályozási terv 
1 pld. Szabályozási tervlap részlet 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Vogel Gábor a Gyáli Járási Tanuszoda vezetője 2018. június 1-jén megkereséssel fordult önkormányzatunkhoz. 
A megkeresésben leírtak szerint a Tulipán utcában, a Gyáli Járási Tanuszoda épülete előtt, a bejárathoz 
legközelebb, burkolatlan parkoló került kialakításra, hogy az üzemeltetéshez szükséges veszélyes anyagok lehető 
legrövidebb útvonalon beszállításra kerülhessenek a vegyszerraktárba.  
 
 

 
 
 
Az uszoda megnyitása óta többször felmerült a probléma, hogy az uszodába érkező vendégek, illetve az óvodába 
érkező szülők több órára, vagy akár egész napra igénybe veszik ezen területet, így azonban az uszodához érkező 
veszélyes anyagot (pl.: klórgázt) szállító járművek nem tudnak az épülethez legközelebb megállni, amik mind a 
veszélyes anyagok biztonságos szállítását, mind a rakodás megkönnyítését akadályozzák.  
 
Tekintettel a fent leírtakra, indokolt egy várakozni tilos tábla kihelyezése, útszakaszt és áruszállítást megjelenítő 
kiegészítő táblával, így a várakozás a kijelölt rakodóhely szabadon hagyása érdekében tilos lesz a táblától 
mért 10m-en belül. Ezen területen áruszállító jármű a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges ideig maradhat; 
más jármű - akár 5 percnél hosszabb ideig is - akkor tartózkodhat, ha a vezető a járműnél marad és áruszállító 
jármű érkezésekor annak a rakodóhelyre való beállását haladéktalanul lehetővé teszi.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslat megtárgyalása után hozza meg határozatát! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Tulipán utca forgalmi 
rendjének megváltoztatására 



 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
 

1.) elrendeli Gyál, Tulipán utca jobb oldalán a Gyáli Járási Tanuszoda előtt, a kijelölt rakodóhely szabadon 
hagyása érdekében a KRESZ 61. ábra szerinti „Várakozni tilos” jelzőtábla, a 63/a. ábra szerinti útpadkán 
megállni, várakozni tilos és a 61/c. ábra szerinti rakodóhely szabadon hagyását biztosító és útszakaszt 
(10m) jelző kiegészítő jelzőtáblák kihelyezését. 

 
2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Berta-Tóth Beáta csoportvezető 
 
Gyál, 2018. június 7. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pápai Mihály 
polgármester 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tárgy:  Javaslat az Akácfa utcában forgalomszabályozás 

módosítására. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Akácfa utca Rádióleadó utca kereszteződéssel kapcsolatosan lakossági bejelentés érkezett több alkalommal, 
hogy a Rádióleadó utcában a Vecsési út irányából közlekedő gépjárművek nem adják meg az elsőbbséget az 
Akácfa utcából érkezőnek, így az Akácfa utcából kiforduló autók balesetveszélyes helyzetbe kerülnek. 
 
Megakadályozva azt, hogy az Akácfa utcából a Rádióleadó utcán haladó gépjármű elé kanyarodjon (feltételezve 
az elsőbbség megadását a jobb kéz szabály miatt) a gépjármű, javasolt egy elsőbbségadás kötelező jelzőtábla 
kihelyezése az Akácfa utcában, ami a balesetveszély megszüntetése érdekében megváltoztatná, de egyértelműen 
szabályozná a közlekedési viszonyokat. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslat megtárgyalása után hozza meg határozatát az intézkedés 
bevezetésére. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi forgalomszabályozási intézkedést hozza: 
 

- az Akácfa utcában a Rádióleadó utca kereszteződéhez a KRESZ 9. ábra szerinti „Elsőbbségadás 
kötelező” jelzőtábla kihelyezését rendeli el. 

 
Határidő: 2018. július 15. 
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. június 11. 
 
 
 
 
 
 Zsigovits Gábor  
 ügyvezető igazgató 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tárgy: Javaslat a Vak Bottyán utcában a forgalomi rend 
módosítására. 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Vak Bottyán utca Tulipán utca kereszteződésben több alkalommal történ közlekedési baleset, amellyel 
kapcsolatosan lakosság is tett bejelentést. 
A balesetek többsége az elsőbbségadás elmulasztásából adódik, a Vak Bottyán utcából érkezők nem adják meg 
az elsőbbséget a Tulipán utcán közlekedőknek, annak ellenére, hogy elsőbbség adás kötelező jelzőtábla van a 
kereszteződésben. 
Az elsőbbségadás nyomatékosítása érdekében javasolom az elsőbbségadás kötelező jelzőtáblák lecserélését nagy 
fényvisszaverő képességű STOP táblára a STOP burkolati jel és az előjelző táblákkal kiegészítve. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslat megtárgyalása után hozza meg határozatát az intézkedés 
bevezetésére. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi forgalomszabályozási intézkedést hozza: 
 

• A Vak Bottyán utcában a Tulipán utca kereszteződés mindkét oldalán a meglévő „Elsőbbségadás 
kötelező” jelzőtáblák a KRESZ 11. ábra szerinti „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblákra 
történő lecserélését, valamint a kereszteződéstől 50 méterre KRESZ 16. ábra szerinti előjelző 
táblák kihelyezését, továbbá megállás helyét jelző és „STOP” feliratú burkolati jelek felfestését 
rendeli el.  

 
Határidő: 2018. július 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. június 18. 
 
 
 
 
 
 Zsigovits Gábor  
 ügyvezető igazgató 
 
 
 



 
 
 
 
 
      Tárgy:  Javaslat közcélú  felajánlás módosítására. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyáli sporttelepen az Önkormányzat megbízásából kosárlabda és röplabda pálya kivitelezést végző vállalkozás 
részéről 2017. december 12-én - a későbbi jó kapcsolat elősegítésére - felajánlották, hogy a Bartók Béla 
Általános Iskola területén található játszótér meglévő, leromlott állapotú gumiburkolatát újra cserélik, 
amennyiben az alépítményt az Önkormányzat megfelelő állapotba hozza. 
Ezt a felajánlást a tisztelt Képviselő-testület 261/2017.(XII.13.) számú határozatával el is fogadta. 
 
A felajánlás kivitelezésének várható időpontja 2018. év tavasza volt, a terület gumiburkolat alatti előkészítéséhez 
szükséges munkákra ajánlatok kerültek bekérésre, ami alapján a felajánlás teljesítéséhez szükséges előkészítő 
munkák költsége jelentős, mivel a gumiburkolat alépítményének előkészítése komoly idő, és élőmunka 
ráfordítást igényel. 
A fentieken túl a felajánló cég az építőiparban tapasztalható jelentős fellendülés miatt kapacitás hiányában a 
felajánlását nehezen tudná teljesíteni. 
Az Everling Kft. a felajánlását úgy módosította, hogy az általa az Ady Endre utcában lévő sporttelepen 
elkészített lelátó burkolatának magasabb minőségben történő elkészítéséért a tisztelt Képviselő-testület által a 
202/2017.(IX.28.) számú határozatával biztosított 2 805 000,- Ft + Áfa többletköltségről lemond, arra nem tart 
igényt, az más célra fordítható. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja az Everling Kft által tett, 2 805 000,- Ft + Áfa összegű módosított közérdekű 
kötelezettségvállalást, aminek megfelelően módosítja a 261/2017.(XII.13.) számú határozatát. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Az előterjesztés elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. 
 
Határidő: 2018.07.30 
Felelős:  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. 
Az előterjesztést készítette: Vitéz Péter 
 
Gyál, 2018. június 15 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet: Közérdekű felajánló levél (később kiküldendő) 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat lakhatási támogatásra  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzata – az előző évek gyakorlatának megfelelően - a Gyál Közbiztonságáért 
Közalapítványon keresztül támogatja a Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrsének 
hivatásos/közalkalmazotti állományában lévő, az alábbiakban megnevezett dolgozóit, mellyel segíteni kívánja a 
főként pályakezdő rendvédelmi munkatársakat. 
 
 2018.II. félévben 20.000,-Ft/fő/hó lakhatási támogatásban szeretné részesíti: 
 

Hivatásos állományi létszám/név: Közalkalmazotti létszám/név: 
Hanczinger Dóra Prybilné Újhelyi Erzsébet 
Kőkuti Gergő  
Nagy Tamás  
Pálóczi Zoltán Márk  
 
 
Jelen előterjesztéshez mellékeljük a Gyál Város Önkormányzata és Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány 
közötti megállapodás tervezetet. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány részére Gyál Város 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére 2018.II. félévre 600.000,-Ft-ot 
biztosít, annak érdekében, hogy a Gyáli Rendőrőrs dolgozói részére lakhatási támogatást nyújtson. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné irodavezető helyettes 
 
G y á l, 2018. június 04. 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 
 
 
 
Az  előterjesztés a 2018. évi költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.  
 
          DieraÉva 
                      irodavezető, Pénzügyi és Adó Iroda 
 



MEGÁLLAPODÁS 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról 2011. évi CLXXV. Törvénynek megfelelően az államháztartás alrendszeréből 
folyósított támogatás az 54.§. a)bek. szerinti rendeltetése az állam vagy valamely 
közigazgatási szerv felelősségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és részletesen 
szabályozott feladat, vagy a feladat egy részének ellátását célozza. 

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. Törvény 48.§.-54.§. alapján Gyál Város 
Önkormányzata (képviseletében: Pápai Mihály polgármester) cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 
112-114. és a Gyál Közbiztonságért Közalapítvány (képviseletében: Badics Ferenc elnök) 
cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. az önkormányzat által 2018. július 01- 2018. december 
31. időszakra nyújtott pénzügyi támogatás átutalására, illetőleg a támogatás felhasználásának 
és elszámolásának feltételére és módjára vonatkozóan a következőkben állapodnak meg: 

1. Gyál Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Gyál Közbiztonságért Közalapítvány 
(továbbiakban: Alapítvány) képviseletében: Badics Ferenc elnök, cím: 2360 Gyál, 
Kőrösi út 112-114. 600.000- Ft, azaz hatszázezer forint összeget a 2018. július 01-én 
létrejött támogatási szerződések alapján 2018. július 01 - december 31. időtartamra a 
Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrörs dolgozói: Nagy Tamás, Hanczinger Dóra, 
Kőkuti Gergő, Prybilné Újhelyi Erzsébet, Pálóczi Zoltán  részére lakhatási támogatás 
költségeire fordítson. 

2. A támogatás kizárólag az e megállapodásban meghatározott konkrét célra használható 
fel. 

3. Konkrét cél: az Alapítvány támogatja 2018. július 01-től a Dabasi Rendőrkapitányság 
Gyáli Rendőrörs dolgozóit: Nagy Tamást, Hanczinger Dórát, Kőkuti Gergőt, Prybilné 
Újhelyi Erzsébetet, Pálóczi Zoltánt. Támogatottak 20.000.- Ft/hó/fő összegű bérleti 
díj, (rezsi költség) hozzájárulást lakhatási támogatás költségeire fordíthatnak. A 
támogatás feltétele 2018. július 01.-2018. december 31. időszakban a tárgyhavi bérleti 
díjak befizetésének, valamint az Alapítvány működési céljainak fenntartása céljából 
történt kifizetések igazolása. 

 
Az 1. pont szerinti támogatás folyószámlára történő átutalással kerül kifizetésre: 
Gyál Közbiztonságért Közalapítvány (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.)  

Számlavezető bankintézet: B3 Takarékszövetkezet 
Számlaszám: 64400044-30006127-61100005 
IBAN szám: HU79644000443000612761100005 

 
4. A kedvezményezett a kapott támogatásról a támogatási évben január 1-től december 

15-ig felmerülő költségeivel számolhat el. 
5. A kedvezményezettnek a kapott támogatás felhasználásról folyó év december 15-ig el 

kell számolnia az Önkormányzat felé. Az elszámolást igazoló dokumentumokat 5 évig 
köteles megőrizni és annak ellenőrzése esetén az eredeti számlákba betekintési 
lehetőséget biztosítani. 

6. Az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia: 
 

a) A támogatott neve, címe, elérhetősége, 
b) A támogatás célja, összege, 
c) Szöveges beszámoló a támogatás rendeltetésszerű felhasználásról, 
d) Az eredeti számlára rá kell vezetni, hogy a számlában szereplő beszerzést, 

szolgáltatást egyéb pályázati elszámoláshoz el nem számolja, 



e) A felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok hitelesített 
másolatainak csatolása), 

f) Az elszámoláshoz leadott hitelesített másolati számlák összesítő jegyzékben 
kerüljenek felsorolásra. 

 
7. A kedvezményezettnek az 5.pont szerinti elszámolást –  a felhasználásra vonatkozó 

bizonylatok hitelesített másolataival – a Gyáli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó 
Irodájának kell megküldenie. A Pénzügyi és Adó Iroda az elszámolást, illetőleg az 
annak részeként benyújtott bizonylatokat felülvizsgálja, melynek eredménye alapján 
értesíti a kedvezményezettet, hogy az elszámolást elfogadta, részben fogadta el, 
illetőleg nem fogadta el. Amennyiben a kedvezményezett a támogatást nem teljes 
egészében a 2. pontban meghatározott célra fordította, úgy az elszámolás nem, 
illetőleg részben elfogadottá válik és az értesítésben megjelölt támogatási összeget a 
kedvezményezettnek 15 napon belül az Önkormányzat költségvetési számlájára vissza 
kell utalnia. 

8. Amennyiben a kedvezményezett elszámolási kötelezettségének nem tud eleget tenni, a 
támogatás összegét tárgyév december 15-ig az Önkormányzat költségvetési számlájára 
vissza kell utalnia. 

9. Ha a kedvezményezett a 6-7. pontokban említett esetekben és határidőig visszafizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a vissza nem fizetett összegre a Pénzügyi és 
Adó Iroda végrehajtást kezdeményez. 

10. A kedvezményezett az árubeszerzési, építési, beruházási és szolgáltatás megrendelési 
céllal juttatott támogatást kizárólag a mindenkori közbeszerzési törvény szabályainak 
alkalmazásával és betartásával használhatja fel. 

11. A kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy adatainak változását a 
megállapodást érintően haladéktalanul bejelenti a támogató felé. Amennyiben a 
kedvezményezett ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy az Önkormányzat 
dönthet a támogatás folyósításának felfüggesztéséről a kötelezettség teljesítéséig. 

12. Az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait kell 
alkalmazni. 

13. Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány képviseletében Badics Ferenc elnök, jelen 
megállapodás aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek 
minősül. 

 
Gyál, 2018. július 1. 
 
 
A támogató Gyál Város Önkormányzat nevében:  A kedvezményezett nevében: 
 
 
 
Pápai Mihály   Rozgonyi Erik   Badics Ferenc 
Polgármester  címzetes főjegyző  Kedvezményezett  
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: Diera Éva irodavezető 
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Kánya Lászlóné


Egyedi azonosítója: KT01224


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2018.06.13 15:53:50


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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