
 
 
 
 
 
 
Szám:          /2018. 

 
 

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

2018. augusztus 22 -én (szerda) 17.00 órakor 
 
rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz. 4. 
 
Napirend: 
 

Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat a „Gyáli Mi Újság” főszerkesztői feladatainak ellátása tárgyában megkötött vállalkozási 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint új szerződés megkötésére 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
2. Javaslat elektromos hálózat felújítására a Bartók Béla Általános Iskolában 
 
Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
3. Javaslat élőfüves labdarúgó pálya építéséhez kapcsolódó plusz feladatok elvégzésére 

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

 
4. Javaslat a kialakuló gyáli 1723/1 hrsz.-ú út (Egressy Béni utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

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

 
5. Javaslat a kialakuló gyáli 1552/7 hrsz.-ú út (Egressy Béni utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

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

 
Gyál, 2018. augusztus 16.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a „Gyáli Mi Újság” főszerkesztői 
feladatainak ellátása tárgyában megkötött 
vállalkozási szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére, valamint új szerződés 
megkötésére  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata és Szita Róbert egyéni vállalkozó között 2016. december 15. napján jött létre az 
akkor még „Új Gyáli Újság” ma „Gyáli Mi Újság” nevet viselő időszaki lap főszerkesztői, rovatszerkesztői, 
valamint újságírói tevékenységet is magába foglaló feladatainak ellátásáról szóló szerződés. E szerződéses 
viszonynak a felek közös megegyezésével 2018. augusztus 31-i hatállyal történő megszüntetésére kerülne sor. 
 
A feladatok ellátásának folyamatos biztosítása érdekében javaslom Veres Sándor egyéni vállalkozóval megkötni 
a főszerkesztői feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést, tekintettel arra, hogy a településünket jól 
ismeri, hiszen munkája évek óta városunk közösségi életéhez kötődik, és korábban is részt vállalt a szerkesztési 
feladatokban.  
 
A jelenlegi szerződéses jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodás 
tervezete, valamint az új főszerkesztői feladatok ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés tervezete jelen 
előterjesztés mellékletét képezi. 
 
A fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ügy megtárgyalását 
követően fogadja el az alábbi határozati javaslatot.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

a)  Gyál Város Önkormányzata és Szita Róbert egyéni vállalkozó között 2016. december 15. napján az 
akkor még „Új Gyáli Újság” ma „Gyáli Mi Újság” nevet viselő időszaki lap főszerkesztői, 
rovatszerkesztői, valamint újságírói tevékenységet is magába foglaló feladatainak ellátásáról szóló 
szerződést 2018. augusztus 31-i hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.  

b) Gyál Város Önkormányzata és Veres Sándor egyéni vállalkozó között vállalkozási szerződés 
megkötésére kerül sor a „Gyáli Mi Újság” főszerkesztői feladatainak ellátása érdekében az előterjesztés 
mellékletét képező vállalkozási szerződés tervezetben foglaltak szerint.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozati javaslatban szereplő szerződéses dokumentációk 
aláírására.  
 
Határidő: 2018. augusztus 31.  
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása nyilvános ülésen egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: dr. Nagy Erika aljegyző 
 
 

Gyál, 2018. augusztus 09.  
 
 

        Pápai Mihály 
polgármester 

 
 
Melléklet: Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló tervezet 
  Vállalkozási szerződés tervezet + önéletrajz 



Megállapodás 
 
 

Vállalkozási szerződéssel közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
 

amely létrejött egyrészről Gyál Város Önkormányzata 

Képviselője: Pápai Mihály polgármester   
Székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114.  
Számlavezető pénzintézete: Erste Bank Hungary Zrt.  
Számlaszáma: 11600006-00000000-21616404 
Adószáma: 15730370-2-13 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről: Szita Róbert egyéni vállalkozó  
Székhelye: 9700 Szombathely, Kond vezér u. 15.  
Levelezési címe: ua.  
Számlavezető pénzintézete: Budapest Bank  
Számlaszáma: 10103829-55137900-01000001 
mint megbízott (a továbbiakban: Vállalkozó)  
(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen „Felek”) 

között 2016. december 15. napján Gyál Város Önkormányzata által alapított és alapító 
megbízásából az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2360 Gyál, Kőrösi út 118. 
(a továbbiakban: Kiadó) által évente 12 alkalommal kiadott, a város valamennyi háztartásába 
eljutó az akkor még „Új Gyáli Újság”, ma „Gyáli Mi Újság” című időszaki lap főszerkesztői, 
rovatszerkesztői feladatainak, valamint újságírói tevékenység, cikkek, interjúk írása, ezekhez 
fényképfelvételek, továbbá a nyomdai előkészítés és korrektúra elkészítése tárgyában 
megkötött vállalkozási szerződés megszüntetéséről alulírott helyen és időben az alábbiak 
szerint:  

1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2016. december 15. napján, fent 
hivatkozott vállalkozási szerződést közös megegyezéssel 2018. augusztus 31–i 
hatállyal megszüntetik.  

2. Felek a 2018. augusztus 31-ét megelőzően nyújtott, illetőleg az alapszerződés szerint 
nyújtandó szolgáltatásokat, valamint azok ellenértékét az alapszerződés 
rendelkezéseinek meglelően teljesítik.  

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

Jelen megállapodás három, egymással szó szerint megegyezőeredeti példányban készült, 
melyet a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag aláírtak.  



Gyál, 2018. augusztus…….  

 

 

Szita Róbert Pápai Mihály 
egyéni vállalkozó 

 
 

polgármester 
Gyál Város Önkormányzata 

 



 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről Gyál Város Önkormányzata 
 
Képviselője:Pápai Mihály polgármester   
Székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114.  
Számlavezető pénzintézete: Erste Bank Hungary Zrt.  
Számlaszáma:11600006-00000000-21616404 
Adószáma: 15730370-2-13 
 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről: Veres Sándor egyéni vállalkozó 
Székhelye:2360 Gyál, RákócziFerenc u. 29. 
Levelezési címe: ua. 
Számlaszáma:11773425-00089908-00000000 
Adószáma:65801266-1-33  
Nyilvántartási száma: 27523681 
 
mint megbízott (a továbbiakban: Vállalkozó) 
(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen „Felek”) 
 
1. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés keretében a Megrendelő részére az alábbi 

tevékenységeket végzi el: 
 
1.1. Gyál Város Önkormányzata által alapított és alapító megbízásából az Arany János 

Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2360 Gyál, Kőrösi út 118. (a továbbiakban: Kiadó) 
által évente tizenkét alkalommal kiadott, a város valamennyi háztartásába eljutó ,,Gyáli 
Mi Újság”című időszaki lapfőszerkesztői, rovatszerkesztői faladatait, valamint újságírói 
tevékenységet, cikkek, interjúk írását, ezekhez fényképfelvételek készítését, továbbáa 
nyomdai előkészítés és korrektúra elkészítését. 

1.2. Állandó kapcsolatot tart kiadóval, valamint a kiadó megbízásából a nyomdai munkát 
végző cég ügyvezetőjével, és elősegíti nyomtatással járó feladatok ellátását. 
 

2. Az 1. pontban foglalt tevékenységek teljesítésére vonatkozó határidők: 
 
A Vállalkozó köteles az újság aktuális lapszámainak anyagát nyomdai pdf. formátumban, 
legkésőbb minden hónap 8. napjáig eljuttatni a kiadónak.  
 
A Vállalkozó, mint főszerkesztő és a Megrendelő képviselője, minden lapszám 
megjelenését követően lapindító értekezletet tart (ezen a következő havi lap tervét 
beszélik meg); a tartalom (cikkek) egyeztetése és az adott havi laptükör jóváhagyása 
folyamatos. Megjelenés január, február, március, április, május, június, július, augusztus, 
szeptember, október, november és december hónap második hete.  
 

3. A Vállalkozó köteles az 1. pont szerinti tevékenységeketa hatályos jogszabályi 
rendelkezések betartásával, az elvárható minőségben a megadott határidőre és a 
Megrendelő egyedi utasításai szerint teljesíteni. 

 
4. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során létrehozott és a Megrendelő részére 

átadott, szerzői jogvédelem alá eső alkotások, anyagok, dokumentumok, adatbázisok 
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vonatkozásában a Megrendelő részére időbeli és területi hatályát tekintve korlátlan 
felhasználási jogot biztosít. A Vállalkozó garantálja, hogy ezen anyagok tekintetében 
harmadik személynek nincsen olyan jogosultsága, amely a Megrendelő felhasználási jogát 
kizárná, vagy korlátozná. 
 

5. A Megbízó részéről a szolgáltatások teljesítésének igazolására Gyál Város Polgármestere 
jogosult. 
A Megrendelő által kiadott teljesítés-igazolás a Vállalkozó által benyújtandó számla 
mellékletét képezi. Amennyiben a Megrendelő a teljesítés-igazolást a szolgáltatás 
átadásától számított 15 napon belül sem adta ki és indokolt kifogást nem terjesztett elő, a 
Vállalkozó a számla benyújtására az igazolás nélkül is jogosulttá válik.  
 
A Megrendelő köteles az 1. pont szerinti szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adatokat, 
anyagokat és információkat a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, a Vállalkozó részéről 
érkező megkeresésekre a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül 
válaszolni. Amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, 
úgy a késedelem mértékével változhat a teljesítési határidő. 
 

6. A Megrendelő az 1. pont szerinti szolgáltatások szerződésszerű teljesítése esetén 
vállalkozói díjat köteles megfizetni a Vállalkozó részére. A vállalkozói díj 150.000 Ft, 
azaz százötvenezer forint lapszámonként. 
A Megrendelő a vállalkozó által kibocsátott számlát, a kézhezvételétől számított 15 napon 
belül köteles a számlában megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással teljesíteni. 
 
Fizetés módja: Vállalkozó számlája alapján, a Vállalkozó 11773425-00089908-00000000 
számú bankszámlájára történő átutalás, amit a Megrendelő az adott hónapra (lapszámra) 
tervezett feladatok teljesítése után fizet ki. 
 
A Megrendelő fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával 
teljesítettnek tekintendő. 
 
Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelme a 15 napot meghaladja, úgy a Vállalkozó 
jogosult a folyamatban lévő teljesítéseket a fizetési kötelezettség teljesítéséig 
felfüggeszteni. 

 
7. A jelen szerződés 2018. szeptember 01. napjától határozatlan időre jön létre.  
 
8. Kötbér 

Amennyiben Vállalkozó teljesítése bármely okból nem szerződésszerű, úgy Vállalkozó 
kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a megbízási egy havi díjának 40%-a. 

 
9. A szerződés megszüntetése 

 
9.1 A szerződést bármely fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, 90 napos 
határidővel, indokolás nélkül felmondhatja. 
 
9.2 A Megrendelő jogosult jelen szerződés azonnali hatályú, kártérítés fizetési 
kötelezettség nélküli írásbeli felmondására,  
- amennyiben Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a 

Megrendelő jó hírét, 



 3 

- vagyVállalkozó elmulasztja a szerződésben rögzített teljesítési határidőt és 
Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében,  

- Vállalkozó a szerződésben foglalt és fent külön nem nevesített kötelezettségeit 
ismételten vagy súlyosan megszegi, 

- Vállalkozó fizetésképtelen, csődeljárást kezdeményez, vagy ellene felszámolási 
eljárást kezdeményeztek. 

A Megrendelő azonnali hatályú felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig 
keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni. Azonnali hatályú 
felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő 
jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is. 

 
10. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, így különösen kötelesek 

egymást tájékoztatni a szerződés teljesítését érintő lényeges kérdésekről. A kapcsolattartás 
valamennyi dokumentumát a szerződés iratai között meg kell őrizni. 
 

11. A jelen szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható. Nem minősül 
szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 
székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a 
szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban 
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset 
körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás 
bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

 
12. A Vállalkozó jelen szerződésre, illetve a Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre 

kizárólag akkor jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz Megrendelő előzetesen és 
kifejezetten írásban hozzájárult. Megrendelő jogosult a megadott hozzájárulást írásban, 
bármikor, indokolás nélkül visszavonni. 

 
13. A jelen szerződésből származó jogvitákat a felek elsődlegesen peren kívül, egyeztetés 

útján kívánják rendezni.  
 

14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.  

 
15. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősül. 
 

Budapest, 2018. augusztus 31. nap 
 
 
 ____________________________   ____________________________ 

Megrendelő              Vállalkozó 
 
Ellenjegyezte: 
 
________________________ 
jogi szakterület képviselője 
 
1 pld.: Megrendelő 
1 pld.: Vállalkozó 
1 pld.: Irattár 







 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat elektromos hálózat felújítására a 
Bartók Béla Általános Iskolában. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzata fontos feladatának tartja oktatási intézményeiben a gyerekek magas színvonalú és 
komfortos oktatását. 2017. évben a Bartók Béla Általános Iskolában is sor került KEOP pályázat keretében az épület 
energetikai felújítására, azonban ez a pályázati feltételek miatt nem érintette az elektromos hálózat felújítását, ami egyre 
inkább szükséges, hogy a mai kor igényeinek megfelelő hálózat álljon rendelkezésre az oktatáshoz. 
 
Az iskolával és a Monori Tankerülettel történt egyeztetések eredményeként a következő megoldási javaslat született a 
munkálatok elvégzésére, hogy azok a lehető legköltséghatékonyabb módon kerülhessenek lebonyolításra: 
 
- A Monori Tankerület a saját költségén elvégezteti a gerinchálózat felújítását. 
- A tantermekben történő hálózat felújítás anyagköltségét az Önkormányzat a nevére szóló számlák alapján kifizeti 

bruttó 486 470,- Ft összeg erejéig. 
- A munkákat az iskola megfelelő képesítésű villanyszerelővel elvégezteti, majd az azokról szóló, az Önkormányzat 

nevére szóló számlákat továbbítja kifizetésre, az árajánlat alapján bruttó 313 530,- Ft összeg erejéig. 
 
A fentiek elvégzésére az érintettekkel szerződés kerülne aláírásra, melyben az elvégzendő feladatok, és minden egyéb 
szükséges feltétel rögzítésre kerülne. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat:  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. Támogatja a Gyáli Bartók Béla Általános Iskolában az elektromos hálózat felújításának elvégzését, a munkák 
elvégzéséhez szerződést kíván kötni az érintett szervezetekkel, és az anyag és munkadíj fedezetére együttesen 
szükséges 800 000,- Ft+Áfa összeget a 2018. évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére biztosítja. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Előterjesztést készítette: Vitéz Péter 
 
Gyál, 2018. augusztus 14. 
 
  Donhauzer Ádám 
 ügyvezető 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 
 
  
                    Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: Árajánlat a villanyszerelési munkákra 





 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat élőfüves labdarúgó pálya építéséhez 
kapcsolódó plusz feladatok elvégzésére. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A korábbi évekhez hasonlóan a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) labdarúgó pályaépítési programja az idei 
évben is elérhető volt, melynek konkrét célja, hogy az országban új műfüves és élőfüves nagypályák, valamint 
műfüves félpályák, kispályák és grundpályák épüljenek. 
 
Az „Országos labdarúgó pályaépítési program XI. ütem” pályázat benyújtásához előzetes regisztrációra volt 
szükség az MLSZ on-line rendszerében, melyet követően a pályázati adatlapok és a szükséges mellékletek a 
Képviselő-testület 94/2017.(IV.27.) számú határozata alapján feltöltésre kerültek. Ezek alapján a pályázatot Gyál 
Város Önkormányzata elnyerte 2018 nyarán és megkezdődött a kivitelezés is, mely a tervek szerint halad. 
 
A nagypálya újjáépítésével, valamint a folyamatban lévő Sportcsarnok építésével véget érhet a Sporttelep 
fejlesztése, és ahhoz, hogy a sportolási lehetőségek még szélesebb körűek legyenek, szükséges a futókör, és a 
pálya közvetlen környezetének felújítása is. A labdarúgó pálya kivitelezését végző Eurogreen-Tiszafa Kft. 
árajánlata alapján 5.304.520.,-Ft + Áfa összegért a folyó munkálatokkal egy időben el tudja vállalni a plusz 
feladatok elvégzését. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. elfogadja Eurogreen-Tiszafa Kft. árajánlatát, és a benne foglaltakat meg kívánja rendelni 5.304.520,- Ft 
+ÁFA összegben, a keretet a 2018. évi költségvetés pályázattól függő beruházások önrésze pénzeszköz 
terhére biztosítja 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére 
 

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

Az előterjesztést készítette: Vitéz Péter 
 
Gyál, 2018. augusztus 14. 

 
Donhauzer Ádám 

ügyvezető 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
 
         Diera Éva 
        Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: árajánlat 



Ssz. Tétel Tétel szövege Menny. Egys Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag
összesen

Díj
összesen

A+D
összesen

100-001
1 szegélykő bontás félkörívben, elszállítással lerakókelyre 400 fm 

minusz 222fm= 178 fm 
178 fm 4 410 1 090 784 980 194 020 979 000

2 szegélykő építés többlet: 400fm mínusz 2x111 + 2x 72 fm =34 fm 34 fm 2 100 1 350 71 400 45 900 117 300

3 pályakörnyezet füvesítése félkörívben, gyepszőnyeg és futópálya 
körött  2 x820 m2 = 1640m2, gyepnyesés, 5 cm humuszterítés, 
füvesítés, 

1 640 m2 210 390 344 400 639 600 984 000

4 labdafogó háló és futópálya külső szegélykő közötti terület 
füvesítése 10 cm humuszolással, rézsűkorrekcióval, 110 m x 12 m

1 320 m2 295 390 389 400 514 800 904 200

SALAKOS FUTÓPÁLYA FELÚJÍT.  410X4,2 M =1722 M2 
5 gyomtalanítás, felületrendezés 1 722 fm 20 20 34 440 34 440 68 880
5 meglévő salakfelület lazítása vibrációs lazítóval, boronálás, 

hengerezés, 
1 722 fm 0 120 0 206 640 206 640

6 5 cm salgótarjáni 0-4 mm vörössalak szállítás, terítés bedolgozás, 86 
m3  x 1,35 fajsúly x 1,25 tömörödés = 145 tonna ( 6 nyerges)

145 tonna 9 200 4 900 1 334 000 710 500 2 044 500

7 0 0 0
8 0 0 0

ÖSSZESEN: 2 958 620 2 345 900 5 304 520

                        ÉLŐFÜVES JÁTKTÉR KÖRNYEZETE



Tárgy: Javaslat a kialakuló gyáli 1723/1 hrsz.-ú út (Egressy 
Béni utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Neubauer István Zoltán, 2220 Vecsés Deák Ferenc utca 16. szám alatti lakos telekalakítási kérelme 
alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási Hivatala Földhivatali Osztálya a 800175/3/2018. számú 
jogerős határozatában engedélyezte a gyáli 1723 és 1724 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítását, amely során Gyál 
Város szabályozási tervének megfelelően, az Egressy utca szélesítését elősegítve, kialakításra kerül az 1723/1 
hrsz.-ú 78 m2 területű „kivett helyi közút” megnevezésű földrészlet. 

 Wolf Siegfried ügyvéd (2360 Gyál, Pacsirta utca 15/1) a tulajdonosok Neubauer István Zoltán, 2220 
Vecsés Deák Ferenc utca 16. szám és Halmos Lászlóné, 2220 Vecsés Csillag utca 17. szám alatti lakosok 
képviseletében a mellékelt nyilatkozatban foglaltak szerint – a kialakuló fent nevezett kivett helyi közút 
tulajdonjogát térítésmentesen, anyagi ellentételezés nélkül felajánlja Gyál Város Önkormányzata részére, hogy 
ezzel is segítse az Egressy utca településrendezési terv szerinti szabályozását.  

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

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) Wolf Siegfried ügyvéd (2360 Gyál, Pacsirta utca 15/1) a tulajdonosok Neubauer István Zoltán, 2220 

Vecsés Deák Ferenc utca 16. szám és Halmos Lászlóné, 2220 Vecsés Csillag utca 17. szám alatti 
lakosok képviseletében tett felajánlása alapján a gyáli 1723 és 1724 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során 
kialakuló 1723/1 hrsz.-ú 78 m2 területű kivett helyi közút megnevezésű földrészletet t é r í t é s m e n t e 
s e n köszönettel tulajdonba veszi. 

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

Határidő:  2018. október 15. 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 

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

Gyál, 2018. augusztus 13. 

   

                                                                                                                          Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 

 
 

Melléklet: 

 1 pld. nyilatkozat 
 1 pld. jogerős telekalakítási engedély 
 1 pld. változási vázrajz  
 2 pld. tulajdoni lap másolat 
 1 pld. szabályozási tervlap részlet 
 1 pld. szerződés tervezet 
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Tárgy: Javaslat a kialakuló gyáli 1552/7 hrsz.-ú út (Egressy 
Béni utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Demeter Piroska, 2360 Gyál, Kőrösi út 184. szám alatti lakos a Pest Megyei Kormányhivatal Dabas 
Járási Hivatala Földhivatali Osztályához benyújtott - a gyáli 1552/5 hrsz.-ú ingatlan megosztására vonatkozó - 
telekalakítási kérelme során Gyál Város szabályozási tervének megfelelően, az Egressy utca szélesítését 
elősegítve, kialakításra kerül az 1552/7 hrsz.-ú 25 m2 területű „kivett helyi közút” megnevezésű földrészlet. 

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

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

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) Demeter Piroska, 2360 Gyál, Kőrösi út 184.szám alatti lakos felajánlása alapján a gyáli 1552/5 hrsz.-ú 

ingatlan telekalakítása során kialakuló 1552/7 hrsz.-ú 25 m2 területű kivett helyi közút megnevezésű 
földrészletet t é r í t é s m e n t e s e n köszönettel tulajdonba veszi. 

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

Határidő:  2018. október 15. 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 

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

Gyál, 2018. augusztus 16. 

   

                                                                                                                          Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 

 
 

Melléklet: 

 1 pld. nyilatkozat 
 1 pld. szakhatósági hozzájárulás 
 1 pld. változási vázrajz  
 1 pld. tulajdoni lap másolat 
 1 pld. szabályozási tervlap részlet 
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