
 
 
 
 
 
 
 
Szám: 19884/2018. 

 
 
 

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

2018. szeptember 27-én (csütörtök) 17.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2018. június 28-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

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

3. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat a Képviselő-testület a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről és egyes 
kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 5/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

5. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) 
önkormányzati rendelet, továbbá a helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011. (II.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

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

6. Javaslat a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról, továbbá a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2013 (XI.05.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 Ifjúsági és Sport Bizottság  
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7. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges felülvizsgálatára, az FCC telephelyére 
vonatkozó szabályozás módosításával. A dokumentáció elfogadása 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

8. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges felülvizsgálatára: a HAVI Logistics Kft. 
telephelyére (hrsz.:4366/3) vonatkozó hatályos szabályozás módosítása. A partnerségi egyeztetési 
szakasz lezárása. 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges felülvizsgálatára. Gyál Város ökológiai 
hálózatának pontosítása, elsődlegesen a Pirsum Hungária Kft. telephelyére (hrsz.:039/5) vonatkozóan. 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

10. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására  
 

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

11. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

12. Javaslat a 130091482 sz. háziorvosi praxis elidegenítéséhez való hozzájárulás megadására és a területi 
ellátási kötelezettség vállalására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

13. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való 
csatlakozásra 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

14. Javaslat az Erste Bank Hungary Zrt által felajánlott közérdekű kötelezettség vállalás elfogadására 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

15. Tájékoztató az Állami Számvevőszék Gyál Város Önkormányzatánál végzett pénzügyi és 
vagyongazdálkodási ellenőrzését lezáró vizsgálati jelentéséről és javaslat az intézkedési terv 
jóváhagyására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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16. Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrs nyomozójának útiköltség támogatására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

17. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2013-2018 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának 2018.12.31-ig történő hatályban tartására 

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

 Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 Ifjúsági és Sport Bizottság 

 
18. Javaslat fák ültetésére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

19. Javaslat a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola és a Víztorony melletti parkok tervezésére  
 

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

20. Javaslat Vecsési út - Széchenyi utca csomópontban gyalogos átkelőhelyek áttervezésére  
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. Javaslat a 2018. évi módosított közbeszerzési terv elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

22. Javaslat a közbeszerzési tanácsadóval kötött keretszerződés módosítására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

23. Javaslat a gyáli 12 hrsz.-ú ingatlan telekalakítására és az így kialakítandó területrész elidegenítésre 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

24. Egyebek 
 
Gyál, 2018. szeptember 21.  
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2018. június 28-ai 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2018. június 28-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 

szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2018. január 1-től szeptember 17-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:       89.117 e Ft        69.020 e Ft    77,45 % 
 iparűzési adó:  1.539.104 e Ft   1.046.317 e Ft    67,98 % 
 építményadó:     272.454 e Ft      259.878 e Ft    95,38 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet június, július, és augusztus hónapban 
egyetlen alkalommal sem vettük igénybe.  
 

3./ A költségvetési számlán átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszköz lekötésből 0,- Ft; a kamatozó 
kincstárjegy lejáratából 7.725.000,- Ft a 2018. szeptember 14-ig realizált kamat összege.  

 
2018. szeptember 14-én az önkormányzat által a költségvetési számláról lekötött – kamatozó kincstárjegy 
megvásárlása formájában - szabad pénzeszközeinek összege 0 Ft.  
 

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

kifizetetlen számla nincsen.  
 
 
II. Polgármesteri Kabinet 
 
A Gyáli Élet Program 5/2017 rendelete keretében megvalósuló Isten éltessen köszöntőlevél 2018. augusztus 20-
tól került a 18. életévüket betöltött gyáli fiatalok részére kiküldésre. A köszöntötteknek a születésnapjukon 
(amennyiben a nap hétvégére esik, akkor az azt megelőző pénteki/munkanapon) kézbesítik a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal dolgozói. Évente körülbelül 300 főt érint a köszöntés.  
A köszöntőlevél az 1. számú mellékletben található. 
 
 
III. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy  

1.) az 1. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában a Dr. Fábri Orsolyával a 80/2018. (IV.26.) sz. 
KT határozat felhatalmazásával 2018. május 3-án kötött feladat-ellátási előszerződés a nyár folyamán 
teljesülésbe ment, ezért a doktornővel a végleges 10 év határozott időre szóló feladat-ellátási szerződést 
megkötöttük. Az új doktornő a működési engedélyt megkapta, a praxis átadás napja 2018. szeptember 
1. 

2.) a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában a Dr. Bíró Zsolttal a 104/2018. (V.31.) sz. KT 
határozat felhatalmazásával 2018. június 4-én kötött feladat-ellátási előszerződést szükséges volt a 
praxistámogatás miatt az Állami Egészségügyi Ellátó Központ felhívására módosítani 2018. július 16-
án. A módosított feladat-ellátási előszerződés teljesülésbe ment, ezért a végleges 5 év határozott időre 
szóló feladat-ellátási szerződést megkötöttük. Bíró doktor működési engedélye folyamatban van, a 
praxis átadás napja 2018. október 1. Fentiekre tekintettel Dr. Piszker Éva csatolt beadványban (2. 
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számú melléklet) kérte az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésének közös megegyezéssel 
történő megszüntetését 2018. szeptember 30. napjával. A Képviselő-testület 104/2018. (V.31.) sz. 
határozat 1.) pontjában ahhoz járult hozzá, hogy a Piszker doktornővel kötött feladat-ellátási szerződést 
közös megegyezéssel 2018. augusztus 31. napjával szüntessük meg, fentiekre, valamint a doktornő 
becsatolt beadványára tekintettel szükséges a 104/2018. (V.31.) sz. KT határozat 1.) pontjának 
módosítása. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel Grillné Dr. Piszker Éva 2018. augusztus 
22. napján kelt beadványára a 104/2018. (V.31.) sz. határozat 1.) pontját az alábbiak szerint módosítja: 
1. „a 2. számú háziorvosi körzetre Grillné Dr. Piszker Évával az 1999. december 17-én kötött feladat-

ellátási szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2018. szeptember 30. nappal 
hozzájárul”. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
3.) a nyári napköziben idén – melyet a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola szervezett – 8 héten át 431 

gyermek nyári napközbeni felügyeletét biztosította. A nyári napközi sikeres lebonyolítását 
Önkormányzatunk másfél millió forinttal támogatta. Az intézményvezető beszámolóját mellékletként 
(3. számú melléklet) olvashatják. 

 
4.) Az Uszoda Alapítványra vonatkozóan a beszámoló 4. számú mellékletét képezi a Budapest Környéki 

Törvényszék végzése, melyben döntés született az alapítvány jogutód nélküli megszűnéséről. 
 

5.) 2018. június 4-15. között került sor a Gyáli Polgármesteri Hivatalban az ügyfél elégedettségi mérésre, 
melynek eredményét az 5. számú mellékletként csatolt elemzés tartalmazza. 

 
6.) a Gyáli Bóbita Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) állásának betöltésére – immár tízedik 

alkalommal – kiírt pályázati felhívás 2018. július 23. napján jelent meg a kormányzati személyügyi 
igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu). Pályázatok benyújtására 
2018. augusztus 21-ig – személyesen – volt lehetőség. A törvényes határidőn belül nem érkezett 
pályázat a felhívásra. A pályázati felhívást változatlan tartalommal ismételten megjelentetjük a 
szokásos felületeken az alábbiak szerint: 

 
 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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. december 1-től 2023. november 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, 

http://www.kozigallas.gov.hu/
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• 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 
• 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, 
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• 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. október 15. a meghirdetésre 
Felelős: polgármester 

 
 
IV. Igazgatási Iroda 
 
Mellékelten csatolom a közterület-felügyelők és a mezőőrök a 2018. július és augusztus havi tevékenységéről 
szóló tájékoztatót. 
 
 
V. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  
 
Tájékoztatom Önöket, hogy 2018. július 1-től nem a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
látja el gyáli általános iskolákban a portaszolgálattal, karbantartással és takarítással kapcsolatos feladatokat, 
hanem a Monori Tankerületi Központ, ugyanis a Kft. és a Monori Tankerületi Központ között köttetett 
szolgáltatási szerződést a felek közös megegyezéssel megszüntették. Az érintett 22 fő dolgozónak felajánlásra 
került a tovább foglalkoztatás, akikből 16 fő elfogadta, 1 fő nyugdíjas nem foglalkoztatható és 5 fő 
munkaviszonya megszüntetésre került a Munka Törvénykönyvében foglaltaknak megfelelően. 
 
 
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. szeptember 19.  
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 
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2018. évi Ügyfél elégedettségi mérés eredményei 
 

 
Az ügyfélközpontú közigazgatás lényeges feltétele, hogy ismerjük az ügyfelek véleményét a 
közigazgatás szolgáltatásairól. Ennek érdekében alakítottuk ki az ügyfél elégedettség mérés 
rendszerét. A megkérdezések az ügyfelek véletlenszerű kiválasztásával 2018.06.04-15-ig 
folyamatosan történtek. 
 

A kérdéssor a következő szerkezetet követi: 
 

• Megfelelőnek tartja-e a Hivatal ügyfélfogadási rendjét? 
• Elégedett-e az adott irodán az ügyintézők segítőkészségével? 
• Elégedett-e az aulában működő hivatali recepció szolgáltatásával? 
• Elégedett-e az ügye elintézésével, problémái megoldásával? 
• Elégedett-e az ügyintézési idővel? 
• Színvonalasnak tartja a városi/hivatali rendezvényeket? 
• Tartalmasnak tartja a város (www.gyal.hu) honlapját? 
• Mi a véleménye a „Gyáli Mi Újság” kiadványról? 
• Igénybe veszi-e az elektronikus ügyintézés lehetőségét? 

 
A felmérés logikai vázlata  

• Adatfelvétel 
• Adatfeldolgozás 
• Az eredmények elemzése 
• Jelentés elkészítése, közzététele 

Adatfelvétel 
Az ügyfél elégedettség mérési kérdőívek begyűjtése, koordinálása a Szervezési és 
Ügyfélszolgálati Iroda dolgozóinak feladata. A kérdőíves felmérést évente egyszer végezzük 
el. A felmérés időpontja: 2018. június 04-15-ig. 10 munkanap. A gyűjtőláda a Polgármesteri 
Hivatal épületében, az aulában került elhelyezésre. Távozáskor a portaszolgálat munkatársa 
felhívta az ügyfelek figyelmet a kérdőív „bedobására”.  

Adatfeldolgozás 
Az eredményeket a Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda munkatársai elemezték. 
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Közzététel 
Az írásos elemzést a dolgozók a 2018. II. félévben megrendezésre kerülő apparátusi 
értekezleten ismerik meg. 

 
Előzmény 
 
A  2014. évi ÁROP pályázat keretein belül ismerkedtünk meg a CAF minőségellenőrzéssel, 
mely követelmények alapján egységesítettük az ügyfél elégedettségi méréshez a kérdőíveket. 
Hivatali szinten irodákra bontva, az alábbi darabszámban kerültek leadásra a kérdőívek. 
 
Igazgatási Iroda:    51 db 
Pénzügyi és Adó Iroda   10 db 
Városfejlesztési Iroda    26 db 
Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda  26 db 
Polgármesteri Kabinet   32 db 
Gyáli Polgármesteri Hivatal összesen:        145 db 
 
Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az előző évek gyakorlatához viszonyítva: 
 

2017. évben  211 db 
2016. évben: 247 db 
2015. évben: 185 db 

 
tárgyévben lényegesen kevesebb kérdőív került az ügyfelek részéről kitöltésre és elhelyezésre 
az erre a célra kijelölt gyűjtőládánkba. Megállapítható, hogy ebben az időszakban az ügyfelek 
kérdőív kitöltési kedve, együttműködése a hivatallal kicsit alább hagyott. 
 
 
A kérdőívek összesített adatai (db szám és %) 
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Összesen 145 db kitöltött kérdőív feldolgozására került sor. Legtöbben az Igazgatási irodát 
keresték fel és erről az irodáról töltötték ki legtöbben a kérdőívet. 
 
 

1. számú táblázat: a naponta és irodánként leadott kérdőíveket összegzi. 
 

 
 
 
A naponkénti adatok összegezve irodánként: 
 

 
 
 

A Szervezési és Ügyfélszolgálati iroda látogatottsága 2018.06.06-án (jegyzői fogadónapon), 
06.11-én és 06.13-án volt a legtöbb, mely az ügyfélfogadási időpontokban történt 
látogatottsággal magyarázható. 

 

IRODA H K Sz Cs P H K Sz Cs P Össz. 

 06.04 06.05 06.06 06.07 06.08 06.11 06.12 06.13 06.14 06.15  
Szerv. és 
Ügyfélsz. Iroda 

0 1 5 2 1 5 3 5 4 0 26 db 

Igazgatási Iroda 11 0 10 0 5 3 0 14 4 4 51 db 

Pénzügyi és 
Adó Iroda 

4 0 0 0 0 5 0 1 0 0 10 db 

Városfejlesztési 
Iroda 

8 1 1 0 0 0 1 1 3 11 26 db 

Polgármesteri 
Kabinet 

1 0 3 1 5 10 8 3 1 0 32 db 

Összesen 24 db 2 db 19 db 3 db 11 db 23 db 12 db 24 db 12 db 15 db 145 
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Az Igazgatási Iroda látogatottsága 2018.06.13-án (szerdai napon) kiemelkedő volt. A hétfői és 
a pénteki napok is erősnek mondhatóak az irodán. Főleg szociális ügyek intézése végett 
fordulnak meg a legtöbben. 
 
 

 
 
 
A vizsgált időszakban a Pénzügyi és Adó Iroda látogatottsága volt a legalacsonyabb. 
2018.06.11-én voltak a legtöbben, amikor ügyfélfogadási időben keresték fel a Hivatalt, 
adózással kapcsolatos ügyintézés céljából. 
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A Városfejlesztési Iroda látogatottsága 2018.06.15-én kiemelkedő volt. 

 

 

  

 

A Polgármesteri Kabinet látogatottsága 2018.06.11-én volt a legmagasabb. 
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Kérdések és válaszok adatai: 

Azokat a kérdéseket emeltünk ki, amelyek befolyásolják az ügyfelek elégedettségét, segíti a 
Hivatal minőségpolitikájának megvalósulását.  
 
Fontos az eddig elért eredményeink megőrzése, azonban az elkövetkezendő időszakban, mint 
azt korábban is tettük, hangsúlyt kell fektetni a negatív észrevételekre és azok javítására is. 
 
 
1.ábra 
 
 

 
 
 
Az 1-es számú ábra 2. oszlopa mutatja, hogy a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán az 
ügyintézők segítőkészségével a megkérdezettek 73 %-a teljes mértékben elégedett volt. A 
megkérdezettek közül 4-es értékelést 7 fő adott, így további 27 % elégedett volt az ügyintézők 
segítőkészségével és jóra értékelte. (5+4 Együtt: 100%) 
1-es, 2-es és 3-as értékelés nem született.  
 
A 4. oszlop mutatja, hogy a mennyire elégedettek az ügyfelek az ügyük intézésével, 
problémájuk megoldásával. A Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda ügyfeleinek 73 %-a teljes 
mértékben elégedett volt ügye intézésével. A megkérdezettek közül 19 fő 5-ös értékelést 
adott, 4-es értékelést 6 fő, így 23 %-a a megkérdezetteknek elégedett volt az ügyük 
intézésével. (5+4 Együtt: 96%), 3-as értékelést 1 fő adott, mely 4 %-a a megkérdezetteknek, 
1-es és 2-es értékelés nem született. 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 
 
2. ábra 
 
 

 
 
 
Az 2-es számú ábra 2. oszlopa mutatja, hogy a Igazgatási Irodán az ügyintézők 
segítőkészségével a megkérdezettek 84%-a teljes mértékben elégedett volt. A megkérdezettek 
közül 4-es értékelést 7 fő adott, így 14 % elégedett volt az ügyintézők segítőkészségével. (5+4 
Együtt: 98%). Egy fő értékelt 2-essel, így 2 %-a a megkérdezetteknek nem volt megelégedve 
a segítőkészséggel.  Egyes és hármas értékelés nem volt. 
 
A 4. oszlop mutatja, hogy a mennyire elégedettek az ügyfelek az ügyük intézésével, 
problémájuk megoldásával. Az Igazgatási Iroda ügyfeleinek 88 %-a teljes mértékben 
elégedett ügye intézésével. A megkérdezettek közül 45 fő 5-ös értékelést adott. 4-es értékelést 
3 fő, így 6 %-a a megkérdezetteknek elégedett volt az ügyük intézésével (5+4 Együtt: 94 %). 
3-as értékelést 2 fő adott, mely 4 %-a a megkérdezetteknek. Mindössze egy válaszadó értékelt 
2-essel, mely a megkérdezettek 2 %-a. Egyes értékelés nem született. 
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3. ábra 
 
 

 
 
Az 3-as számú ábra 2. oszlopa mutatja, hogy a Pénzügyi és Adó Irodán az ügyintézők 
segítőkészségével a megkérdezettek 100%-a teljes mértékben elégedett volt. A 
megkérdezettek közül. 
 
A 4. oszlop mutatja, hogy a mennyire elégedettek az ügyfelek az ügyük intézésével, 
problémájuk megoldásával. A Pénzügyi és Adó Iroda ügyfeleinek 80 %-a teljes mértékben 
elégedett ügye intézésével. A megkérdezettek közül 8 fő 5-ös értékelést adott. 4-es értékelést 
2 fő, így 20 %-a a megkérdezetteknek elégedett volt az ügyük intézésével. 
(5+4 Együtt:100%), mely szintén kiemelkedő eredmény, senki sem adott 1-es, 2-es vagy 3-as 
értékelést.  
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4. ábra 
 
 
 

 
 
 
Az 4-es számú ábra 2. oszlopa mutatja, hogy a Városfejlesztési Irodán az ügyintézők 
segítőkészségével a megkérdezettek 92%-a teljes mértékben elégedett volt. A megkérdezettek 
közül 4-es értékelést 2 fő adott, így 8 % meg volt elégedve az ügyintézők segítőkészségével. 
(5+4 Együtt:100%), senki sem értékelt 3-as, 2-es, illetve 1-essel.    
 
A 4. oszlop mutatja, hogy a mennyire elégedettek az ügyfelek az ügyük intézésével, 
problémájuk megoldásával. A Városfejlesztési Iroda ügyfeleinek 88%-a teljes mértékben 
elégedett ügye intézésével. A megkérdezettek közül 23 fő 5-ös értékelést adott. 4-es értékelést 
3 fő, így 12 %-a a megkérdezetteknek elégedett volt az ügyük intézésével.  
(5+4 Együtt:100%), senki sem értékelt 3-as, 2-es, illetve 1-essel.    
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5. ábra 
 

 
 
 
Az 4-es számú ábra 2. oszlopa mutatja, hogy a Polgármesteri Kabinetnél az ügyintézők 
segítőkészségével a megkérdezettek 94%-a teljes mértékben elégedett volt. A megkérdezettek 
közül 4-es értékelést 2 fő adott, így 6 % meg volt elégedve az ügyintézők segítőkészségével. 
(5+4 Együtt:100%), senki sem értékelt 3-as, 2-es, illetve 1-essel.    
 
A 4. oszlop mutatja, hogy a mennyire elégedettek az ügyfelek az ügyük intézésével, 
problémájuk megoldásával. A Polgármesteri Kabinet ügyfeleinek 78%-a teljes mértékben 
elégedett ügye intézésével. A megkérdezettek közül 25 fő 5-ös értékelést adott. 4-es értékelést 
7 fő, így 22 %-a a megkérdezetteknek elégedett volt az ügyük intézésével.  
(5+4 Együtt: 100%), senki sem értékelt 3-as, 2-es, illetve 1-essel. 
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A Polgármesteri Hivatal összesített eredmények bemutatása 

 
2. számú táblázat 
 

  Nyitvatartás Segítőkészség Recepció Ügyintézés Ügyintézési 
idő Rendezvények www.Gyal.hu Gyáli 

Újság 
Elektronikus 
ügyintézés 

5 98 126 89 120 109 85 72 61 48 
4 33 18 41 21 27 32 46 44 30 
3 12 0 12 4 7 18 20 30 14 
2 2 1 1 0 2 9 6 6 5 
1 0 0 2 0 0 1 1 4 7 

Össz 145 145 145 145 145 145 145 145 104 

 
 
Az ügyfélfogadás rendjére vonatkozó kérdésre az egyes irodák részéről összesen 145-en adtak 
választ. A megkérdezettek 68 %-a (98 fő) teljes mértékben elégedett az ügyfélfogadás 
rendjével. 4-es értékelést a megkérdezettek 23 %-a adott, ez 33 főt jelent, ami azt jelenti, hogy 
90%-uk többnyire jónak ítélte az ügyfélfogadás rendjét.  
A pozitív válaszok többsége azt mutatja, hogy az állampolgárok továbbra is elégedettek azzal, 
hogy délelőtt és délután is van ügyfélfogadási idő. 
Megállapítható, hogy az ügyfelek 90 %-ának véleménye alapján a hivatal ügyfélfogadási és 
tájékoztatási rendje megfelel az állampolgárok elvárásainak.  
 
Az ügyintézők segítőkészségének felmérésekor egyértelműen visszatükröződik, hogy az 
ügyintézők udvariasak, érthető módon adnak tájékoztatást, segítőkészek és szakszerűen 
intézik az állampolgárok ügyeit. Az ügyintézők segítőkészségére vonatkozó adatok 
kimagasló, jeles értékeket adtak az ügyfelek. 87 %-a a megkérdezetteknek teljes mértékben 
elégedett az irodák ügyintézőivel. 126-an adtak választ erre a kérdésünkre. 4-es értékeléssel a 
megkérdezettek 12  %-a értékelt, ez 18 főt jelent, tehát 99 %-uk elégedett az ügyintézőkkel. 
 
A hivatali recepció szolgáltatásával kapcsolatos kérdésre 145-en válaszoltak. 61 %-a a 
megkérdezetteknek teljes mértékben elégedett a recepció szolgáltatásaival. 41 fő többnyire 
elégedett a recepció szolgáltatásaival, ami a megkérdezettek 28 %-a. Megállapítható tehát, 
hogy az ügyfelek többsége, azaz 89 % elégedett a recepció szolgáltatásaival, 
munkamódszereivel.  
 
A kérdőív következő blokkja, az 5-ös kérdés, ami az ügyek intézésének elégedettségére utal, 
valamint a problémák megoldására. Összesen 145 fő válaszolt erre a kérdésünkre. A 
megkérdezettek közül 120 fő értékelt 5-össel, azaz 83 % teljes mértékben elégedett ügyeinek 
intézésével. 21-en gondolják úgy, hogy többnyire elégedettek, ez a megkérdezettek 14 %- át 
jelenti. Együttesen 97 %-uk az ügye elintézésével is elégedett. 
 
Az ügyintézési időre adott válaszokat értékelve, szintén a teljes mértékben elégedett 
osztályzat dominál. 145 fő adott választ erre a kérdésünkre. A megkérdezettek 75 %-a (109) 
teljes mértékben elégedett volt az ügyintézési idővel. 4-es értékelést 27 fő adott, ez a 
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megkérdezettek 19 %-a. 94 %-a az ügyfeleknek úgy gondolja, hogy megfelelő idő alatt 
intézték el az ügyét. 
 
A hivatali rendezvényekkel a válaszadók 59 %-a teljes mértékben elégedett. Ez 85 főt jelent. 
4-es értékelést összesen 32-en adtak, ami azt jelenti, hogy a megkérdezettek 22 %-a többnyire 
elégedett a hivatal által szervezett rendezvényekkel, eseményekkel.  
Együttesen: 81 %-uk gondolja úgy, hogy a hivatal/önkormányzat által szervezett események 
megfelelőek. 
A városvezetés nagy hangsúlyt fektet a közösségépítésbe, a hagyományok megteremtésére. A 
színvonalas rendezvények lehetőséget biztosítanak a helyiek számára a kellemes és hasznos 
időtöltésre és mindenekelőtt egymás megismerésére.  
 
A gyál.hu internetes kérdésre, melyben azt vizsgáltuk, hogy mennyire tartják tartalmasnak a 
város hivatalos weboldalát, összesen 145-en válaszoltak. 50 %-a a megkérdezetteknek teljes 
mértékben tartalmasnak találták az oldalunkat. 4-es értékelést 46 fő adott, ami azt jelenti, 
hogy a megkérdezettek 32 %-a többnyire elégedett a városi honlap tartalmával.  
82 %-uk szerint jó a város weboldala. 
Gyál város hivatalos honlapját napi rendszerességgel frissítjük, ami azt jelenti, hogy minden 
nap kerül fel a város életével, történéseivel kapcsolatos hír a honlapra. A honlap 
látogatottsága igen magasnak mondható. Az oldalmegtekintések száma egy év alatt átlagosan 
401.156, ami körülbelül napi 1099 megtekintést jelent. A jelenlegi honlapról elmondhatjuk, 
hogy felhasználóbarát, átlátható és esztétikus. Szem előtt tartottuk még a könnyű 
navigálhatóságot, az egyértelmű webhely felépítést és designt. A legfontosabb funkciók és 
hivatkozások könnyen áttekinthetőek és fontossági sorrendben jelennek meg a hírek a 
főlapon. 
 
A Gyáli Újságot a megkérdezettek 42 %-a teljes mértékben tartalmasnak találta, ami 61 főt 
jelent. A megkérdezettek közül 44 fő adott 4-es értékelést, ami azt jelenti, hogy a 
megkérdezettek 30 %-a többnyire elégedett az újság tartalmával.  
A válaszadók 72 %-a tehát többnyire elégedett az Új Gyáli Újsággal. Látható, hogy ez 
utóbbival voltak legkritikusabbak az ügyfelek. 
 
Az elektronikus ügyintézésre utaló kérdésünkre csupán 104 fő adott választ, sajnálatos módon 
41-en üresen hagyták ezt a mezőt, nem kívánták értékelni. A válaszadók 46 %-a teljes 
mértékben elégedett. 4-es értékelést 30 fő adott, amely azt jelenti, hogy a válaszadók 29 %-a 
többnyire elégedett a szolgáltatással. Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő ügyfelek 75 
%-a megfelelőnek találja azt. Reményünket fejezzük ki abban, hogy a közeljövőben már ez a 
terület is népszerűbb lesz és az ügyfelek szívesen fejtik ki véleményüket az elektronikus 
ügyintézés működésével kapcsolatban. 
 
A kérdőív utolsó rovata a javaslattételről szólt. Az egyetlen szöveges értékelésre is 
lehetőséget adó kérdés az ügyfelek javaslatainak megismerését célozta. Ezen vélemények 
figyelembe vétele, elfogadása összhangban az ügyfélközpontú közigazgatás és a 
minőségirányítási rendszer részét képező minőségpolitika elveinek megvalósításával, és 
hozzájárulhat a Polgármesteri Hivatalban nyújtott szolgáltatások, illetve az ügyintézés 
színvonalának emeléséhez. Sajnos nagyon kevesen foglalkoztak ezzel a kérdéssel. 
 
Az alábbi javaslatokat tették: 
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„Izgalmasabb honlap, újság.” 
„Járdák felújítása a külső utcákban is!” 
„Szeretném, ha lenne falurádió, ahol bemondják a fontos híreket, amikről tudni kell.” 
„Az uszoda ne 2 hétig legyen zárva, mert a vizet kell leengedni.” 
„Az uszoda működtetésének szabálytalanságait számolják föl. Tűrhetetlen ahogyan 
működtetik, ahogyan vezetik.” 
„Jó volna egy #GYÁL felirat óriásbetűkből a városháza előtti parkba.” 
 
Az ügyfelek által tett fenti javaslatokat figyelembe vesszük, amennyiben mód és lehetőség 
lesz rá, orvosoljuk azokat. 
 
A 2018. évi ügyfél elégedettségi mérés eredményeivel elégedettek lehetünk, mely összegezve 
az alábbi minőségi sorrendet hozta: 
 
99%  alapvetően elégedett az ügyintézők segítőkészségével, 
97 %  az ügye elintézését is megfelelőnek tartja, 
89 %  elégedett a recepció szolgáltatásaival, 
94 %  úgy gondolja, hogy megfelelő idő alatt intézték el az ügyét és 
91 %  többnyire jónak ítélték az ügyfélfogadás rendjét, 
82%   szerint jó a város hivatalos weboldala,  
81%  gondolja úgy, hogy a hivatal/önkormányzat által szervezett események megfelelőek, 
75%   többnyire megfelelőnek találja az elektronikus ügyintézést, 
72 %  elégedett a Gyáli Mi Újsággal. 
 
A két utolsó helyen végző, összességében 80 % alatti értéket képviselő témakörből: 

-  az elektronikus ügyintézés 75 %-ot kapott, mely rávilágít arra, hogy a lakosság még 
nem fogadta be teljes egészében az új, elektronikai ügyintézési forma bevezetését, 
hiszen idő kell annak „betanulásához”, de bízunk benne, hogy a jövő évi ügyfél 
elégedettségi mérésnél már ezen adatok is kedvezőbbek lesznek; 

- a Gyáli Mi Újság véleményezésénél a válaszolók 72 %-ra értékelték a helyi kiadványt, 
mely arra ad iránymutatást, hogy a különben népszerű, minden hónapban friss gyáli 
hírekkel megjelenő lapot még karakteresebbé tegyük, a várost és a fontos, lakosságot 
érintő információkat minél szélesebb körben, időben eljuttassuk a helyi lakossághoz. 

  
 

Eredmények összehasonlítása a korábbi években mért értékekkel - elégedettség %-ában: 
 

 
Év/értékelhető kérdőív  2018/145fő 2017/211fő 2016/247fő 2015/185fő 
ügyintézők segítőkészsége  87%  75%  70%  74% 
ügye intézése    83%  71%  69%  56% 
portaszolgálat/recepció  61%  56%  48%  69% 
megfelelő ügyintézési idő  75%  69%  60%  57%  
jónak ítéli a nyitva tartást  66%  60%  50%  51% 
eseményekkel való elégedettség 59%  57%  48%  58% 
web oldallal való elégedettség 50%  53%  39%  49% 
Gyáli Újsággal való elégedettség 42%  42%    -  55% 
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Megjegyezni kívánjuk, hogy 2016. évben a Gyáli Újsággal való elégedettség helyett „Mi a 
véleménye a Városközpont épületéről” kérdést intéztük az ügyfelek felé, ezért abban az évben 
nem rendelkezünk adattal. 
Az összehasonlított adatok alapján összességében elmondhatjuk, hogy 2015. évhez 
viszonyítva 2016. évben enyhe visszaesés, majd 2017. év 2018. évben  - a Gyáli Újsággal 
való elégedettség kivételével - emelkedő tendenciát észlelhetünk az ügyfél elégedettség 
tekintetében. 
 
 

Az irodákra vonatkozó eredmények összehasonlítása alapján a korábbi években mért 
értékekkel - elégedettség %-ban: 

 
 
Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda    2018/145fő  2017/211fő  2016/247fő 2015/185fő 
ügyintézők segítőkészsége         100%      94%    84%      94% 
ügye intézése            96%      82%              84%             89% 
 
 
Igazgatási Iroda    2018/145fő  2017/211fő  2016/247fő 2015/185fő 
ügyintézők segítőkészsége           98%      95%    98%      97% 
ügye intézése             94%            95%    93%       94% 
 
 
Pénzügyi és Adó Iroda   2018/145fő  2017/211fő  2016/247fő 2015/185fő 
ügyintézők segítőkészsége            100%      91%    84%       96% 
ügye intézése              100%      91%    90%          93% 
 
 
Városfejlesztési Iroda   2018/145fő  2017/211fő  2016/247fő 2015/185fő 
ügyintézők segítőkészsége   100%         93%     89%           81% 
ügye intézése     100%        82%     92%           76% 
 
 
 
Az irodákra vetített összehasonlított adatok alapján összességében elmondhatjuk, hogy a 2015 
– 2018. közötti időszakban – egy-két kivételtől eltekintve - többnyire emelkedő tendenciát 
észlelhetünk az ügyintézők segítőkészsége és ügye intézése kérdéskörben az ügyfél 
elégedettség tekintetében. 
 
 
 
 
Gyál, 2018. augusztus 6. 
 
 
 
 
        Rozgonyi Erik 
        címzetes főjegyző 



Járőrözés Rendezvény Egyéb Adminisztráció Térfigyelés Egyéb Figyelmeztetés Helyszíni bírság Feljelentés Jelzésadás
Eljárás 

kezdeményezése
Lakossági 
bejelentés

Hivatal működésével 
kapcsolatos

2018.07.01
2018.07.02 2 8 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 33 0
2018.07.03 2 8 0 0 1 7 0 2 0 0 6 0 0 2 21 0
2018.07.04 2 8 0 0 1 7 0 2 0 0 0 0 0 2 26 0
2018.07.05
2018.07.06
2018.07.07
2018.07.08
2018.07.09 1 5 0 0 1 3 0 0 0 0 12 0 0 0 27 0
2018.07.10 1 5 0 0 1 2 0 0 0 0 6 0 14 29 0
2018.07.11 1 6 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 28 0
2018.07.12 1 5 0 0 1 1 0 5 0 0 9 6 1 17 25 0
2018.07.13 1 4 0 0 1 3 0 2 0 0 4 1 1 2 26 0
2018.07.14
2018.07.15
2018.07.16 1 4 0 0 1 1 0 2 0 0 4 0 1 5 29 0
2018.07.17 1 3 0 0 1 4 0 0 0 0 3 1 0 5 16 0
2018.07.18 1 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 51 0
2018.07.19 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
2018.07.20 1 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 15 0
2018.07.21
2018.07.22
2018.07.23
2018.07.24
2018.07.25
2018.07.26
2018.07.27
2018.07.28
2018.07.29
2018.07.30
2018.07.31

Július 16 68 0 4 8 46 0 19 0 1 45 8 4 53 342 0
2018.08.01
2018.08.02
2018.08.03
2018.08.04
2018.08.05
2018.08.06 2 8 0 0 0 8 0 4 0 0 7 2 1 6 18 0
2018.08.07 2 8 0 0 1 7 0 4 0 0 7 1 2 6 18 0
2018.08.08 2 12 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 12 3
2018.08.09 3 20 0 0 1 3 0 0 0 0 8 4 0 8 22 0
2018.08.10 2 7 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 6 35 0
2018.08.11
2018.08.12
2018.08.13 2 8 0 0 1 7 0 1 0 0 8 3 0 9 52 0

Gépkocsival 
megtett 

kilométer Túlóra

Közterületi szolgálatról kimutatás
Közterületen eltöltött óraszám

Felügyelők 
számaDátum

Nem közterületen eltöltött óraszám Saját kezdeményezésű intézkedés Küldések



2018.08.14 2 13 0 0 1 2 0 2 0 1 8 5 2 10 35 0
2018.08.15 2 13 0 0 1 2 0 4 0 0 10 5 1 13 58 0
2018.08.16 2 11 0 0 1 4 0 2 0 0 8 3 2 11 41 0
2018.08.17 2 12 0 0 1 3 0 2 0 0 1 0 0 10 35 0
2018.08.18 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 16 10
2018.08.19
2018.08.20
2018.08.21 2 12 0 0 1 3 0 3 0 0 5 2 0 3 40 0
2018.08.22 2 14 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 24 0
2018.08.23 2 14 0 0 1 3 0 10 0 0 14 1 1 1 42 0
2018.08.24 2 12 0 0 0 4 0 4 0 3 10 6 0 13 36 0
2018.08.25
2018.08.26 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 24 20
2018.08.27 3 20 0 0 1 3 0 1 0 1 17 1 1 17 42 0
2018.08.28 3 20 0 0 1 3 0 4 0 0 3 2 0 4 32 0
2018.08.29 3 28 0 0 0 4 0 24 0 4 5 1 1 5 45 8
2018.08.30 3 18 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 1 1 20 0
2018.08.31 3 4 0 16 0 4 0 14 0 0 2 0 1 6 22 0
Augusztus 48 254 30 17 14 78 0 88 0 9 114 37 15 150 669 41



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
2018. augusztusi mezőőri tevékenységről 

 
 

2018. augusztus hónapban az alábbi ügyekben járt el a mezőőr. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak 
szerint alakultak. 
 
 
Megnevezés:          Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés       - 
2. Falopás tettes nélkül         1 
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel        - 
4. Kábelégetés          - 
5. Vadgázolás          - 
6. Elkóborolt állatok         - 
7. Elütött állatok          - 
8. Szemétszedés, külterület takarítás        - 
9. Szemetelés elkövető nélkül                                4 
10. Rendőrséggel közös bejárás        - 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése       - 
12. Gyepmester értesítése         - 
13. Vadőr értesítése          - 
14. Tulajdonosok értesítése         - 
15. Ügyintézés          1 
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          1 
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                                           - 
39. Önkormányzatok, társintézmények munkájának segítése     - 
40. Haltelepítés ellenőrzése                                           - 
41. Fegyver használat                     - 
42. Segítség nyújtás                             -                           



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
2018.júliusi mezőőri tevékenységről 

 
 

2018. július 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                                4 
10. Rendőrséggel közös bejárás        2 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése       - 
12. Gyepmester értesítése         - 
13. Vadőr értesítése          1 
14. Tulajdonosok értesítése         - 
15. Ügyintézés          2 
16. Parlagfű ügyintézés         - 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás        - 
18. Illegális építkezés         - 
19. Madarak riasztása         - 
20. Orvvadászat, orvhorgászat        - 
21. Feljelentés          - 
22. Tulajdonosi feljelentés         - 
23. Figyelmeztetés          - 
24. Elkövetők elmenekülése         - 
25. Utak tisztítása          - 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás        - 
27. Gépjárművek ellenőrzése         - 
28. Erdészetnek segítségnyújtás        1 
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                                           - 
39. Önkormányzatok, társintézmények munkájának segítése     4 
40. Haltelepítés ellenőrzése                                           - 
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. június 28. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 
128/2018.(VI.28.) sz. határozatával elfogadta. 
 
 

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

126/2018.(VI.28.)     Intézkedést nem igényel. 
127/2018.(VI.28.)  Az Eötvös József Alapítvány részére nyújtott 

képviselő-testületi támogatás átutalása július 20-án 
megtörtént. 

128/2018.(VI.28.)    Intézkedést nem igényel. 
129/2018.(VI.28.)    Intézkedést nem igényel. 
130/2018.(VI.28.)   Gyál Város Településszerkezeti Tervének 

módosításával kapcsolatban a szükséges 
intézkedések megtörténtek. 

131/2018.(VI.28.)   Az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár új intézményvezetőjének kincstári 
törzskönyvi bejegyzése megtörtént. 

132/2018.(VI.28.)   A Gyáli Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői 
állásának betöltésére benyújtott pályázat 
elutasításáról Mile-Király Beatrix értesítése 
megtörtént. 

133/2018.(VI.28.)   A Gyáli Tátika Óvoda intézményvezetői beosztása 
betöltésének meghosszabbítására vonatkozóan a 
kincstári törzskönyvi bejegyzés megtörtént. 

134/2018.(VI.28.)   A Gyáli Tátika Óvoda alapító okiratának 
módosítására vonatkozóan a kincstári törzskönyvi 
bejegyzés megtörtént. 

135/2018.(VI.28.)    Intézkedést nem igényel. 
136/2018.(VI.28.)   Gyál Város Településrendezési eszközeinek 

részleges felülvizsgálata kapcsán a tervező és a 
finanszírozó értesítése megtörtént. 

137/2018.(VI.28.)   A 099/128 hrsz.-ú ingatlant belterületbe vonásával 
kapcsolatban a kérelmet a Dabasi Járási 
Kormányhivatal Földhivatali Osztályának 2018. 
július 17.-ei dátummal megküldtük. 

138/2018.(VI.28.)   A Tulipán utca jobb oldalán a Tanuszoda előtt, a 
„Várakozni tilos” jelzőtábla, útpadkán megállni, 
várakozni tilos, és rakodóhely szabadon hagyását 
biztosító és útszakaszt (10m) jelző kiegészítő 
jelzőtáblák kihelyezése megtörtént. 

139/2018.(VI.28.)   Az Akácfa utcában a Rádióleadó utca 
kereszteződéhez „Elsőbbségadás kötelező” 
jelzőtábla kihelyezésre került. 
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140/2018.(VI.28.)   A Vak Bottyán utcában a Tulipán utca 
kereszteződés mindkét oldalára a meglévő 
„Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblák „Állj! 
Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblákra történő 
lecserélése, valamint a kereszteződéstől 50 méterre 
előjelző táblák kihelyezésre kerültek, a megállás 
helyét jelző és „STOP” feliratú burkolati jelek 
felfestése megrendelésre került, folyamatban van. 

141/2018.(VI.28.)   A Gyáli Rendőrőrs dolgozói részére biztosított 
lakhatási támogatásokról a szerződések megkötésre 
kerültek, a szükséges összeg rendelkezésre áll. 

142/2018.(VI.28.)-től 
143/2018.(VI.28.)-ig   A 2018. évi Kiváló Gyáli Sportolói Díjak átadására 

az augusztus 25-ei városi rendezvényen került sor. 
144/2018.(VI.28.)   A Gyál Díszpolgára Cím az augusztus 20-ai városi 

ünnepségen került átadásra. 
145/2018.(VIII.22.)    Intézkedést nem igényel. 
146/2018.(VIII.22.)   A „Gyáli Mi Újság” főszerkesztői feladatainak 

ellátásáról szóló szerződés Szita Róbert egyéni 
vállalkozóval közös megegyezéssel 
megszüntetésre került. Veres Sándor egyéni 
vállalkozóval a vállalkozási szerződést augusztus 
31-én  megkötöttük. 

147/2018.(VIII.22.)   A Gyáli Bartók Béla Általános Iskolában az 
elektromos hálózat felújításának elvégzéséhez a 
szerződés megkötésre került, a munkákat 
elvégezték. 

148/2018.(VIII.22.)   Az élőfüves labdarúgó pálya építéséhez 
kapcsolódó plusz feladatok elvégzésére, a 
megrendelés a vállalkozó részére kiküldésre került. 
A munkák várható befejezése szeptember 25. 

149/2018.(VIII.22.)   A gyáli 1723/1 hrsz.-ú földrészlet térítésmentes  
tulajdonba vételére vonatkozóan a telekalakítási 
megállapodás 2018. szeptember 12.-én aláírásra 
került. 

150/2018.(VIII.22.)   A gyáli 1552/5 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása 
során kialakuló 1552/7 hrsz.-ú földrészlet 
térítésmentes tulajdonba vételével kapcsolatos 
intézkedés folyamatban van. 

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

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

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2018. szeptember 19. 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 
       Tárgy: Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 
        2018. évi költségvetésének I. félévi  
        alakulásáról. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Gyál Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról az alábbiak szerint tájékoztatom 
Önöket. 
 
 
BEVÉTELEK 
 
A bevételi előirányzat és a teljesítési adatok alakulását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban az előterjesztés 1. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását pedig a 7. sz., a 9. sz., és a 11. sz. 
mellékletei tartalmazzák. 
A bevételek eredeti előirányzata 4.720.663 e Ft, amely év közben 5.403.574 e Ft-ra változott, 3.520.045 e Ft-ra, 
a módosított előirányzat 65,14 %-ra teljesült. 
 
 
1. Önkormányzat bevételei 
 
Az Önkormányzat bevételeinek részletezését az előterjesztés 2. sz., COFOG kód szerinti bontását a 7. sz. 
melléklete tartalmazza. 
Az Önkormányzat bevételeinek eredeti előirányzata 4.588.525 e Ft, amely év közben 5.229.331 e Ft-ra változott, 
3.406.590 e Ft-ra, a módosított előirányzat 65,14 %-ra teljesült. 
 
Működési célú bevételek 
A működési célú bevételek eredeti előirányzata 2.789.849 e Ft, amely év közben 2.823.149 e Ft-ra módosult, 
1.439.310 e Ft-ra teljesült, a módosított előirányzat 50.98 %-ára. 
 
Működési célú támogatások ÁH-on belülről 
Önkormányzatok működési támogatása 
Az önkormányzatok működési támogatása soron került tervezésre és elszámolásra Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. sz. és 3. sz. 
mellékletében meghatározott feladatmutatók alapján az Önkormányzatot megillető támogatások összege. Itt 
került továbbá elszámolásra a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlét, a kulturális pótlék, a könyvtári 
érdekeltségnövelő, valamint az ASP rendszer működtetésére kapott támogatás összege. 
A támogatások részletezését az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza. 
A támogatások eredeti előirányzata701.318 e Ft, amely az előzőekben felsoroltak miatt év közben 720.155 e Ft-
ra módosult, és 380.797 e Ft-ra, 52,88 %-ra teljesült. 
Az egyéb működési c. támogatások ÁH-on belülről soron került megtervezésre és elszámolásra a mezőőri 
szolgálat működtetésére jogszabály alapján járó támogatás 90.000 Ft/mezőőr/hó összege. Itt került továbbá 
elszámolásra a közcélú foglalkoztatásra kapott összeg, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíjra átutalt összegből 
fel nem használt rész visszautalása. 
A 2.160 e Ft-os eredeti előirányzat év közben 8.537 e Ft-ra módosult, és 9.404 e Ft-ra, a módosított előirányzat 
110,16 %-ra teljesült. A túlteljesítés oka, hogy a közcélú foglalkoztatásra kapott összeg teljes egészében nem 
került előirányzatosításra. 
 
Közhatalmi bevétel 
Vagyoni típusú adók 
A vagyoni típusú adók bevételei között került megtervezésre és elszámolásra a helyi adók közül az építményadó, 
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bevétele.  
Az építményadó 272.454 e Ft-os tervezett összegéből 149.962 e Ft folyt be, a tervezett bevétel 55,04 %-a. 
Termékek és szolgáltatások adói 
A termékek és szolgáltatások adó bevételei között került megtervezésre és elszámolásra a helyi adók közül az 
iparűzési adó bevétele, (a tervezett 1.539.104 e Ft összeg 722.652 e Ft-ra, 46,95 %-ra teljesült) és a gépjárműadó 
bevétel Önkormányzatot megillető 40 %-a (a tervezett 89.117 e Ft 50.935 e Ft-ra, 57,16 %-ra teljesült).  
Egyéb közhatalmi bevételek 
Itt került tervezésre és elszámolásra a mezőőri járulékból, a talajterhelési díjból, a helyi adókhoz kapcsolódó 
bírságból, pótlékból, a közterület-használati díjból, a behajtási engedélyekből, valamint a munkakezdési 
hozzájárulásból származó bevétel összege. 
Az egyéb közhatalmi bevétel eredeti előirányzata 9.850 e Ft, amely év közben 9.299 e Ft-ra változott, 12.322 e 
Ft-ra, a módosított előirányzat 132,51 %-ra teljesült. Túlteljesítés jelentős mértékben a helyi adóbírság, pótlék 
soron látható, amely az adóellenőrzések során feltárt adóhiányok következményeként keletkezett. 
 
Működési bevételek 
Tulajdonosi bevételek 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából 
származó bevétel, az A.S.A által fizetett kompenzációs jutalék összege, valamint ezen bevételeket terhelő 
általános forgalmi adó összege.  
A tulajdonosi bevételek eredeti előirányzata 93.489 e Ft, amely év közben 102.126 e Ft-ra módosult, 40.078 e 
Ft-ra, a módosított előirányzat 39,24 %-ra teljesült. Bérleti díjaknál I félévben az A.S.A kompenzációs jutalék 
bevétele soron van jelentősebb elmaradás, amelynek oka, hogy a május és június havi bérleti díjat július hóban 
utalta. 
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 
Itt került tervezésre és elszámolásra a Szent József Idősek Klubja részére az idősek szállításának, a MÁV Zrt 
részére a Gyál-felső vasútállomás üzemeltetési költségének összege. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra 
a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére továbbszámlázott vagyonbiztosítás összege, 
amely a Gyál, Rákóczi F u. 44.sz. alatti épületre vonatkozik. 
A közvetített szolgáltatások 2.738 e Ft összegű előirányzata 2.616 e Ft-ra az eredeti előirányzat 95,54 %-ra 
teljesült.  
Ellátási díjak 
Az ellátási díjak rovaton került tervezésre és elszámolásra az általános iskolákban étkező tanulóktól beszedett 
térítési díj összege, intézményenkénti, diabetikus közétkeztetés bontásban. Az ellátási díjak 31.596 e Ft-os 
bevétele 55,34 %-ra, 17.484 Ft összegben teljesült az I. félévben. 
Kiszámlázott általános forgalmi adó 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra az általános forgalmi adó törvény szerinti termékértékesítés és 
szolgáltatásnyújtás során kiszámlázandó általános forgalmi adó összege. 
A 41.273 e Ft-os előirányzat 116,56 %-ra, 48.109 e Ft összegben teljesült. A túlteljesítés oka, hogy a DPMV Zrt-
nek kiszámlázott bérleti díj ÁFÁ-ja kifizetésre került, azonban a számlában szereplő összeg (bérleti díj + ÁFA) a 
II. félévben kerül előirányzatosításra. 
Kamatbevételek 
Itt került tervezésre és elszámolásra a 2017. év végén és 2018. év elején vásárolt kamatozó kincstárjegy 
hozamából származó bevétel összege. A tervezett 6.750 e Ft-os előirányzat 4.500 e Ft-ra teljesült. 
Egyéb működési bevétel 
Ezen a soron került 216 e Ft összegben elszámolásra a Közbiztonsági Közalapítvány fel nem használt 
támogatásának visszafizetése, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által fizetett perköltség összege, valamint a 
kerekítési különbözetek összege. 
 
Működési célú átvett pénzeszközök 
Ezen a soron nem kerülttervezésre és elszámolásra bevételi összeg. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
A felhalmozási célú bevételek eredeti előirányzata 24.954 e Ft, amely év közben nem került módosításra, 
teljesülése 15.870 e Ft, az eredeti előirányzat 63,60 %-a, 
 
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 
A felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről (hazai) és a felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről (Uniós) 
soron nem került eredeti előirányzatként összeg tervezésre, ilyen jogcímen az I. félévben bevétel sem keletkezett. 
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Felhalmozási bevétel 
A felhalmozási bevételek 24.396 e Ft-os előirányzata 48,64 %-ra, 11.867 e Ft összegben teljesült az I. félévben, 
Ingatlanok értékesítése 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a Gyál, Wass Albert és Kis-Szélső utcákban meglévő 2 db és a 
Gyál, Egressy u. 98. sz. alatti építési ingatlanok értékesítéséből származó várható bevétel összege. Ingatlan 
értékesítésből 11.516 e Ft bevétel keletkezett, amely az eredeti előirányzat 51,74 %-a. 
Gép, berendezés értékesítése 
Ezen a soron került tervezésre 130 db közvilágítási lámpatest eladásából származó várható bevétel összege. Ilyen 
jogcímen 351 e Ft összegű bevétel keletkezett az I. félévben. 
Egyéb felhalmozási bevétel 
Ezen a tételen került tervezésre a településrendezési eszközök módosítására a POLIGON Kft által fizetendő 
bevétel összege. Az összeg kiszámlázására és befizetésére a II. félévben kerül sor. 
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 
Itt került tervezésre és elszámolásra a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói 
kölcsön összegének megtérülése. A tervezett 558 e Ft-os összeg 53,94 %-ra teljesült. 
Ezen a soron került továbbá elszámolásra a korábbi években keletkezett, de ez évben befolyt közműfejlesztési 
hozzájárulás összege 3.702 e Ft összegben. 
 
Finanszírozási bevételek 
Belföldi értékpapírok bevételei 
Ezen a soron került tervezésre a 2017. évben 600 millió Ft összegben vásárolt féléves kamatozó kincstárjegy 
2018. évben bevételként megjelenő összege, amely lejáratkort visszakerült bankszámlánkra, így 100 %-ban 
teljesült. Ezen a soron került módosított előirányzatként betervezésre a 2018. évben 1.030.000 e Ft összegben 
vásárolt féléves kamatozó kincstárjegy összege, amelynek lejárata augusztus hó. 
Maradvány igénybevétele 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a 2017. évi maradvány összege. A maradvány összegének 
eredeti előirányzata 1.173.722 e Ft, amely a zárszámadási rendelet elfogadását követően 1.351.119 e Ft-ra 
módosult és 100 %-ban teljesült. 
ÁH-on belüli megelőlegezés 
Ezen a soron került elszámolásra 291 e Ft összegben közfoglalkoztatással kapcsolatban megelőlegezett befizetési 
kötelezettség. 
 
 
2. Polgármesteri Hivatal bevételei 
 
A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését az előterjesztés 8. sz., COFOG kód szerinti bontását a 
rendelettervezet 9. sz. melléklete tartalmazza.  
A bevételek eredeti előirányzata 19.456 e Ft, amely év közben 28.501 e Ft-ra változott, teljesítése 18.053 e Ft, a 
módosított előirányzat 63,34 %-a. 
 
Működési célú támogatások ÁH-on belülről 
Ezen a soron került módosított előirányzatként az Országgyűlési választásokra a jogszabály által 
Önkormányzatunkat megillető 4.312 e Ft összege, amely az elszámolható többletbevételek miatt 4.539 e Ft-ra, 
105,26 %-ra teljesült. 
 
Működési célú bevételek 
Működési bevétel 
Itt került tervezésre a helyi rendeletünk alapján az esküvői szolgáltatás 821 e Ft-os bevétele, amely 498 e Ft-ra, 
60,66 %-ra teljesült. 
Itt került továbbá tervezésre, mint továbbszámlázott szolgáltatás, a Pest Megyei Kormányhivatal részére 
átszámlázandó rezsiköltségek (víz- és csatorna, villamos energia, gázenergia, szemétdíj, telefon, Internet, 
takarítás, fénymásoló bérlete, kötelező karbantartás, biztosítás) szerződésben rögzített feltételek szerinti 13.614 e 
Ft-os összege, amely 5.676 e Ft-ra teljesült. 
A „Kertváros” Önkormányzati Társulás munkaszervezetének feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói 
látják el, amelyhez havi 400 e Ft-tal járul hozzá a Társulás, ennek összege szintén itt került tervezésre 4.800 e Ft 
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összegben, teljesítése 50 %. 
Szintén itt került tervezésre az esküvői szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetendő 221 e Ft ÁFA összege is, amely 207 
e Ft összegben teljesült. 
Felhalmozási célú bevételek 
A Polgármesteri Hivatal esetében felhalmozási célú bevétel nem került tervezésre. Az I. félévben ilyen jogcímen 
bevétel sem keletkezett. 
 
Finanszírozási bevételek 
Irányító szervi támogatásként került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely az 
intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 10 sz. 
mellékletben jelenik meg, az 1. sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. A támogatás eredeti 
előirányzata 389.710 e Ft, amely év közben 391.889 e Ft-ra módosult, 161.573 e Ft-ra teljesült, a módosított 
előirányzat 41,23 %-ára. 
Maradvány igénybevétele soron került elszámolásra 2017. évi maradvány 4.733 e Ft-os összege, amely 100 %-
ban teljesült. 
 
 
3. Intézmények bevételei 
 
Az Intézmények bevételeinek részletezését az előterjesztés 10. sz., COFOG kód szerinti bontását a 11. sz. 
melléklete tartalmazza. 
Az Intézményi bevételek eredeti előirányzata961.448 e Ft, amely év közben 1.025.457 e Ft-ra módosult, 514.557 
e Ft-ra, a módosított előirányzat 50,18 %-ára teljesült. 
 
Működési célú bevételek 
A működési bevételek eredeti előirányzata 112.682 e Ft, amely év közben 112.789 e Ft-ra módosult, 62.449 e Ft-
ra, 55,37 %-ra teljesült. 
Az intézményi működési bevételek között az Önkormányzat fenntartásában és működésében maradt intézmények 
bevételei kerültek tervezésre és elszámolásra, úgymint étkezési térítési díj, jegyeladás, újsághirdetés, bérleti díj, 
továbbszámlázott rezsi költségek bevételei. Az eredeti előirányzat 44.595 e Ft-os összege év közben 44.702 e Ft-
ra módosult, teljesítése 24.576 e Ft, a módosított előirányzat 54,98 %-a. 
Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről soron került tervezésre és elszámolásra az OEP támogatás 
összege, amelyet a Városi Egészségügyi Központ kap. Ezen a soron 68.087 e Ft került tervezésre, teljesítése 
55,18 %, 37.573 e Ft.  
Ezen a soron került továbbá elszámolásra az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár részére a 
polgármesteri keret terhére adott 300 e Ft támogatás összege. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
Felhalmozási célú bevétel az intézményeknél nem került tervezésre és elszámolásra. 
 
Finanszírozási célú bevételek 
Finanszírozási bevételként került tervezésre és elszámolásra az Önkormányzat által adott támogatás összege, 
amely az intézmények kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 
8. sz. mellékletben jelenik meg, az 1. sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. Az 
önkormányzati támogatások eredeti előirányzata 848.766 e Ft, amely év közben 879.715 e Ft-ra változott, 
419.155 e Ft-ra, a módosított előirányzat 47,65 %-ára teljesült. 
Ezen a soron került továbbá elszámolásra a 2017. évi 32.953 e Ft maradvány összege, amely 100 %-ban teljesült. 
 
 
KIADÁSOK 
 
A kiadási előirányzatok és azok teljesítésének alakulását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban az előterjesztés 1. sz., 4. sz., 6. sz., 8. sz., 11. sz. mellékletei, COFOG kód szerinti bontását pedig a 7. 
sz., a 9. sz., és a 11. sz. mellékletek tartalmazzák. 
A kiadások eredeti előirányzata 4.720.663 e Ft, amely év közben 5.403.574 e Ft-ra emelkedett, 2.251.940 e Ft-ra, 
a módosított előirányzat 41,68 %-ára teljesült. 
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1. Önkormányzat kiadásai 
 
Az Önkormányzat kiadásainak eredeti előirányzata 3.350.049 e Ft, amely év közben 3.957.727 e Ft-ra változott, 
1.595.703 e Ft-ra, a módosított előirányzat 40,32 %-ára teljesült. 
 
Működési célú kiadások 
 
A működési célú kiadások részletezést az előterjesztés 4. sz., COFOG kód szerinti bontását a 7. sz. melléklete 
tartalmazza.  
A működési célú kiadások eredeti előirányzata 1.208.141 e Ft, amely év közben 1.365.339 e Ft-ra változott, 
490.042 e Ft-ra, a módosított előirányzat 35,89 %-ára teljesült. 
 
Személyi juttatások 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 69.528 e Ft, amely év közben 74.267 e Ft-ra változott, teljesítése 
40.379 e Ft, a módosított előirányzat 54,37 %-a. 
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a két fő mezőőr alapilletményének, a közlekedési 
költségtérítésének, valamint a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege.  
Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a közfoglalkoztatásra kifizetett összeg. 
A foglalkoztatottak személyi juttatásának eredeti előirányzata 9.756 e Ft, amely év közben a kapott 
bérkompenzáció, közfoglalkoztatásra adott támogatás miatt 14.495 e Ft-ra változott, 10.009 e Ft-ra, a módosított 
előirányzat 69,05 %-ára teljesült. Az időarányostól való eltérés a közmunka foglalkoztatás soron jelentős, 
amelynek oka, hogy a részükre kifizetett bért követő 1-2 hónap elteltével jelentkezik a visszaigényelt támogatás 
összege és csak ezt követően tudjuk az előirányzatot rendezni. 
Külső személyi juttatások 
A külső személyi juttatások soron került megtervezésre és elszámolásra a polgármester, alpolgármester 
alapilletménye, a részükre járó cafetéria-juttatás nettó összege, a polgármester, alpolgármester részére fizetendő 
költségtérítés összege. Ezen a soron került tervezésre és elszámolásra a képviselőknek fizetendő tiszteletdíj 
összege, valamint megbízási díjakra kifizetett összeg. 
A külső személyi juttatások között került továbbá tervezésre és elszámolásra az önkormányzati rendezvényekkel 
kapcsolatos, valamint a város kommunikációs koncepciótervének megvalósulásához kapcsolódó reprezentációs 
kiadás összege. 
A külső személyi juttatások eredeti előirányzata 59.772 e Ft, teljesítése 30.370 e Ft, az eredeti előirányzat 50,81 
%-a. Az időarányos teljesítéshez képest a cafetéria juttatás soron látható túlteljesítés, amelynek oka, hogy havi 
rendszerességgel csak a pénzbeli juttatás összege jelenik meg, míg a SZÉP kártyára kért összeget év elején 
egyszerre rendeljük meg egész évre vonatkozóan. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
Itt került tervezésre és elszámolásra a bérek és a béren kívüli juttatások, külső személyi juttatások után a 
jogszabályban meghatározott szociális hozzájárulási adó összege, a cafetéria-juttatás és a reprezentációs kiadás 
után fizetendő egészségügyi hozzájárulás és munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összege. Ezen a soron 
került továbbá elszámolásra a táppénz hozzájárulás összege. 
A járulékok eredeti előirányzata 15.939 e Ft, amely év közben 16.575 e Ft-ra változott, 8.377 e Ft-ra, 50,54 %-ra 
teljesült. 
 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 350.291 e Ft, amely év közben 377.509 e Ft-ra változott, 167.371 e Ft-ra, 
a módosított előirányzat 44,34 %-ára teljesült. 
Készletbeszerzés 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a mezőőrök formaruha juttatásának, valamint a Települési 
önkéntes mentőcsoport részére mellény vásárlására tervezett összeg. 
A készletbeszerzés eredeti előirányzata 1.695 e Ft, amely 2.420 e Ft-ra, 142,77 %-ra teljesült. A „túlteljesítés” 
oka, hogy itt került az óvodai, iskolai babacsomagokhoz beszerzett termékek elszámolása, előirányzata a 
céltartalékon került tervezésre, az előirányzat rendezésére a II. félévben kerül sor. 
Kommunikációs szolgáltatás 
Az informatikai szolgáltatások soron került megtervezésre és elszámolásra a földmérési alaptérképre és a 
Helpynet Kft részére a szerződés szerint fizetendő összeg. Itt került továbbá elszámolásra a Nemzeti Kataszteri 
programért fizetett díj összege. A 2.156 e Ft eredeti előirányzat összege év közben 2.206 e Ft-ra változott és 100 
%-ban teljesült. 
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Szolgáltatási kiadások 
A közüzemi szolgáltatások rovaton került megtervezésre és elszámolásra a közvilágítás, a városközpontban 
létesített park öntözésének költsége, a Sportpálya üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjak költsége. 
A vásárolt élelmezés soron került megtervezésre és elszámolásra az iskolák vásárolt élelmezésére fordított 
kiadásainak összege. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a nyári gyermekétkeztetés és a diabetikus 
étkezés kiadásainak összeg. 
A bérleti és lízingdíj soron került megtervezésre és elszámolásra a MÁV Zrt részére fizetendő bérleti díj összege, 
valamint az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár részére, és külső helyszínen, az ott tartott esküvők 
kapcsán fizetendő díj összege. 
A karbantartási, kisjavítás soron került megtervezésre és elszámolásra a közvilágítás karbantartásáért, valamint 
az önkormányzati gépkocsik karbantartásáért fizetendő összeg, valamint itt került tervezésre és elszámolásra a 
közvilágítási lámpatestek kihelyezésére kifizetett összeg. 
A közvetített szolgáltatás rovaton került megtervezésre és elszámolásra a Pest Megyei Kormányhivatalnak 
továbbszámlázott szolgáltatások összege. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra az idősek szállításáért, a 
Gyál-felső vasútállomás üzemeltetéséért a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek fizetett 
összeg, valamint azon vagyonbiztosítás összege, amely a Gyál, Rákóczi F u. 44.sz. alatti épületre vonatkozik. 
Itt került továbbá elszámolásra, mint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás a mezőőrök továbbképzésére 
kifizetett összeg. 
Az egyéb szolgáltatások soron került megtervezésre és elszámolásra az Önkormányzat vagyona után fizetendő 
biztosítási díj összege, valamint az önkormányzati gépkocsik után fizetendő kötelező és casco biztosítás összege. 
A pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak soron került megtervezésre és elszámolásra a bankszámlavezetés 
kapcsán fizetendő díjak összegei. 
Az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatás rovaton került megtervezésre és elszámolásra a veszélyes 
hulladék elszállításának költsége, a 70 év felettiek szemétszállításáért kifizetett összeg, a csekkes befizetések, a 
segély utalások miatt a Postának fizetendő díj összege, erdészeti szakirányításért fizetett összeg. 
Ezen a soron került továbbá tervezésre a Környezetvédelmi program és a vízkár-elhárítási terv elkészítésének 
összege, amelyre az I. félévben nem került kifizetés, valamint tervezésre és elszámolásra a gazos ingatlanok 
kényszerkaszálásáért, a kamerarendszer éves üzemeltetéséért fizetendő összeg. 
A szolgáltatási kiadások eredeti előirányzata 164.520 e Ft, amely év közben 175.063 e Ft-ra változott, teljesítése 
79.087 e Ft, a módosított előirányzat 45,18 %-a. 
Kiküldetés, reklám-és propaganda kiadások 
A kiküldetések kiadásai soron nem került összeg tervezésre. Év közben változás történt abban, hogy a mezőőrök 
részére a közlekedési költségtérítés belföldi kiküldetési rendelvény alapján kerül kifizetésre. Ennek 
következménye, hogy a foglalkoztatottak személyi juttatása soron tervezett előirányzat év közben 
átcsoportosításra került 1.100 e Ft összegben, erre a sorra, amelyből az I. félévben 179 e Ft került kifizetésre. 
A reklám és propaganda kiadások soron került tervezésre és elszámolásra többek között a televíziós műsor 
készítésére a Williams Televízió részére fizetett összeg, a Gyáli Mi Újság szerkesztéséért Szita Róbertnek 
fizetendő összeg, valamint arculati elemek nyomdaköltségeire, tárgyi költségeire, média megjelenésre, 
identitásmélyítő akciókra fordított kiadás összege. A 8.755 e Ft eredeti előirányzat összege év közben 9.312 e Ft-
ra változott, 6.273 e Ft-ra, a módosított előirányzat 67,36 %-ára teljesült. 
 
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a működési célú előzetesen felszámított áfa, a fizetendő 
általános forgalmi adó összege. Itt került továbbá tervezésre a folyószámlahitel igénybevételéhez kapcsolódó 
várható kamatkiadás összege, kártérítések fedezetére tervezett összeg, amelyekre az I. félévben nem került 
összeg kifizetésre, valamint eljárási díjakra fizetendő összeg, a fizetendő cégautóadó összege, valamint az 
utcaszélesítéshez, területrendezéshez kapcsolódó kiadások összegei. Az eredeti előirányzat 173.165 e Ft-os 
összege év közben 188.133 e Ft-ra változott, 77.177 e Ft-ra, 41,02 %-ra teljesült. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai között került megtervezésre és elszámolásra a lakhatási támogatásra, települési 
támogatásra, köztemetésre, beiskolázási segélyre, szociális tanulmányi ösztöndíjra, valamint a Gyáli Élet 
Program keretében az első házasulandók részére fizetendő támogatás összege.  
A 31.050 e Ft eredeti előirányzat összege év közben 31.375 e Ft-ra növekedett, amely 10.502 e Ft-ra, 33,47 %-ra 
teljesült az I. félévben. 
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Egyéb működési célú kiadások 
Helyi Önkormányzatok előző év elszámolásaiból származó kiadásai 
Ezen a soron került és megtervezésre és elszámolásra a 2016. évi költségvetési támogatás elszámolásának – a 
MÁK Államháztartási Irodája által végzett – felülvizsgálata során előzetesen megállapított visszafizetendő 
összeg. Az eredeti előirányzat 930 e Ft-os összege 1.321 e Ft-ra változott, 6.995 e Ft-ra teljesült. A jelentős 
„túlteljesítés” oka, hogy a 2017. évben megelőlegezett 4.327 e Ft normatív visszafizetési kötelezettség összege 
ezen a soron került elszámolásra, előirányzata a II. félévben kerül rendezésre. 
Helyi Önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései 
Ezen a soron került tervezésre és elszámolásra a helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulás jogcímen 
fizetendő, Önkormányzatunkat terhelő összege. A 47.750 e Ft-os eredeti előirányzat 24.830 e Ft-ra, az eredeti 
előirányzat 52 %-ra teljesült. Az eredeti előirányzat tévedésből került 4.327 e Ft-tal módosítva, az előző részben 
leírtak miatt, az előirányzatot a II. félévben rendezzük. 
Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre soron a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 
fizetendő támogatás, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás részére fizetendő tagdíj, működési hozzájárulás és a 
székhelytelepülésen keresztül folyósított normatív támogatás összege, a Bursa Hungarica Ösztöndíj és az Érd és 
Térsége Önkormányzati Társulás részére fizetendő tagdíj összege került tervezésre és elszámolásra. Ezen a soron 
került továbbá elszámolásra a Társulás intézményének dolgozói részére kifizetett szociális ágazati összevont 
pótlék és bérkompenzáció összege. 
A 151.207 e Ft-os eredeti előirányzat összege év közben 165.027 e Ft-ra módosult, 79.651 e Ft-ra a módosított 
előirányzat 48,27 %-ára teljesült. 
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 
Ezen a rovaton került tervezésre és elszámolásra a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft 
részére a feladat-ellátási szerződésben megfogalmazott feladatok elvégzésére adott támogatás összege, a Dabas 
és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatása, az Alapítvány által működtetett táborban táborozó gyermekek 
költségeihez való hozzájárulás összege, a Szent József Idősek Klubja részére nyújtandó támogatás, a sportpálya 
üzemeltetésére fordított támogatás, a hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó Gy.T.H. Kft. részére biztosított 
finanszírozás összege, a polgármester által saját hatáskörben felhasználható keretösszeg, valamint a FEGY 
részére szerződés alapján járó támogatás összege. 
Itt került tervezésre és elszámolásra a buszjáratok közlekedtetéséért fizetendő támogatás összege. 
Ezen a tételen került továbbá elszámolásra a Bizottsági keretből kifizetett összegek, az iskolai alapítványok 
részére kifizetett támogatás összege. 
A támogatás eredeti előirányzata 269.077 e Ft, amely év közben 277.004 e Ft-ra változott, teljesítése 151.937 e 
Ft, a módosított előirányzat 54,85 %-a. 
Tartalékok 
A tartalékok – általános és céltartalék – összegét a rendelettervezet 5. sz. mellékletében részletezzük. Itt szerepel 
többek között a pályázatok benyújtásához szükséges önrész összege, a civil szervezetek, alapítványok részére 
adható keretösszeg, a közbiztonság támogatására fordítható összeg, a városi rendezvényekre, illetve a város által 
alapított díjakra fordítható összeg, az intézményeknél várható végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak, 
törzsgárda juttatás összege. Itt került tervezésre forrás a hó eltakarítás kiadásaira, a pályázattól függő 
beruházások önrészére, közútkarbantartásra, sportpálya karbantartására tervezett összeg. 
A céltartalékon található a járóbeteg szakellátás magasabb színvonalú ellátásáért fizetendő támogatás összege. 
Ezeken a sorokon teljesítési adat nem szerepel, azok összegei a költségvetés más sorain kerültek elszámolásra, 
jellegüknek megfelelően. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
 
A felhalmozási célú kiadások részletezését a rendelettervezet 6. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását 
pedig a 7. sz. melléklet tartalmazza. 
A felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzat a2.120.018 e Ft, amely év közben 2.144.716 e Ft-ra változott, 
657.807 e Ft-ra a módosított előirányzat 30,67 %-ára teljesült az I. félévben. A felhalmozási kiadások jelentős 
részének kifizetésére a II. félévben kerül sor. 
 
Beruházások 
A beruházások összegei nettó módon (áfát nem tartalmazva) kerültek tervezésre és elszámolásra, a beruházások 
áfájának összege külön soron szerepel. 
A beruházások az alábbi csoportosításban kerültek megtervezésre és elszámolásra: immateriális javak 
beszerzése, ingatlanok beszerzése, létesítése, bővítése, egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése, valamint 
beruházások után fizetendő áfa összege. 
A beruházások eredeti előirányzata 2.112.911 e Ft, amely év közben 2.130.632 e Ft-ra módosult, 657.807 e Ft-
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ra, a módosított előirányzat 30,87 %-ára teljesült. 
Felújítások 
A felújítások összegei szintén nettó módon kerültek megtervezésre és elszámolásra, külön soron szerepel az áfa 
összege. 
A felújítások között került megtervezésre és az adott intézménynél, illetve a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft kiadási között került elszámolásra az intézmények szükséges év közbeni felújítására 
fordított összeg. 
A felújítások eredeti előirányzata 5.300 e Ft volt, amely év közben 8.086 e Ft-ra változott, teljesítés a II. félévben 
kerül elszámolásra. 
Egyéb felhalmozási kiadások 
Itt került tervezésre a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek eszközvásárlásra átadott 
összeg, a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósítható munkáltatói kölcsön összege. Teljesítés 
az I. félévben ezen a tételen nem történt. 
 
Finanszírozási kiadások 
Költségvetési támogatások 
Ezen a soron került tervezésre és elszámolásra az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények 
működésére adott támogatás összege, amely a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kiadásainak és 
bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 6 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 
sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. 
Ezen a soron került továbbá elszámolásra a Képviselő-testület döntése alapján vásárolt 430 millió Ft összegű 
kamatozó kincstárjegy vásárlásának összege. 
ÁHT-on belüli megelőzések 
Ezen a tételen került megtervezésre és elszámolásra a 2018. évi támogatásra 2017. december végén kapott előleg 
összege. 
A költségvetési támogatások eredeti előirányzata 1.260.366 e Ft, amely év közben 1.719.276 e Ft-ra változott, 
59,83 %-ra, 1.028.582 e Ft-ra teljesült. 
 
 
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 
 
A Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezését a rendelettervezet 8. sz. melléklete, COFOG kód szerinti 
bontását a 9. sz. melléklete tartalmazza. 
A kiadások eredeti előirányzata 409.166 e Ft, amely év közben 420.390 e Ft-ra változott, 175.431 e Ft-ra a 
módosított előirányzat 41,73 %-ára teljesült. 
 
Működési célú kiadások 
A működési célú kiadások eredeti előirányzata 396.537 e Ft volt, amely év közben 407.761 e Ft-ra növekedett, 
173.490 e Ft-ra, a módosított előirányzat 42,55 %-ára teljesült. 
 
Személyi juttatások 
A foglalkoztatottak személyi juttatása rovaton került megtervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal 
foglalkoztatottai részére fizetett alapilletmény, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, egyéb illetménypótlék összege. 
Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra és túl szolgálat 
összege, a köztisztviselők jubileumi jutalma, dolgozónként nettó 149.009 Ft (bruttó 200.000 Ft) cafetéria-juttatás 
összege, a jogszabály alapján fizetendő közlekedési költségtérítés összege, szociális támogatásokra (szociális 
juttatás, temetési segély) összeg, valamint a törzsgárda juttatás összege. 
A külső személyi juttatások között került megtervezésre és elszámolásra az állományba nem tartozók részére 
fizetendő megbízási díj összege, valamint a reprezentáció címén kifizetett kiadások összege. 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 244.411 e Ft, amely év közben 248.532 e Ft-ra módosult, 106.773 e 
Ft-ra, a módosított előirányzat 42,96 %-ára teljesült. 
Munkaadókat terhelő járulékok 
A munkaadókat terhelő járulékok összeg soron került megtervezésre és elszámolásra a rendszeres és nem 
rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, a 
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és a rehabilitációs hozzájárulási adó összegét. Ezen a soron kerül 
továbbá elszámolásra a betegszabadság és a táppénz hozzájárulás kifizetett összege. 
A járulékok eredeti előirányzata 53.966 e Ft, amely év közben 54.970 e Ft-ra emelkedett, 23.795 e Ft-ra teljesült, 
a módosított előirányzat 43,29 %-ára. 
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Dologi kiadások 
A készletbeszerzések között került tervezésre és elszámolásra az irodaszerek, nyomtatványok, tonerek, patronok 
beszerzésének összege, a szakkönyvbeszerzés, a folyóirat előfizetés, az üzemanyag, a közterület-felügyelők 
munkaruha, formaruha beszerzésének költsége, tisztítószer, egyéb eszközök beszerzésére fordított kiadás 
összege. 
A kommunikációs szolgáltatások rovaton került tervezésre és elszámolásra a telefonköltség, a GPS nyomkövetés 
összege, valamint a Hivatalban használt programokért fizetendő díj összege. 
A szolgáltatási kiadások soron került tervezésre és elszámolásra a közüzemi díjak (villany, gáz, víz és csatorna 
díj) összege, a fénymásolók bérleti díjának összege, a gépkocsik, a számítógépek, a klímaberendezés, a lift, a 
tűzjelző és a telefonközpont karbantartásáért fizetendő összegek, az általános karbantartásra fizetendő összeg, az 
oktatás, a foglalkoztatás eü. kiadása. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a könyvvizsgálati díj, a belső 
ellenőrnek fizetett díj, a postaköltség, takarítás, a munkavédelem, a tűzvédelem, az őrzés költségeinek összege, a 
cégautó adó, a belföldi kiküldetés, a működési célú előzetesen felszámított áfa és a fizetendő áfa összege.  
A dologi kiadások eredeti előirányzata 98.160 e Ft, amely összeg év közben 104.259 e Ft-ra változott, 42.922 e 
Ft-ra, a módosított előirányzat 41,17 %-ára teljesült. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
Itt került tervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi 
eszköz vásárlásainak összege, úgymint, számítógépes programok, asztali számítógépek és notebook vásárlás a 
működéshez szükséges egyéb kis értékű eszközök, ügyfélhívó rendszer kiépítésének költsége. 
A felhalmozási kiadások 12.629 e Ft-os összegéből 1.941 e Ft került elköltésre az I. félévben. 
 
 
3. Intézmények kiadásai 
 
Az Önkormányzat által fenntartott gazdálkodási egységgel nem rendelkező intézmények 2018. évi kiadási 
előirányzatait az előterjesztés 10. sz. melléklete, COFOG kód szerinti bontását pedig a 11. sz. melléklete 
tartalmazza. 
A kiadások eredeti előirányzata 961.448 e Ft, amely év közben 1.025.457 e Ft-ra módosult, 480.846 e Ft-ra a 
módosított előirányzat 46,89 %-ára teljesült. 
 
Működési célú kiadások 
A működési célú kiadások eredeti előirányzata 940.400 e Ft, amely év közben 982.527 e Ft-ra változott, 471.744 
e Ft-ra, 48,01 %-ra teljesült. 
Személyi juttatások 
A foglalkoztatottak személyi juttatás kiadási tételein belül került tervezésre és elszámolásra a közalkalmazottak 
alapilletménye és pótlékai, valamint a külső személyi juttatásokra megbízási szerződések alapján kifizetett 
összeg. 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 577.419 e Ft, amely év közben 582.390 e Ft-ra módosult, 272.440 e 
Ft-ra, 46,78 %-ra teljesült. 
Az időarányos teljesítéstől a Bóbita Bölcsőde esetében van eltérés, amelynek oka, hogy az első félévben 
kifizetésre került a dolgozók részére a szociális ágazati pótlék összege, azonban annak előirányzata csak részben 
került az I. félévben rendezésre. 
Munkaadókat terhelő járulék 
A munkaadókat terhelő járulékok összege soron került tervezésre és elszámolásra a rendszeres és nem 
rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, a 
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, és a rehabilitációs hozzájárulás összegét. Itt került továbbá 
elszámolásra a betegszabadságra és táppénz hozzájárulásra kifizetett összeg. 
A járulékok eredeti előirányzata 119.991 e Ft, amely év közben 121.028 e Ft-ra változott, 58.034 e Ft-ra, 47,95 
%-ra teljesült.  
Az időarányos teljesítéstől szintén a Bóbita Bölcsőde esetében van eltérés, melynek oka ugyan az, mint a 
személyi juttatásoknál leírtak. 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások az intézmények készletbeszerzési (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag), szolgáltatási 
(elsősorban közüzemi díjak) kiadásainak, valamint a gyermek- és felnőtt étkeztetés kiadásainak összegeit 
tartalmazzák.  
A dologi kiadások eredeti előirányzata 242.990 e Ft, amely év közben a rendeletmódosítások következtében 
279.109 e Ft-ra módosult, 141.270 e Ft-ra, a módosított előirányzat 50,61 %-ra teljesült. 
Ezen a soron „túlteljesítés” az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár esetében látható, melynek oka, 
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hogy a városi rendezvények költségei kifizetésre kerültek, az előirányzatok rendbetételér a II. félévben kerül sor. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
Ezen a soron a működéshez szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszközök beszerzésének összege, valamint 
felújításra kifizetett összeg került elszámolásra  
A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 21.048 e Ft, amely év közben 42.930 e Ft-ra változott, az I. 
félévben 9.062 e Ft-ra, 21,11 %-ra teljesült. 
 
Az előterjesztés 12. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat, az Önkormányzat költségvetési 
intézményei, a Polgármesteri Hivatal és a közfoglalkoztatottak létszámát teljes és részmunkaidőben 
foglalkoztatottak szerinti bontásban. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot elfogadni 
szívesedjenek.  
 
 
Határozati javaslat 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
I. félévi alakulásáról szóló beszámoló jelentését elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester. 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
 
Gyál, 2018. szeptember 03. 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 4 588 525 5 229 331 3 406 590 65,14%
     Működési célú bevételek 2 789 849 2 823 149 1 439 310 50,98%
        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 703 478 728 692 390 201 53,55%
        Közhatalmi bevételek 1 910 525 1 909 974 935 871 49,00%
        Működési bevétel 175 846 184 483 113 238 61,38%
        Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0,00%

     Felhalmozási célú bevételek 24 954 24 954 15 870 63,60%
        Felhalmozási célú önk. támogatás 0 0 0
        Felhalmozási bevétel 24 396 24 396 11 867 48,64%
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 558 558 4 003 717,38%

    Finanszírozási bevételek 1 773 722 2 381 228 1 951 410 81,95%

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 19 456 28 501 18 053 63,34%
     Működési célú támogatások ÁH-n belülről 4 312 4 539 105,26%
     Működési célú bevételek 19 456 19 456 8 781 45,13%
        Intézményi működési bevétel 19 456 19 456 8 781 45,13%
    Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0,00%
    Finanszírozási bevételek 0 4 733 4 733 100,00%

3. Intézmények bevételei 112 682 145 742 95 402 65,46%
     Működési célú bevételek 112 682 112 789 62 449 55,37%
        Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 68 087 68 087 37 873 55,62%
        Intézményi működési bevétel 44 595 44 702 24 576 54,98%
     Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0,00%
     Finanszírozási bevételek 0 32 953 32 953 100,00%

B e v é t e l e k összesen: 4 720 663 5 403 574 3 520 045 65,14%

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 3 350 049 3 957 727 1 595 703 40,32%
     Működési célú kiadások 1 208 141 1 365 339 490 042 35,89%
        Személyi juttatások 69 528 74 267 40 379 54,37%
        Munkaadókat terhelő járulékok 15 939 16 575 8 377 50,54%
        Dologi kiadások 350 291 377 509 167 371 44,34%
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 050 31 375 10 502 33,47%
        Egyéb működési célú kiadások 741 333 865 613 263 413 30,43%

      Felhalmozási célú kiadások 2 120 018 2 144 716 657 807 30,67%
         Beruházások 2 112 911 2 130 632 657 807 30,87%
         Felújítások 5 300 8 086 0 0,00%
         Egyéb felhalmozási kiadások 1 807 5 998 0 0,00%

      Finanszírozási kiadások 21 890 447 672 447 854 100,04%

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 409 166 420 390 175 431 41,73%
     Működési célú kiadások 396 537 407 761 173 490 42,55%
         Személyi juttatások 244 411 248 532 106 773 42,96%
         Munkaadókat terhelő járulékok 53 966 54 970 23 795 43,29%
         Dologi kiadások 98 160 104 259 42 922 41,17%
    Felhalmozási célú kiadások 12 629 12 629 1 941 15,37%
    Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00%

3. Intézmények kiadásai 961 448 1 025 457 480 806 46,89%
     Működési célú kiadások 940 400 982 527 471 744 48,01%
         Személyi juttatások 577 419 582 390 272 440 46,78%
         Munkaadókat terhelő járulékok 119 991 121 028 58 034 47,95%
         Dologi kiadások 242 990 279 109 141 270 50,61%
      Felhalmozási kiadások 21 048 42 930 9 062 21,11%
      Finanszírozási kiadások 0 0 0 0,00%

K i a d á s o k összesen: 4 720 663 5 403 574 2 251 940 41,68%

2018.06.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2018. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

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

mód. ei.



2. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2 789 849 2 823 149 1 439 310 50,98%

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1 703 478 728 692 390 201 53,55%
Önkormányzatok működési támogatása B11 701 318 720 155 380 797 52,88%
          Támogatások 701 318 720 155 380 797 52,88%

Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B16 2 160 8 537 9 404 110,16%
        Mezőőri támogatás 2 160 2 160 1 080 50,00%
        Közcélú foglalkoztatás támogatása 0 6 377 7 824 122,69%
       Bursa ösztöndíj támogatás 0 0 500 0,00%
Közhatalmi bevételek B3 1 910 525 1 909 974 935 871 49,00%
Vagyoni típusú adók B34 272 454 272 454 149 962 55,04%
                Építményadó 272 454 272 454 149 962 55,04%
                ebből: letéti 3 000 3 000 2 729 90,97%
Termékek és szolgáltatások adói B35 1 628 221 1 628 221 773 587 47,51%
                Iparűzési adó 1 539 104 1 539 104 722 652 46,95%
                ebből: letéti 16 000 16 000 11 120 69,50%
               Gépjárműadó 89 117 89 117 50 935 57,16%
Egyéb közhatalmi bevételek B36 9 850 9 299 12 322 132,51%
               Mezőőri járulék 3 000 3 000 2 000 66,67%
               Helyi adóbírság, pótlék 2 000 2 000 6 033 301,65%
                Egyéb közhatalmi bevétel 3 850 3 299 3 268 99,06%
               Talajterhelési díj 1 000 1 000 1 021 102,10%

Működési bevételek B4 175 846 184 483 113 238 61,38%
Tulajdonosi bevételek B402 93 489 102 126 40 078 39,24%
   Közútkezelői hozzájárulás 0 551 112 20,33%
   Bérleti díj Mezőhúsgép 4 800 4 800 2 400 50,00%
   Bérleti díj Navax 3 622 3 622 1 811 50,00%
   A.S.A. kompenzációs jut. 60 000 60 000 23 552 39,25%
   Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) 600 600 0 0,00%
   Bérleti díj DPMV Zrt (Kőrösi úti épület) 421 421 216 51,31%
   Bérleti díj DPMV Zrt. (felújítások) 0 8 086 0 0,00%
   Bérleti díj Eisberg Kft. 903 903 385 42,64%
   Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. 2 500 2 500 2 500 100,00%
   Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. 2 693 2 693 0 0,00%
   Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt 2 400 2 400 1 229 51,21%
   Bérleti díj  Eötvös szolgálati lakás 180 180 90 50,00%
   Bérleti díj Hiteles Kft 100 100 0 0,00%
   Bérleti díj A.S.A (régi kukásautó) 1 920 1 920 1 139 59,32%
   Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató) 12 000 12 000 6 144 51,20%
   Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület 250 250 0 0,00%
   Bérleti díj Mária Rádió 500 500 500 100,00%
   Bérleti díj Véraq Kft 600 600 0 0,00%
Tulajdonosi bevételek B404 0 0 235 0,00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 2 738 2 738 2 616 95,54%
Ellátási díjak B405 31 596 31 596 17 484 55,34%
   Általános iskolák étkezési bevételei 31 596 31 596 17 484 55,34%
               -Ady Endre Általános Iskola 18 532 18 532 10 014 54,04%
               -Bartók Béla Általános Iskola 6 068 6 068 3 596 59,26%
               -Zrínyi Miklós Általános Iskola 6 762 6 762 3 794 56,11%
              - Diabetikus közétkeztetés 234 234 80 34,19%
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 41 273 41 273 48 109 116,56%
Kamatbevételek B408 6 750 6 750 4 500 66,67%
Egyéb működési bevétel B411 0 0 216 0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0,00%

Felhalmozási célú bevételek 24 954 24 954 15 870 63,60%

Felhalmozási célú önkormányzati támog. B2 0 0 0 0,00%

Felhalmozási bevétel B5 24 396 24 396 11 867 48,64%
      Ingatlanok értékesítése B52 22 256 22 256 11 516 51,74%
      Gép berendezés értékesítése 1 690 1 690 351 20,77%
      Egyéb felhalmozási bevétel 450 450 0 0,00%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívűlről B7 558 558 4 003 717,38%

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B74 558 558 4 003 717,38%
      Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 558 558 301 53,94%
      Csatorna átvett pénzeszközök 0 0 3 702 0,00%

B8 1 773 722 2 381 228 1 951 410 81,95%
      Belföldi értékpapírok bevételei 600 000 1 030 000 600 000 58,25%
      Maradvány igénybevétele B813 1 173 722 1 351 119 1 351 119 100,00%
      ÁH-n belüli megelőlegezés (közfoglalkoztatás) 0 109 291 266,97%

Gyál Város Önkormányzat
2018. évi bevételei 

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. 
eredeti ei.

Finanszírozási bevételek

Működési célú bevételek

M e g n e v e z é s 2018.06.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz



3. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 0 492 492 100,00%
   2017. 12. havi bérkompenzáció támogatása 0 492 492 100,00%

2. sz.
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B112 442 361 442 361 224 120 50,66%
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása 375 195 375 195 189 542 50,52%
II.2. Óvodaműködtetési támogatás 58 225 58 225 29 556 50,76%
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó 
többletkiadásokhoz 8 941 8 941 5 022 56,17%

2. sz.
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 229 703 242 566 134 935 55,63%

III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 74 761 74 761 38 875 52,00%
       III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat 23 800 23 800 12 376 52,00%
       III.3.b Család- és gyermekjóléti központ 16 170 16 170 8 408 52,00%
       III.3.c (1) szociális étkezés 2 491 2 491 1 295 51,99%
       III.3.d (2) házi segítségnyújtás (szociális segítés) 125 125
       III.3.d (2) házi segítségnyújtás (személyi gondozás) 32 175 32 175 16 796 52,20%

III.3. Bölcsődei ellátás 53 874 53 874 28 015 52,00%

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 61 294 61 294 31 873 52,00%
         Gyermekétkeztetés támogatása (működési) 39 110 39 110 20 337 52,00%
         Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása 664 664 345 51,96%

Szociális ágazati pótlék támogatása 0 12 863 15 490 120,42%

2. sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása B114 29 254 31 119 17 272 55,50%
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 29 254 29 254 15212 52,00%
Kulturális pótlék támogatása 0 950 1145 120,53%
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatása 0 915 915 100,00%

Bérkompenzáció 2018 évi B115 0 1 743 2 104 120,71%
ASP rendszer működtetésének támogatása B115 0 1 874 1 874 100,00%

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 701 318 720 155 380 797 52,88%

2018.06.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-

hoz

Gyál Város Önkormányzat
2018. évi  támogatásai

Kv.tvr.     
mell. Megnevezés

2018. évi 
megalapoz
ó felmérés

2018. évi 
megalapozó 

felmérés + pót-
előirányzatok



4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Rovat-
szám

2018. 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

Személyi juttatások K1 69 528 74 267 40 379 54,37%

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 9 756 14 495 10 009 69,05%
    Közalkalmazottak alapilletménye K1101 3 291 3 199 1 720 53,77%
    Közmunka foglalkoztatás K1101 5 000 9 957 7 790 78,24%
    Céljuttatás K1103 0 0 0 0,00%
    Közalkalmazottak cafetéria juttatása K1107 298 298 156 52,35%
    Közlekedési költség térítése K1109 1 167 67 32 47,76%
    Foglalkoztatottak személyi juttatása / közmunka K111 0 800 223 27,88%
    Foglalkoztatottak személyi juttatása / közalk. K111 0 174 88 50,57%
Külső személyi juttatások K12 59 772 59 772 30 370 50,81%
    Polgármester, alpolgármester alapilletménye K121 15 912 15 912 7 956 50,00%
    Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K121 298 298 240 80,54%
    Költség térítés K121 2 387 2 387 1 193 49,98%
    Képviselők tiszteletdíja K121 22 601 22 601 11 301 50,00%
    Állományba nem tartozó megbízási díja K123 10 174 10 174 4 720 46,39%
    Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.) K123 8 400 8 400 4 960 59,05%

Munkaadókat terhelő járulékok K2 15 939 16 575 8 377 50,54%
    Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 11 823 12 459 6 014 48,27%
    Egészségügyi hozzájárulás %-os 2 324 2 324 1 351 58,13%
    Munkáltatói személyi jövedelamadó 1 792 1 792 994 55,47%
    Táppénz hozzájárulás 0 0 18 0,00%

Dologi kiadások K3 350 291 377 509 167 371 44,34%
Készletbeszerzés K31 1 695 1 695 2 420 142,77%
    Üzemeltetési anyagok K31 1 695 1 695 2 420 142,77%
         Hajtó- és kenőanyag K312 1 200 1 200 367 30,58%
         Munka és védőruha K312 395 395 124 31,39%
         Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés K312 100 100 1 929 1929,00%
Kommunikációs szolgáltatások K32 2 156 2 206 2 206 100,00%
    Informatikai szolgáltatás igénybevétele K321 2 156 2 206 2 206 100,00%
Szolgáltatási kiadások K33 164 520 175 063 79 087 45,18%
    Közüzemi díjak K331 17 744 19 251 7 868 40,87%
          Közvilágítás K331 11 000 12 279 5 902 48,07%
          Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K331 6 744 6 972 1 966 28,20%
    Vásárolt élelmezés K332 98 623 103 985 54 988 52,88%
                 - Ady Endre Á.I. 41 700 43 573 23 358 53,61%
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 29 695 31 508 16 750 53,16%
                 - Bartók Béla Á.I. 22 449 23 921 13 815 57,75%
                 - Nyári gyermekétkeztetés 2 500 2 554 36 1,41%
                 - diabetikus étkeztetés 2 279 2 429 1 029 42,36%
    Bérleti és lízingdíjak K333 745 745 111 14,90%
    Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K334 4 814 4 814 1 625 33,76%
    Közvetített szolgáltatások K335 2 738 3 151 1 365 43,32%
   Szakmai tevékenységet segítő szolg. K336 0 0 29 0,00%
    Egyéb szolgáltatások K337 39 856 43 117 13 130 30,45%
          Biztosítási díjak K337 4 065 4 065 397 9,77%
          Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K337 6 700 6 700 3 415 50,97%
          Szállítási szolgáltatás K337 100 100 0 0,00%
          Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K337 28 991 32 252 9 318 28,89%

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.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hozMegnevezés

Gyál Város Önkormányzat

2018. évi működési célú kiadások

Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások K34 8 755 10 412 6 452 61,97%
    Reklám és propaganda kiadások K342 8 755 9 312 6 273 67,36%
    Belföldi kiküldetés K341 0 1 100 179 16,27%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 173 165 188 133 77 177 41,02%
    Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 44 701 47 610 22 284 46,81%
    Fizetendő általános forgalmi adó K352 119 286 131 028 53 336 40,71%
    Kamatkiadások K353 150 150 0 0,00%
    Egyéb dologi kiadások K355 9 028 9 345 1 557 16,66%
          Kártérítések K355 1 300 1 300 0 0,00%
          Egyéb különféle dologi kiadások K355 7 728 8 045 1 557 19,35%

K4 31 050 31 375 10 502 33,47%
Családi támogatások K42 0 0 0 0,00%
Betegséggel kapcsolatos ellátások K44 0 0 0 0,00%
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell. K45 0 0 0 0,00%
Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 0 0 0 0,00%
Egyéb nem intézményi ellátások K48 31 050 31 375 10 502 33,47%
    Lakhatási támogatás 3 600 3 765 975 25,90%
    Települési támogatás 18 000 18 000 6 018 33,43%
    Köztemetés 1 200 1 200 479 39,92%
    Beiskolázási segély 3 000 3 000 0 0,00%
    Szociális tanulmányi ösztöndíj 1 500 1 660 655 39,46%
    Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program) 3 750 3 750 2 375 63,33%

Egyéb működési célú kiadások K5 741 333 865 613 263 413 30,43%
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K5021 930 1 321 6 995 529,52%
Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései K5022 47 750 52 077 24 830 47,68%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506 151 207 165 027 79 651 48,27%
    Roma Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500 1 500 1 500 100,00%
    "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. 145 628 159 322 75 696 47,51%
                           - tagdíj 725 725 422 58,21%
                           - működési hozzájárulás 70 142 70 142 43 226 61,63%
                           - normatív támog. 74 761 74 761 32 048 42,87%
                           - bérkomp., szoc. pótlék, egyéb 0 13 694 0 0,00%
     Bursa Hungarica 3 475 3 475 1 725 49,64%
     Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj 604 604 604 100,00%
     Természetbeni Erzsébet utalványok visszafizetése 0 126 126 100,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K512 269 077 277 004 151 937 54,85%
    Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 2 106 2 106 2 106 100,00%
    Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 2 000 2 000 0 0,00%
    Szent József Idősek Klubja 3 994 3 994 1 981 49,60%
    Gyáli Fúvószenekar támogatása 500 500 500 100,00%
    Sportpálya üzemeltetésre támogatás 10 763 10 763 5 382 50,00%
    Polgármester által felhaszn.keret 7 000 7 240 1 910 26,38%
    Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 165 982 171 519 108 545 63,28%
    GY.T.H. szemétszállítás támogatása 36 500 36 500 0 0,00%
    Volánbusz buszjáratok 38 482 38 482 19 241 50,00%
    Közbiztonsági Alapítvány támogatása 1 750 1 750 700 40,00%
    Iskolai alapítványok támogatása 0 1 500 1 500 100,00%
    FEGY támogatása 0 650 2 400 369,23%
   Bizottsági támogatások 0 0 7 672 0,00%
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 2 130 632 657 807 30,87%
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) 1 997 329 2 009 816 594 805 29,59%
Immateriális javak beszerzése K61 17 091 20 481 5 713 27,89%
   Gördülő fejlesztési terv 600 600 0 0,00%
   Gyál-Alsó vasútállomás épületfelújítási terv 1 360 1 360 0 0,00%
   Gyál-Alsó vasútállomás park és útterv 1 500 1 500 500 33,33%
   Víztorony melletti zöldterület fejlesztés 1 250 1 250 0 0,00%
   Településképi arculati kézikönyv 3 650 3 650 0 0,00%
   Bartók B. Ált. isk mögötti terület zöldfelület fejl.eng. terv 1 250 1 250 0 0,00%
   Kőrösi út (Vasút-Bem J.u.) járda terv 133 133 133 100,00%
   Településrendezési eszközök módosítás 408 408 0 0,00%
   Postaépület létesítésének tanulmányterve 1 800 1 800 0 0,00%
   Vállalkozói park terv, pályázat írás 5 140 5 140 3 680 71,60%
   Járda felújítási koncepció 0 1 990 0 0,00%
   Infokommunikációs rendszer terv 0 1 400 1 400 100,00%
Ingatlanok beszerzése,létesítése K62 1 942 375 1 944 408 584 692 30,07%
   Tanuszoda parkoló, közműcsatlakozások 1 536 1 536 0 0,00%
   Kistérségi Szolgáltató Központ 100 100 0 0,00%
   Járdaépítés, gyalogátkelő (Vasút u. 2 gyalogátkelőhely) 3 500 3 500 0 0,00%
   Sporttelep fejlesztés, élőfüves pálya, kosár- és strandröplabda p. 65 816 65 816 33 304 50,60%
   Bartók óvoda felújítás, bővítés 1 000 1 000 0 0,00%
   Tátika Óvoda felújítás 349 267 350 680 62 080 17,70%
   Víznyerő kutak létesítése 4 160 4 160 0 0,00%
   Sportcsarnok építése 1 440 239 1 440 239 467 381 32,45%
   Némediszőlő játszótét építése 6 297 6 297 0 0,00%
   Puskás u. útépítés 2 000 2 000 0 0,00%
   Elektromos töltőállomás 5 784 5 784 0 0,00%
   Útfelújítás 56 067 56 067 19 697 35,13%
   Közvilágítás 3 db gyalogátkelőhelynél 1 389 1 389 0 0,00%
   Kamerarendszer (Ady Sporttelep, Tanuszoda, Szt. István tér) 2 220 2 220 1 610 72,52%
   Közbeszerzési díjak 3 000 3 000 0 0,00%
   Gyál vasútállomás 0 620 620 100,00%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 4 384 4 384 100,00%
   Eötvös iskola informatikai eszközök 0 4 384 4 384 100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 37 863 40 543 16 0,04%
   Tátika Óvoda eszközbeszerzés 37 000 37 000 0 0,00%
   Tanuszoda-napvitorla beszerzés 863 863 0 0,00%
    Kamerarendszer bővítés 0 2 680 0 0,00%
   Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 0 0 16 0,00%
1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 34 002 35 468 33 989 95,83%
Ingatlanok létesítése,beszerzése K62 34 002 35 468 33 989 95,83%
   Energetikai korszerűsítés (Bartók, Zrínyi Isk.) 34 002 35 468 33 989 95,83%

Beruházási Áfa K67 81 580 85 348 29 013 33,99%

Felújítások K7 5 300 8 086 0 0,00%
Ingatlanok felújítása (intézmények) K71 4 173 0 0 0,00%
Ingatlanok felújítása DPMV Zrt. Csatornafelújítások 0 6 367 0 0,00%
Felújítási áfa K74 1 127 1 719 0 0,00%

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 1 807 5 998 0 0,00%
   Városüzemeltetési Kft. beruházási célú támogatás 807 4 998 0 0,00%
   Munkáltatói kölcsönök lakásépítésre 1 000 1 000 0 0,00%

Finanszírozási kiadások K9 1 260 366 1 719 276 1 028 582 59,83%
    Költségvetési támogatások 1 238 476 1 271 604 580 728 45,67%
        Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 389 710 391 889 161 573 41,23%
        Gyál Város intézményeinek támogatása 848 766 879 715 419 155 47,65%
   ÁHT-n belüli megelőlegezések 21 890 17 672 17 854 101,03%
   Kincstárjegy vásárlás 0 430 000 430 000 100,00%

2018.06.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-

hoz

Gyál Város Önkormányzat
2018. évi felhalmozási  és finanszírozási célú kiadások

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

mód. ei.



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.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

4 700 4 700 4 449 94,66% 124 948 133 034 83 721 62,93% 0 0
Működési célú támogatások ÁH-n belülről
Közhatalmi bevételek 3 850 3 299 3 268 99,06%
Intézményi működési bevételek 850 1 401 1 181 84,30% 124 948 133 034 83 721 62,93%
Működési célú pénzeszköz átvétel

450 450 2 756 612,44% 23 946 23 946 11 867 49,56% 0 0
Felhalmozási célú támogatások
Felhalmozási bevétel 450 450 23 946 23 946 11 867 49,56%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 756

5 150 5 150 7 205 139,90% 148 894 156 980 95 588 60,89% 0 0

509 679 621 928 113 011 18,17% 1 500 1 500 100,00% 264 264 762 762 94 12,34%
Személyi juttatások 54 610 54 610 28 750 52,65%
Munkaadókat terhelő járulékok 13 213 13 213 7 030 53,21%
Dologi kiadások 168 883 181 817 74 133 40,77% 264 264 762 762 94 12,34%
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások 272 973 372 288 3 098 0,83% 1 500 1 500 100,00% 0 0

4 763 12 109 7 365 60,82% 150 731 0 0 0 0
Beruházások 4 763 12 109 7 365 60,82%
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 731

514 442 634 037 120 376 18,99% 1 500 1 500 100,00% 150 731 264 264 762 762 94 12,34%

Működési célú bevételek

Bevételek

Finanszírozási bevételek

016030

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

0113320011140011130

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú kiadások

013350



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

Működési célú bevételek

Bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási 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.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

703 478 722 315 383 227 53,06% 0 0 6 377 6 974 109,36%
703 478 722 315 383 227 53,06% 6 377 6 974 109,36%

0 0 0 0 0

109 291 266,97% 1 173 722 1 351 119 1 351 119 100,00%
703 478 722 315 383 227 53,06% 0 109 109 100,00% 1 173 722 1 351 119 1 351 119 100,00% 0 6 377 6 974 109,36%

47 750 52 468 7 500 14,29% 930 1 056 24 955 2363,16% 148 605 162 299 75 696 46,64% 5 975 12 352 8 683 70,30% 4 413 4 413 1 866 42,28%
5 000 10 757 8 013 74,49%

975 1 595 670 42,01%
2 977 2 977

47 750 52 468 7 500 14,29% 930 1 056 24 955 2363,16% 145 628 159 322 75 696 47,51% 4 413 4 413 1 866 42,28%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 890 17 672 17 854 101,03% 1 238 476 1 271 604 580 728 45,67%

47 750 52 468 7 500 14,29% 22 820 18 728 42 809 228,58% 1 387 081 1 433 903 656 424 45,78% 5 975 12 352 8 683 70,30% 4 413 4 413 1 866 42,28%

018020018010 042180041233018030



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

Működési célú bevételek

Bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási 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.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

0 0 2 096 2 096 1 060 50,57% 0 0

2 096 2 096 1 060 50,57%

0 0 0 0 0 0

0 0 2 096 2 096 1 060 50,57% 0 0

0 0 40 737 41 262 20 413 49,47% 7 582 10 494 11 517 109,75% 66 159 69 755 13 725 19,68%

2 255 2 780 1 172 42,16% 17 027 20 623 8 197 39,75%

38 482 38 482 19 241 50,00% 7 582 10 494 11 517 109,75% 49 132 49 132 5 528 11,25%
7 346 7 346 78 359 80 886 25 186 31,14% 3 632 4 420 1 422 32,17% 0 0 0 0
7 346 7 346 78 359 80 886 25 186 31,14% 3 632 4 420 1 422 32,17%

7 346 7 346 78 359 80 886 25 186 31,14% 44 369 45 682 21 835 47,80% 7 582 10 494 11 517 109,75% 66 159 69 755 13 725 19,68%

043610 051030045160045140045120



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

Működési célú bevételek

Bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási 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.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

0 0 0 0 0 0 0

558 558 321 57,53% 0 0 926 0 0

558 558 321 57,53% 926

558 558 321 57,53% 0 0 926 0 0

3 332 3 878 1 755 45,26% 0 0 0 0 18 814 20 399 9 126 44,74%

1 219 1 765 857 48,56% 18 814 20 399 9 126 44,74%

2 113 2 113 898 42,50%
1 000 1 000 15 336 18 740 6 718 35,85% 5 283 5 283 1 764 1 764

15 336 18 740 6 718 35,85% 5 283 5 283 1 764 1 764

1 000 1 000

3 332 3 878 1 755 45,26% 1 000 1 000 15 336 18 740 6 718 35,85% 5 283 5 283 20 578 22 163 9 126 41,18%

063080062020061030051050 064010



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

Működési célú bevételek

Bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási 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.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

43 993 46 716 18 867 40,39% 48 169 48 169 33 517 69,58% 10 763 10 885 6 569 60,35% 5 509 5 509 1 796 32,60% 6 356 7 006 5 055 72,15%
5 308 4 290 1 996 46,53% 4 610 4 610 1 620 35,14%

852 868 554 63,82% 899 899 123 13,68%
7 985 9 085 495 5,45% 122 1 187 972,95% 53

29 848 32 473 15 822 48,72% 48 169 48 169 33 517 69,58% 10 763 10 763 5 382 50,00% 6 356 7 006 5 055 72,15%
11 829 11 829 0 1 532 105 1 532 105 510 811 33,34% 0 0 0 0
11 172 11 172 1 532 105 1 532 105 510 811 33,34%

657 657

55 822 58 545 18 867 32,23% 48 169 48 169 33 517 69,58% 1 542 868 1 542 990 517 380 33,53% 5 509 5 509 1 796 32,60% 6 356 7 006 5 055 72,15%

066010 066020 084031081043081030



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

Működési célú bevételek

Bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási 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.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

0 0 0 0 0 0 914 914 457 50,00%

914 914 457 50,00%

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 914 914 457 50,00%

7 000 7 240 10 232 141,33% 0 0 32 363 32 363 13 820 42,70% 4 908 4 908 2 438 49,67%

914 914 457 50,00%

7 000 7 240 10 232 141,33% 32 363 32 363 13 820 42,70% 3 994 3 994 1 981 49,60%
0 0 43 182 43 182 43 166 99,96% 409 969 411 763 63 139 15,33% 5 300 5 472 0 0

43 182 43 182 43 166 99,96% 409 969 411 763 63 139 15,33% 1 862
5 300 0

3 610

7 000 7 240 10 232 141,33% 43 182 43 182 43 166 99,96% 409 969 411 763 63 139 15,33% 37 663 37 835 13 820 36,53% 4 908 4 908 2 438 49,67%

092120084032 091140091220 102031



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

Működési célú bevételek

Bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási 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.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

160 160 114 71,25% 6 750 6 750 4 500 66,67% 0 0 40 128 40 128 22 205 55,34%

160 160 114 71,25% 6 750 6 750 4 500 66,67% 40 128 40 128 22 205 55,34%

0 0 0 0

600 000 1 030 000 600 000 58,25%
160 160 114 71,25% 606 750 1 036 750 604 500 58,31% 0 0 40 128 40 128 22 205 55,34%

3 175 3 175 112 3,53% 38 465 38 790 13 856 35,72% 0 0 0 0 150 938 157 748 95 438 60,50%

3 175 3 175 112 3,53% 3 940 3 940 1 629 41,35% 122 076 128 886 69 859 54,20%
31 050 31 375 10 502 33,47%
3 475 3 475 1 725 49,64% 28 862 28 862 25 579 88,63%

0 0 0 0 0 0 0 8 086 0 0

8 086

430 000 430 000 100,00%

3 175 3 175 112 3,53% 38 465 38 790 13 856 35,72% 0 430 000 430 000 100,00% 0 8 086 150 938 157 748 95 438 60,50%

096015052080900060107060104037



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

Működési célú bevételek

Bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat kiadásai összesen:

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási 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.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

1 906 675 1 906 675 932 603 48,91% 2 789 849 2 823 149 1 439 310 50,98%
703 478 728 692 390 201 53,55%

1 906 675 1 906 675 932 603 48,91% 1 910 525 1 909 974 935 871 49,00%
175 846 184 483 113 238 61,38%

0 0 0
24 954 24 954 15 870 63,60%

0 0 0
24 396 24 396 11 867 48,64%

558 558 4 003 717,38%
1 773 722 2 381 228 1 951 410 81,95%

1 906 675 1 906 675 932 603 48,91% 4 588 525 5 229 331 3 406 590 65,14%

0 0 1 208 141 1 365 339 490 042 35,89%
69 528 74 267 40 379 54,37%
15 939 16 575 8 377 50,54%

350 291 377 509 167 371 44,34%
31 050 31 375 10 502 33,47%

741 333 865 613 263 413 30,43%
0 0 2 120 018 2 144 716 657 807 30,67%

2 112 911 2 130 632 657 807 30,87%
5 300 8 086 0 0,00%
1 807 5 998 0 0,00%

1 260 366 1 719 276 1 028 582 59,83%

0 0 0 0 4 588 525 5 229 331 2 176 431 41,62%

Cofog összesen900020



8.  
ad   

409 166 420 390 179 626

0 4 312 4 539

19 456 19 456 8 781
Működési bevételek 19 456 19 456 8 781

0 0 0

389 710 396 622 166 306
Irányító szervi támogatás 389 710 391 889 161 573
Maradvány igénybevétel 0 4 733 4 733

409 166 420 390 175 431

396 537 407 761 173 490
Személyi juttatások 244 411 248 532 106 773
Munkaadókat terhelő járulékok 53 966 54 970 23 795
Dologi kiadások 98 160 104 259 42 922

Felhalmozási célú kiadások 12 629 12 629 1 941

0 0 0

Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

Finanszírozási 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

2018.06.30. 
teljesítés

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
2018. évi bevételei és kiadásai

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018. eredeti 
ei.



 sz. melléklet
datok e Ft-ban

42,73%

105,26%

45,13%
45,13%

0

41,93%
41,23%

100,00%

41,73%

42,55%
42,96%
43,29%
41,17%

15,37%

0

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

   
    



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.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

Működési célú támog. ÁH-n belülről 0 4 312 4 539 105,26%
Működési bevételek 4 800 4 800 2 210 46,04% 0 0 0 0 13 614 13 614 5 506 40,44% 0 0
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek 4 800 4 800 2 210 46,04% 13 614 13 614 5 506 40,44%

Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irányíró szervi támogatás
Maradvány

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 4 800 4 800 2 210 46,04% 0 0 0 0 13 614 13 614 5 506 40,44% 0 4 312 4 539 105,26%

Működési kiadások 247 906 318 889 139 679 43,80% 64 071 0 52 473 52 473 13 590 25,90% 11 156 11 156 4 630 41,50% 1 279 5 591 6 702 119,87%
Személyi juttatások 148 092 190 656 84 943 44,55% 41 576 0 40 512 40 512 10 441 25,77% 1 070 4 203 4 695 111,71%
Munkaadókat terhelő járulékok 34 425 43 505 19 575 44,99% 8 724 0 8 086 8 086 2 158 26,69% 209 857 774 90,32%
Dologi kiadások 65 389 84 728 35 161 41,50% 13 771 0 3 875 3 875 991 25,57% 11 156 11 156 4 630 41,50% 531 1 233 232,20%
Felhalmozási kiadások 10 776 11 582 1 843 15,91% 737 0 65 65

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 258 682 330 471 141 522 42,82% 64 808 0 52 473 52 473 13 590 25,90% 11 156 11 156 4 630 41,50% 1 344 5 656 6 702 118,49%

016010013350011220011210011130



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.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

4 312 4 539 105,26%
1 042 1 042 1 065 102,21% 0 0 0 0 0 0 19 456 19 456 8 781 45,13%

0 0 0
1 042 1 042 1 065 102,21% 19 456 19 456 8 781 45,13%

0 0 389 710 396 622 166 306 41,93% 0 0 0 0 389 710 396 622 166 306 41,93%
389 710 391 889 161 573 41,23% 389 710 391 889 161 573 41,23%

4 733 4 733 100,00% 0 4 733 4 733 100,00%
1 042 1 042 1 065 102,21% 389 710 396 622 166 306 41,93% 0 0 0 0 409 166 420 390 179 626 42,73%

500 500 0 0 19 152 19 152 8 889 46,41% 0 0 396 537 407 761 173 490 42,55%
500 500 12 661 12 661 6 694 52,87% 244 411 248 532 106 773 42,96%

2 522 2 522 1 288 51,07% 53 966 54 970 23 795 43,29%
3 969 3 969 907 22,85% 98 160 104 259 42 922 41,17%

298 298 81 81 98 120,99% 672 603 12 629 12 629 1 941 15,37%

798 798 0 0 19 233 19 233 8 987 46,73% 672 603 409 166 420 390 175 431 41,73%

018030016030 COFOG összesen066010031030



10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai

2018. 
eredeti ei.

2018. 06. 
hó mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. 
eredeti ei.

2018. 06. 
hó mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. 
eredeti ei.

2018. 06. 
hó mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. 
eredeti ei.

2018. 06. 
hó mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

B e v é t e l e k

3 210 3 210 2 375 73,99% 3 221 3 221 2 358 73,21% 1 778 1 778 870 48,93% 16 067 16 174 8 962 55,41%

      Int. működési bevételek 3 210 3 210 2 375 73,99% 3 221 3 221 2 358 73,21% 1 778 1 778 870 48,93% 16 067 16 174 8 662 53,56%

     Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 300 0,00%
OEP támogatás 0

204 993 210 837 95 595 45,34% 202 052 205 547 99 139 48,23% 212 973 217 715 97 614 44,84% 77 949 88 165 50 972 57,81%
Önkormányzati támogatás 204 993 210 324 95 082 45,21% 202 052 204 979 98 571 48,09% 212 973 217 089 96 988 44,68% 77 949 87 307 50 114 57,40%
Költségvetési maradvány 0 513 513 100,00% 0 568 568 100,00% 0 626 626 100,00% 0 858 858 100,00%

B e v é t e l e k összesen: 208 203 214 047 97 970 45,77% 205 273 208 768 101 497 48,62% 214 751 219 493 98 484 44,87% 94 016 104 339 59 934 57,44%

K i a d á s o k

      Személyi juttatások 135 220 135 233 61 868 45,75% 136 574 136 792 64 519 47,17% 148 243 150 042 67 672 45,10% 37 242 38 424 18 401 47,89%

      Munkaadókat terhelő járulékok 28 770 28 772 13 418 46,64% 29 553 29 607 14 280 48,23% 29 914 30 265 13 773 45,51% 7 260 7 567 3 921 51,82%

      Dologi kiadások 39 635 42 194 21 482 50,91% 37 663 39 562 20 809 52,60% 35 622 37 333 15 897 42,58% 42 246 47 570 31 264 65,72%
0 0 40 0,00%

4 578 7 848 918 11,70% 1 483 2 807 321 11,44% 972 1 853 122 6,58% 7 268 10 778 3 670 34,05%

K i a d á s o k összesen: 208 203 214 047 97 686 45,64% 205 273 208 768 99 929 47,87% 214 751 219 493 97 464 44,40% 94 016 104 339 57 296 54,91%

Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Finanszírozási bevétel 

Működési kiadások

      Egyéb működési célú támogatás

Tátika Óvoda Arany J. Közösségi Ház és VK.Tulipán Óvoda Liliom Óvoda



B e v é t e l e k

      Int. működési bevételek

     Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b
OEP támogatás

Önkormányzati támogatás
Költségvetési maradvány

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

      Személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Finanszírozási bevétel 

Működési kiadások

      Egyéb működési célú támogatás

  10. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai

2018. 
eredeti ei.

2018. 06. 
hó mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. 
eredeti ei.

2018. 06. 
hó mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. 
eredeti ei.

2018. 06. 
hó mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

86 634 86 634 46 867 54,10% 1 772 1 772 1 017 57,39% 112 682 112 789 62 449 55,37%

18 547 18 547 9 294 50,11% 1 772 1 772 1 017 57,39% 44 595 44 702 24 576 54,98%

68 087 68 087 37 573 55,18% 0 0 0 0,00% 68 087 68 087 37 873 55,62%
68 087 68 087 37 573 55,18% 68 087 68 087 37 573 55,18%

51 546 88 657 54 743 61,75% 99 253 101 747 54 045 53,12% 848 766 912 668 452 108 49,54%
51 546 58 529 24 615 42,06% 99 253 101 487 53 785 53,00% 848 766 879 715 419 155 47,65%

0 30 128 30 128 100,00% 0 260 260 100,00% 0 32 953 32 953 100,00%

138 180 175 291 101 610 57,97% 101 025 103 519 55 062 53,19% 961 448 1 025 457 514 557 50,18%

56 357 57 291 24 056 41,99% 63 783 64 608 35 924 55,60% 577 419 582 390 272 440 46,78%

10 814 10 976 4 670 42,55% 13 680 13 841 7 972 57,60% 119 991 121 028 58 034 47,95%

64 846 88 861 41 635 46,85% 22 978 23 589 10 183 43,17% 242 990 279 109 141 270 50,61%
0 0 40 0,00%

6 163 18 163 3 963 21,82% 584 1 481 68 4,59% 21 048 42 930 9 062 21,11%

138 180 175 291 74 324 42,40% 101 025 103 519 54 147 52,31% 961 448 1 025 457 480 846 46,89%

Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Összesen



11. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

13 004 13 004 6 551 50,38% 5 543 5 543 2 705 48,80% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00%
    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.
    Intézményi működési bevételek 13 004 13 004 6 551 50,38% 5 543 5 543 2 705 48,80%
Finanszírozási bevételek
B e v é t e l e k összesen: 13 004 13 004 6 551 50,38% 5 543 5 543 2 705 48,80% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00%

27 262 27 373 11 396 41,63% 47 129 47 145 23 654 50,17% 3 826 28 711 13 782 48,00% 39 861 39 868 16 869 42,31% 13 939 14 031 2 835 20,21%
      Személyi juttatások 15 692 15 692 6 126 39,04% 934 1 370 146,68% 30 373 30 373 13 407 44,14% 10 292 10 292 1 993 19,36%
      Munkaadókat terhelő járulékok 3 041 3 041 1 182 38,87% 162 248 153,09% 5 799 5 799 2 587 44,61% 1 974 1 974 430 21,78%
      Dologi kiadások 8 529 8 640 4 088 47,31% 47 129 47 145 23 654 50,17% 3 826 27 615 12 164 44,05% 3 689 3 696 875 23,67% 1 673 1 765 412 23,34%

2 374 2 374 89 3,75% 762 762 0 0,00% 2 159 14 159 3 869 27,33% 868 868 5 0,58% 0 0 0 0,00%
K i a d á s o k összesen: 29 636 29 747 11 485 38,61% 47 891 47 907 23 654 49,37% 5 985 42 870 17 651 41,17% 40 729 40 736 16 874 41,42% 13 939 14 031 2 835 20,21%

074031072210072112072111

Beruházási kiadások

Működési kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

074032

      Egyéb működési célú támogatás



    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

      Egyéb működési célú támogatás

  11. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

0 0 38 0,00% 68 087 68 087 37 573 55,18% 0 0 51 0,00% 393 500 321 64,20% 4 643 4 643 1 867 40,21%
0 68 087 68 087 37 573 55,18%

0 38 51 0,00% 393 500 321 64,20% 4 643 4 643 1 867 40,21%

0 0 38 0,00% 68 087 68 087 37 573 55,18% 0 0 51 0,00% 393 500 321 64,20% 4 643 4 643 1 867 40,21%

0 0 1 825 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0 197 0,00% 16 525 17 582 8 893 50,58% 8 526 8 526 3 446 40,42%
0 0 1 160 9 119 9 914 4 930 49,73%
0 0 223 1 757 1 912 1 039 54,34%
0 0 442 197 0,00% 5 649 5 756 2 924 50,80% 8 526 8 526 3 446 40,42%

0 0 0 2 515 1 557 61,91% 3 803 3 803 148 3,89%
0 0 1 825 0,00% 0 0 0 0,00% 0 2 515 1 754 69,74% 20 328 21 385 9 041 42,28% 8 526 8 526 3 446 40,42%

082044082042018050 083030076010



    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

      Egyéb működési célú támogatás

  11. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

7 967 7 967 5 038 63,24% 3 064 3 064 1 686 55,03% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 326 326 2 0,61%
300 0,00%

7 967 7 967 4 738 59,47% 3 064 3 064 1 686 55,03% 326 326 2 0,61%

7 967 7 967 5 038 63,24% 3 064 3 064 1 686 55,03% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 326 326 2 0,61%

61 697 67 453 41 090 60,92% 0 0 0 0,00% 323 419 324 028 148 020 45,68% 0 2 145 0,00% 224 105 225 012 102 315 45,47%
28 123 28 510 13 470 47,25% 253 638 253 638 117 737 46,42% 1 795 0,00% 166 399 166 634 76 323 45,80%

5 503 5 655 2 883 50,98% 51 536 51 536 23 569 45,73% 350 0,00% 36 701 36 758 17 901 48,70%
28 071 33 288 24 697 74,19% 18 245 18 854 6 714 35,61% 0 21 005 21 620 8 091 37,42%

0 0 40
3 465 4 460 1 965 44,06% 881 0,00% 7 033 11 627 1 361 11,71%

65 162 71 913 43 055 59,87% 0 0 0 0,00% 323 419 324 028 148 020 45,68% 0 3 026 0,00% 231 138 236 639 103 676 43,81%

091110086020082092 091140091120



    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

      Egyéb működési célú támogatás

  11. sz. melléklet
  adatok e Ft-ban

Intézmények 2018. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

2018. évi 
eredeti ei.

2018. 06. hó 
mód. ei.

2018.06.30
. teljesítés

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz

7 883 7 883 5 600 71,04% 0 0 2 0,00% 1 772 1 772 1 015 57,28% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 112 682 112 789 62 449 55,37%
68 087 68 087 37 873 55,62%

7 883 7 883 5 600 71,04% 0 0 2 1 772 1 772 1 015 57,28% 44 595 44 702 24 576 54,98%
848 766 912 668 452 108 49,54% 848 766 912 668 452 108 49,54%

7 883 7 883 5 600 71,04% 0 0 2 0,00% 1 772 1 772 1 015 57,28% 848 766 912 668 452 108 49,54% 0 0 0 0,00% 961 448 1 025 457 514 557 50,18%

73 670 78 615 43 383 55,18% 90 120 91 125 48 658 53,40% 10 321 10 913 5 421 49,67% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 940 400 982 527 469 959 47,83%
63 783 64 608 35 924 55,60% 577 419 582 390 272 440 46,78%
13 680 13 841 7 972 57,60% 119 991 121 028 58 034 47,95%

73 670 78 615 43 383 55,18% 12 657 12 676 4 762 37,57% 10 321 10 913 5 421 49,67% 242 990 279 109 141 270 50,61%
0 0 40

584 1 481 68 4,59% 21 048 42 930 9 062 21,11%
73 670 78 615 43 383 55,18% 90 704 92 606 48 726 52,62% 10 321 10 913 5 421 49,67% 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00% 961 448 1 025 457 480 846 46,89%

Cofog összesen104031096015 096025018030104035



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

Engedélyezett létszám 2018. szept. 01-jén

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2018. jan. 01-jén

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt. Összesen



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyáli Élet Program keretében 

nyújtandó támogatások rendjéről és egyes 
kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 
5/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosítására  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2017 februárjában a T. Képviselő-testület megalkotta a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások 
rendjéről és egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 5/2017. (II.28.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Rendelet), mely a jogszabályi környezetnek a megalkotás időpontjában megfelelt. 
 
Amint ismeretes, 2016 tavaszán az Európai Parlament kihirdette az Általános Adatvédelmi Rendeletet (General 
Data Protection Regulation; 2016/679/EU – a továbbiakban: GDPR). A 2018. május 25-étől életben lévő GDPR 
rendelet kapcsán azon magyarországi szervezeteknek, amelyek személyes adatokat tárolnak, kezelnek, számos 
előírásnak kell megfelelniük.  
 
Elmondható, hogy a GDPR a korábbi szabályozásnál hangsúlyosabban kívánja meg az adatkezelés 
jogszerűségének bizonyítását, így erre kiemelt gondot kell fordítani, ugyanakkor a GDPR-nak megfelelően 
végzett adatkezeléshez hozzátartozik még az érintettek részére nyújtott tájékoztatások felülvizsgálata is. 
 
A szigorú jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a Hivatal valamennyi rendeletének 
felülvizsgálatát tűzte ki célul, hogy a rendeletekkel szabályozott adatkezelések a vonatkozó jogszabályoknak, 
valamint a GDPR-nak megfeleljenek. 
 
A Gyáli Élet Program rendelettel bevezetett új és a korábban már létező, de a rendeletbe beemelt programok 
népszerűsége nyomán az érintettek száma több száz fő, így az adatkezelések jogszerűségének felülvizsgálatát a 
tárgyi rendelettel kezdtük. 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdése alapján „személyes adat akkor kezelhető, ha 
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körbe, különleges adatnak vagy 
bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból 
elrendeli……” 
 
Ugyanezen § (3) bekezdése szerint „….kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés 
célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelő személyét, valamint az adatkezelés időtartamát 
vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet 
határozza meg.” 
 
A fentiekben rögzített hatályos előírások mentén elvégeztük a Gyáli Élet Program rendelet felülvizsgálatát és azt 
több ponton kiegészítettük, ugyanakkor a rendelet mellékleteinek tartalmát – a célhoz kötött adatkezelés elvét 
szem előtt tartva – jelentősen lecsökkentettük, és kiegészítettük egy adatvédelmi tájékoztatóval. 

Az előterjesztés 1. számú melléklete a rendelettervezet, 2. számú mellékleteként olvasható a módosítással 
egységes szerkezetben a rendelet, melyben a jobb áttekinthetőség kedvéért piros betűkkel jeleztük a 
kiegészítéseket.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján készített hatásvizsgálat az előterjesztés 3. számú 
melléklete. 
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Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet 
megtárgyalását követően szíveskedjen döntését meghozni, és a mellékelt módosító rendeletet elfogadni.   
 
A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) f) pontja alapján. 
 
A rendelet megalkotása név szerinti szavazással minősített többséget igényel. 
 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: dr. Varga-Veres Marianna adatvédelmi tisztviselő 
 
G y á l, 2018. augusztus 21. 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 
 
 
 
Mellékletek:  
 
1. rendelettervezet 
2. egységes szerkezetű rendelet 
3. hatásvizsgálati lap 
  



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018.(.) önkormányzati rendelete 
 

a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről és egyes kapcsolódó rendeletek 
módosításáról szóló 5/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti 
jogalkotói jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8., 8a. pontjaiban meghatározott 
feladatkörében eljárva a Képviselő-testület a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről és 
egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 5/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
módosítására a következőket rendeli el:  

 
1.§. A R. 1.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt (továbbiakban: Hivatal) a támogatásokkal 
kapcsolatos személyes adatok kezelésére a Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatában rögzítettek szerint, az 
irattári tervben meghatározott őrzési idő leteltéig.”  
 
2.§. A R. 2. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) A kezelt adatok körét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.” 
 
3.§. A R. 3. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(4) A kezelt adatok körét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”  
 
4.§. A R. 4. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(4) A kezelt adatok körét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.”  
 
5.§. A R. 5/A. pontja az alábbi, 5/B. §-al egészül ki:  
 
„5/B. § A kezelt adatok körébe az érintett családi és utóneve, születési ideje, születési helye, anyja neve és a 
lakcíme tartozik.” 
 
6.§. A R. 6. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(4) A kezelt adatok köre megegyezik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
keretében a Hivatal rendelkezésére bocsátott személyes adatokkal, azonban a jelen pont szerint benyújtott 
kérelem céljából kezeli a Hivatal az érintett családi és utónevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, 
az oktatási intézmény megnevezetését, képzési és finanszírozási formáját, valamint az érintett tanulmányi 
eredményét.” 
 
7.§. A R. 8.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(1) A Házasulandók Program keretében a Képviselő-testület első házasságkötésük alkalmából egyszeri 50.000.- 
Ft értékű támogatást nyújt azoknak, akik közül legalább az egyik fél a házasságkötés időpontját közvetlenül 
megelőzően legalább 1 évig gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, a házasulandó felek Gyálon kötnek 
házasságot és életvitelszerűen Gyálon is élnek. Az első házasságkötésnek az számít, ha legalább az egyik 
házasulandó félnek az első házasságát jelenti a házasságkötés.” 
 
8.§. A R. 8.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) A kezelt adatok körébe az érintett családi és utóneve, születési ideje, születési helye, anyja neve, a lakcíme 
és a bankszámlaszáma tartozik.” 
 
9.§. A R. 10.§-a az alábbi  (3) bekezdéssel egészül ki: 
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„(3) A kezelt adatok körébe az érintett családi és utóneve, születési ideje, születési helye, anyja neve és a lakcíme 
tartozik.” 
 
10.§. A R. a 11/A.§ után az alábbi 11/B. §-al egészül ki:  
 
„11/B. § Az érintettek adatait a Polgármesteri Hivatal, mint Adatkezelő a jogosultsági feltételek megállapítása, 
az érdemi döntés meghozatala és kapcsolattartás céljából kezeli, azokat csak a döntés meghozatala során eljáró 
ügyintéző, valamint annak vezetői ismerhetik meg.” 
 
11. § A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú, a R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 
2. számú, a R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
 
12.§. E rendelet 2018. október 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 
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1. melléklet a …/2018.(..) önkormányzati rendelethez 
„5/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 

 
KÉRELEM 

„Gyáli Babaköszöntő Program” keretében történő támogatás 
megállapításához 

A kérelmező szülő,  
Neve: ………………………………………………………………………………………………. 
Születési neve: ……………………………………………………………………………………... 
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………... 
Születési hely, év, hó, nap: …………………………………………………………………………. 
Állandó bejelentett lakóhelye: ……………………………………………………………………... 
Bejelentkezés időpontja: …………………….. 
Telefonszáma: ……………………………………………………………………………………... 
A gyermek születését megelőzően három hónapja folyamatosan 
bejelentett gyáli állandó lakóhellyel rendelkezik:            igen  nem 
és életvitelszerűen Gyálon is él:     igen  nem 
 
A gyermek, aki után a támogatást igényli 
Neve: ………………………………………………………………………………………………. 
Születési hely, év, hó, nap: ………………………………………………………………………… 
A gyermek állandó bejelentett lakóhelye: ………………………………………………………… 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a 
valóságnak megfelelnek. 
Nyilatkozom, hogy megállapító határozat esetén fellebbezési jogomról 
lemondok. 
 
Gyál, 201……év………….....hó…………nap 
 
 
         …………………………………… 
              kérelmező szülő aláírása 
 
Záradék: (az ügyintéző tölti ki!) 
A kérelemben szereplő személyes adatok a bemutatott, érvényes személyi 
okmányok tartalmával megegyeznek. 

 
…………………………………… 

           ügyintéző aláírása 
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GYÁLI BABAKÖSZÖNTŐ PROGRAM 

Jogosultsági feltételek: 
Az Önkormányzat a Gyáli Babaköszöntő Program keretében azon gyáli 
állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, 
akik 2016. december 1. napján, vagy azt követően születnek, és legalább 
az egyik szülőjük a gyermek születését megelőzően három hónapja 
folyamatosan bejelentett gyáli állandó lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen Gyálon is él. 
A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik 
szülő jogosult igénybe venni.  
Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, 
azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe 
venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. 
A kérelem benyújtásának határideje és formája: 
A támogatást a gyermek születését követően 3 hónapon belül lehet 
igényelni, mely határidő jogvesztő. 
A kérelmet jelen nyomtatványon kell benyújtani, melyben nyilatkozni kell a 
jogosultsági feltételek fennállásáról. 
A kitöltött nyomtatványt a gyermek születését követő 3 hónapon belül kell 
eljuttatni a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához (2360 Gyál, 
Kőrösi út 112-114. fszt.16.). 
A Hivatal ügyintézője a kérelem benyújtásakor ellenőrzi a jogosultsági 
feltételek fennálltát. A kérelemben foglaltakat a következő hatósági 
igazolványokkal kell alátámasztani: 
A kérelmező szülő és gyermek érvényes személyi okmányai, valamint a 
gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása szükséges. 
A támogatás formája egyszeri 20.000,- forint értékű támogatási 
csomag, amely gyermekruházatot, babaápolási szereket és más a gyermek 
gondozását segítő tárgyakat tartalmaz. 
A támogatási csomagot a jogosultságot megállapító határozat 
kézhezvételét követően a Gyáli Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársa 
adja át a kérelmezőnek. 
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Adatkezelési tájékoztató 

I. Előzetes tájékoztatás az adatkezelés megkezdése előtt 
A tájékoztató célja az adatvédelmi szabályok betartása, a vonatkozó jogok 
érvényesítésének és kötelezettségek teljesítésének elősegítése. 
 
Jelen tájékoztató a Gyáli Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., a 
továbbiakban: Adatkezelő) előtt kezdeményezett eljárás megindítása iránti kérelem 
benyújtását követően megszerzett és kezelt adatokra vonatkozik.  
    A jelen tájékoztatót az adatkezelő a www.gyal.hu honlapon teszi közzé.  
Gyál Város Önkormányzata, mint adatkezelő a Kérelmező/érintett, valamint a kérelemben 
szereplők személyes adatait kizárólag a kérelemmel összefüggő feladatok ellátása, 
kapcsolattartás és adminisztráció, valamint az ügyfelek értesítése céljából kezeli. 
    Az adatok a Kérelmező/érintett előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további 
harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban 
meghatározott eseteket. 
 
II. A személyes adatok kezelésének jogalapja, időtartama:  
A személyes adatok kezelésének jogalapja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény 27. §-a, valamint a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2017. (II.28.) sz. önkormányzati rendelete. 
Az adatokat az adatkezelő – papír alapon – legfeljebb a rendeletben meghatározott 
határidőig. 

 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

III. Az érintett jogai a kezelt adataival kapcsolatban  
• Az érintett tájékoztatásához való jog  
• A zároláshoz való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog 
• A tiltakozáshoz való jog 
• A törléshez és az „elfeledtetéshez” való jog 
• A helyesbítéshez való jog 

Ön az adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 
kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor 
megváltoztathatja az e-mail címét). Az Adatkezelő a kérelmében foglaltak alapján 
legfeljebb 30 napon belül az adatait helyesbíti, amelyről az Ön által megadott 
elérhetőségen keresztül írásban értesítést kap. 

 
Jogorvoslati lehetőségek 

1. Hatósági jogorvoslathoz való jog 
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/c., a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatát kezdeményezheti az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az 
Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából. 
2. A bírósági jogorvoslathoz való jog 
A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön az Adatkezelő ellen a 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, ha megítélése 
szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes  adatok  kezelésére  vonatkozó, 
jogszabályban  vagy  az  Európai  Uniókötelező  jogi  aktusában  meghatározott  előírások 
megsértésével kezeli.  

IV. Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, 
kérelmét postai úton a Gyáli Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) címre vagy 
elektronikusan közvetlenül az adatvédelmi tisztviselő (dr. Varga-Veres Marianna) részére, 
adatvedelem@gyal.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 
napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.” 
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2. melléklet a …/2018.(..) önkormányzati rendelethez 

 „5/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete 
 

KÉRELEM 
„Gyáli Óvodakezdési Program” keretében történő támogatás 

megállapításához 
 

A kérelmező szülő,  
Neve: ………………………………………………………………………………………………. 
Születési neve: ……………………………………………………………………………………... 
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………... 
Születési hely, év, hó, nap: …………………………………………………………………………. 
Állandó bejelentett lakóhelye: ……………………………………………………………………... 
Bejelentkezés időpontja: …………………….. 
Telefonszáma: ……………………………………………………………………………………... 
bejelentett gyáli állandó lakóhellyel rendelkezik:  igen  nem 
és életvitelszerűen Gyálon is él:     igen  nem 
 
A gyermek, aki után a támogatást igényli 
Neve: ………………………………………………………………………………………………. 
Születési hely, év, hó, nap: ………………………………………………………………………… 
A gyermek állandó bejelentett lakóhelye: ………………………………………………………… 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a 
valóságnak megfelelnek. 
Nyilatkozom, hogy megállapító határozat esetén fellebbezési jogomról 
lemondok. 
 
Gyál, 201……év………….....hó…………nap 
 
         …………………………………… 
                kérelmező szülő aláírása 
 
Záradék: (az ügyintéző tölti ki!) 
A kérelemben szereplő személyes adatok a bemutatott, érvényes személyi 
okmányok tartalmával megegyeznek. 

 
…………………………………… 

            ügyintéző aláírása 
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GYÁLI ÓVODAKEZDÉSI PROGRAM 
 

Jogosultsági feltételek: 
A Gyáli Óvodakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon 
gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik  

• gyáli intézményben kezdik meg az óvodát, vagy  

• nem gyáli intézményben történik az óvodakezdés, ugyanakkor a 
gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik és  

• életvitelszerűen Gyálon is él.  

A szülő alatt a rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározottaknak 
megfelelően értendő a törvényes képviselő is. 

A kérelem benyújtásának határideje és formája: 
A kérelmet jelen nyomtatványon kell benyújtani a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Irodájához, melyben nyilatkozni kell a jogosultsági feltételek 
fennállásáról. 
A támogatás formája egyszeri legfeljebb 13.000,- Ft, azaz tizenháromezer 
forint értékű csomag. 
A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő 
jogosult igénybe venni, a gyermek óvodakezdésének nevelési évében. 
Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, 
azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe 
venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. 
A támogatási csomagot a jogosultságot megállapító határozat kézhezvételét 
követően a Gyáli Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársa adja át a 
kérelmezőnek. 
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Adatkezelési tájékoztató 
I. Előzetes tájékoztatás az adatkezelés megkezdése előtt 
A tájékoztató célja az adatvédelmi szabályok betartása, a vonatkozó jogok 
érvényesítésének és kötelezettségek teljesítésének elősegítése. 
 
Jelen tájékoztató a Gyáli Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., a 
továbbiakban: Adatkezelő) előtt kezdeményezett eljárás megindítása iránti kérelem 
benyújtását követően megszerzett és kezelt adatokra vonatkozik.  
    A jelen tájékoztatót az adatkezelő a www.gyal.hu honlapon teszi közzé.  
Gyál Város Önkormányzata, mint adatkezelő a Kérelmező/érintett, valamint a kérelemben 
szereplők személyes adatait kizárólag a kérelemmel összefüggő feladatok ellátása, 
kapcsolattartás és adminisztráció, valamint az ügyfelek értesítése céljából kezeli. 
    Az adatok a Kérelmező/érintett előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további 
harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban 
meghatározott eseteket. 
 
II. A személyes adatok kezelésének jogalapja, időtartama:  
A személyes adatok kezelésének jogalapja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény 27. §-a, valamint a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2017. (II.28.) sz. önkormányzati rendelete. 
Az adatokat az adatkezelő – papír alapon – legfeljebb a rendeletben meghatározott 
határidőig. 

 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

III. Az érintett jogai a kezelt adataival kapcsolatban  
• Az érintett tájékoztatásához való jog  
• A zároláshoz való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog 
• A tiltakozáshoz való jog 
• A törléshez és az „elfeledtetéshez” való jog 
• A helyesbítéshez való jog 

Ön az adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 
kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor 
megváltoztathatja az e-mail címét). Az Adatkezelő a kérelmében foglaltak alapján 
legfeljebb 30 napon belül az adatait helyesbíti, amelyről az Ön által megadott 
elérhetőségen keresztül írásban értesítést kap. 

 
Jogorvoslati lehetőségek 

1. Hatósági jogorvoslathoz való jog 
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/c., a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatát kezdeményezheti az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az 
Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából. 
2. A bírósági jogorvoslathoz való jog 
A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön az Adatkezelő ellen a 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, ha megítélése 
szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes  adatok  kezelésére  vonatkozó, 
jogszabályban  vagy  az  Európai  Uniókötelező  jogi  aktusában  meghatározott  előírások 
megsértésével kezeli.  

IV. Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, 
kérelmét postai úton a Gyáli Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) címre vagy 
elektronikusan közvetlenül az adatvédelmi tisztviselő (dr. Varga-Veres Marianna) részére, 
adatvedelem@gyal.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 
napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.” 
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3. melléklet a …/2018.(..) önkormányzati rendelethez 
„5/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete 

 
KÉRELEM 

„Gyáli Iskolakezdési Program” keretében történő támogatás 
megállapításához 

 
A kérelmező szülő, 
Neve: ………………………………………………………………………………………………. 
Születési neve: ……………………………………………………………………………………... 
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………... 
Születési hely, év, hó, nap: …………………………………………………………………………. 
Állandó bejelentett lakóhelye: ……………………………………………………………………... 
Bejelentkezés időpontja: …………………….. 
Telefonszáma: ……………………………………………………………………………………... 
bejelentett gyáli állandó lakóhellyel rendelkezik:  igen  nem 
és életvitelszerűen Gyálon is él:     igen  nem 
 
A gyermek, aki után a támogatást igényli 
Neve: ………………………………………………………………………………………………. 
Születési hely, év, hó, nap: ………………………………………………………………………… 
A gyermek állandó bejelentett lakóhelye: ………………………………………………………… 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a 
valóságnak megfelelnek. 
Nyilatkozom, hogy megállapító határozat esetén fellebbezési jogomról 
lemondok. 
 
Gyál, 201……év………….....hó…………nap 
 
 
         …………………………………… 
              kérelmező szülő aláírása 
 
Záradék: (az ügyintéző tölti ki!) 
A kérelemben szereplő személyes adatok a bemutatott, érvényes személyi 
okmányok tartalmával megegyeznek. 

 
…………………………………… 

            ügyintéző aláírása 
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GYÁLI ISKOLAKEZDÉSI PROGRAM 
 

Jogosultsági feltételek: 
A Gyáli Iskolakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyermekek 
neveléséhez kíván hozzájárulni, akik  

• gyáli intézményben kezdik meg az iskolát, vagy  

• nem gyáli intézményben történik az iskolakezdés, ugyanakkor a gyermek 
és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel 
rendelkezik és  

• életvitelszerűen Gyálon is él.  

A szülő alatt a rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározottaknak 
megfelelően értendő a törvényes képviselő is. 

A kérelem benyújtásának határideje és formája: 
A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő 
jogosult igénybe venni, a gyermek iskolakezdésének tanévében. A kérelmet 
a jelen nyomtatványon kell benyújtani a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
Irodájához, melyben nyilatkozni kell a jogosultsági feltételek fennállásáról. 
A kérelem tárgyában a Hivatal határozatot hoz, mely a jogosultság 
megállapítása esetén a kérelmező nyilatkozatára tekintettel – fellebbezési 
jogról lemondás – a közléssel véglegessé válik. 
A támogatás formája egyszeri legfeljebb 13.000,- Ft, azaz tizenháromezer 
forint értékű csomag, mely jelen kérelem nyomtatvány kitöltésével és annak a 
Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához történő eljuttatásával 
igényelhető. 
Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, 
azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe 
venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. 
A támogatási csomagot a jogosultságot megállapító határozat kézhezvételét 
követően a Gyáli Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársa adja át a 
kérelmezőnek. 
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Adatkezelési tájékoztató 
I. Előzetes tájékoztatás az adatkezelés megkezdése előtt 
A tájékoztató célja az adatvédelmi szabályok betartása, a vonatkozó jogok 
érvényesítésének és kötelezettségek teljesítésének elősegítése. 
 
Jelen tájékoztató a Gyáli Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., a 
továbbiakban: Adatkezelő) előtt kezdeményezett eljárás megindítása iránti kérelem 
benyújtását követően megszerzett és kezelt adatokra vonatkozik.  
    A jelen tájékoztatót az adatkezelő a www.gyal.hu honlapon teszi közzé.  
Gyál Város Önkormányzata, mint adatkezelő a Kérelmező/érintett, valamint a kérelemben 
szereplők személyes adatait kizárólag a kérelemmel összefüggő feladatok ellátása, 
kapcsolattartás és adminisztráció, valamint az ügyfelek értesítése céljából kezeli. 
    Az adatok a Kérelmező/érintett előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további 
harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban 
meghatározott eseteket. 
 
II. A személyes adatok kezelésének jogalapja, időtartama:  
A személyes adatok kezelésének jogalapja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény 27. §-a, valamint a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2017. (II.28.) sz. önkormányzati rendelete. 
Az adatokat az adatkezelő – papír alapon – legfeljebb a rendeletben meghatározott 
határidőig. 

 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

III. Az érintett jogai a kezelt adataival kapcsolatban  
• Az érintett tájékoztatásához való jog  
• A zároláshoz való jog és az adatkezelés korlátozásához való jog 
• A tiltakozáshoz való jog 
• A törléshez és az „elfeledtetéshez” való jog 
• A helyesbítéshez való jog 

Ön az adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 
kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor 
megváltoztathatja az e-mail címét). Az Adatkezelő a kérelmében foglaltak alapján 
legfeljebb 30 napon belül az adatait helyesbíti, amelyről az Ön által megadott 
elérhetőségen keresztül írásban értesítést kap. 

 
Jogorvoslati lehetőségek 

1. Hatósági jogorvoslathoz való jog 
Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/c., a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatát kezdeményezheti az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az 
Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából. 
2. A bírósági jogorvoslathoz való jog 
A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön az Adatkezelő ellen a 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, ha megítélése 
szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes  adatok  kezelésére  vonatkozó, 
jogszabályban  vagy  az  Európai  Uniókötelező  jogi  aktusában  meghatározott  előírások 
megsértésével kezeli.  

IV. Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, 
kérelmét postai úton a Gyáli Polgármesteri Hivatal (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) címre vagy 
elektronikusan közvetlenül az adatvédelmi tisztviselő (dr. Varga-Veres Marianna) részére, 
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adatvedelem@gyal.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 
napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.” 
 

 
 



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete 
a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről és egyes kapcsolódó rendeletek 

módosításáról 
a 15/2017.(IV.28.), 6/2018.(II.23.), 7/2018.(III.30.), valamint a…/2018.(..)  önkormányzati rendelettel egységes 

szerkezetben 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8., 8a. pontjaiban meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ (1) A Képviselő-testület Gyáli Élet Program elnevezéssel a gyáli polgárok életútjának támogatása céljából 
támogatási rendszert vezet be. 
(2)1 A Képviselő-testület által bevezetésre kerülő Gyáli Élet Program tartalma az alábbi programokból tevődik 
össze: 
 1. Gyáli Babaköszöntő Program, 
 2. Gyáli Óvodakezdési Program,  
 3. Gyáli Iskolakezdési Program, 
 4. Gyáli Középiskola Program, 
 4/A. Isten éltessen köszöntőlevél, 
 5 Gyáli Egyetemista Program, 
 6. Gyáli Szociális Tanulmányi Ösztöndíj Program, 
 7. Házasulandók Program, 
 8. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmény 
 9. Szépkorú Program. 
 
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt (továbbiakban: Hivatal) a támogatásokkal 
kapcsolatos személyes adatok kezelésére a Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatában rögzítettek szerint, az 
irattári tervben meghatározott őrzési idő leteltéig.  
 

1. Gyáli Babaköszöntő Program 
 
2. § (1) A Képviselő-testület a Gyáli Babaköszöntő Program keretében azon gyáli állandó lakóhellyel rendelkező 
gyermekek neveléséhez kíván hozzájárulni, akik 

a) 2016. december 1. napján vagy azt követően születtek, és 
b) legalább az egyik szülőjük/törvényes képviselőjük (a továbbiakban: szülő) a gyermek születését 
megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett gyáli állandó lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen Gyálon is él. 

(2)2 A támogatás mértéke és formája egyszeri, legfeljebb 20.000,- Ft értékű támogatási csomag, amely 
gyermekruházatot, babaápolási szereket és más, a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz. 
(3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, a 
gyermek születését követő 3 hónapon belül. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági 
feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek 
elhelyezésre került. 
(4) A kérelmet az e rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani a Hivatalhoz, 
melyben nyilatkozni kell a jogosultsági feltételek fennállásáról.  
 (5) A támogatás nem adható annak, aki a Gyáli Babaköszöntő Program bevezetéséről szóló 7/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet alapján támogatásban részesült. 
(6) A kezelt adatok körét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  
 

2. Gyáli Óvodakezdési Program 
 
3.§ (1) A Gyáli Óvodakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyermekek neveléséhez, 
óvodakezdéséhez kíván hozzájárulni, akik Gyálon működő intézményben létesítenek első alkalommal óvodai 
jogviszonyt (továbbiakban: óvodakezdés) vagy nem Gyálon működő intézményben történik az óvodakezdés, 
ugyanakkor a gyermek és legalább az egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen Gyálon is él.  
                                                 
1 Módosította a 7/2018.(III.30.) önkormányzati rendelet 1.§,  hatálybalépés: 2018. április 1. 
2 Módosította a 6/2018.(II.23.)  önkormányzati rendelet 1. §, hatályba lépés: 2018. március 1.  



 2 
(2)3 A támogatás formája egyszeri maximum 13.000,- Ft értékű csomag. A támogatás alanyi jogon jár. 
Amennyiben a Hivatalnak nincs hivatalos tudomása a gyermek óvodakezdéséről, úgy jelen rendelet 2. sz. 
mellékletét képező kérelem nyomtatvány kitöltésével és annak a Hivatalhoz történő eljuttatásával igényelhető. 
(3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni, abban a 
nevelési évben, amelyben a gyermek az óvodát megkezdi. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a 
jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél 
a gyermek elhelyezésre került. 
(4) A kezelt adatok körét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.  
 

3. Gyáli Iskolakezdési Program 
 
4. § (1)4 A Gyáli Iskolakezdési Program keretében a Képviselő-testület azon gyáli állandó lakóhellyel 
rendelkező gyermekek neveléséhez, iskolakezdéséhez kíván hozzájárulni az iskolakezdés évében, akik Gyálon 
működő intézményben létesítenek első alkalommal általános iskolai tanulói jogviszonyt (továbbiakban: 
iskolakezdés) vagy nem gyáli intézményben történik az iskolakezdés, ugyanakkor a gyermek és legalább az 
egyik szülő gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gyálon is él.  
(2) A támogatás formája egyszeri legfeljebb 10.000,- Ft értékű csomag. A támogatás alanyi jogon jár. 
Amennyiben a Hivatalnak nincs tudomása a gyermek iskolakezdéséről, úgy jelen rendelet 3. sz. mellékletét 
képező kérelem nyomtatvány kitöltésével és annak a Hivatalhoz történő eljuttatásával igényelhető. 
(3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni abban a 
tanévben, amelyben a gyermek az iskolát megkezdi. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a 
jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél 
a gyermek elhelyezésre került. 
(4) A kezelt adatok körét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.  
 

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

4/A.6 Isten éltessen köszöntőlevél 
 
5/A.§ A Képviselő-testület „Isten éltessen köszöntőlevéllel” kívánja megköszönteni a 2018-as évtől kezdődően 
azon 18. életévüket betöltő fiatalokat, akik nagykorúvá válásuk időpontjában gyáli bejelentett lakóhellyel 
rendelkeznek. 
5/B. § A kezelt adatok körébe az érintett családi és utóneve, születési ideje, születési helye, anyja neve és a 
lakcíme tartozik.  

 
5. Gyáli Egyetemista Program 

 
6.§ (1)7 A Gyáli Egyetemista Program keretében a Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kiegészítéseként támogatásban részesíti azon, Gyál Város Önkormányzata 
által Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesítetteket, akik az adott tanulmányi félévet legalább 25 kreditpont 
megszerzésével igazoltan teljesítették és a következő félévet megkezdték. A képzési idő utolsó félévében lévő 
diák esetében a jogosultság feltétele a diploma megszerzése.  
(2)8 A támogatásra a jogosultak évente két alkalommal, utólag, a félév igazolt teljesítését és a következő félév 
megkezdését követően, az igazolásnak őszi félév esetén február utolsó napjáig, tavaszi félév esetén szeptember 
25. napjáig a Hivatalhoz történő eljuttatásával szereznek jogosultságot, azzal, hogy a félév akkor számít 
teljesítettnek, ha az adott tanulmányi félévben legalább 25 kreditpont megszerzésére sor kerül. A jogosultság 
feltételeket a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályának igazolásával kell bizonyítani.  
                                                 
3 Módosította a 6/2018.(II.23. )önkormányzati rendelet  2. §, hatályba lépés: 2018. március 1.  
4 Módosította a 6/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet  3. §, hatályba lépés: 2018. március 1.  
5 Módosította a 7/2018.(III.30.) önkormányzati rendelet  2.§, hatálybalépés: 2018. április 1. 
6 Módosította a 7/2018.(III.30.) önkormányzati rendelet  3.§, hatálybalépés: 2018. április 1. 
7 Módosította a 6/2018.(II.23. )önkormányzati rendelet  4. §, hatályba lépés: 2018. március 1.  
8 Módosította a 6/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet  4. §, hatályba lépés: 2018. március 1.  
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(3) A támogatás mértéke 25.000.- Ft /tanulmányi félév.  
 
(4) A kezelt adatok köre megegyezik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
keretében a Hivatal rendelkezésére bocsátott személyes adatokkal, azonban a jelen pont szerint benyújtott 
kérelem céljából kezeli a Hivatal az érintett családi és utónevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, 
az oktatási intézmény megnevezetését, képzési és finanszírozási formáját, valamint az érintett tanulmányi 
eredményét. 

6. Gyáli Szociális Tanulmányi Ösztöndíj Program 
 
7. § A Gyáli Szociális Tanulmányi Ösztöndíj Program keretében Gyál Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének „Szociális Tanulmányi Ösztöndíj” cím alatti szabályai szerint 
támogatásban részesíti a szociálisan rászoruló és kiváló tanulmányi eredményt elérő gyáli diákokat. 
 

7. Házasulandók Program  
 
8. § (1)9 A Házasulandók Program keretében a Képviselő-testület első házasságkötésük alkalmából egyszeri 
50.000.- Ft értékű támogatást nyújt azoknak, akik közül legalább az egyik fél a házasságkötés időpontját 
közvetlenül megelőzően legalább 1 évig gyáli állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, a házasulandó felek 
Gyálon kötnek házasságot és életvitelszerűen Gyálon is élnek. Az első házasságkötésnek az számít, ha legalább 
az egyik házasulandó félnek az első házasságát jelentse jelenti a házasságkötés. 
(2) A támogatás a Hivatal anyakönyvvezetőjének adatszolgáltatása alapján a kedvezményezetteknek alanyi 
jogon jár.  
(3) A kezelt adatok körébe az érintett családi és utóneve, születési ideje, születési helye, anyja neve, a lakcíme és 
a bankszámlaszáma tartozik.  
 

8. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezmény 
 
9. § A 70 év felettiek szemétszállítási díjkedvezményében részesíti a Képviselő-testület a gyáli lakosokat a 
települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint.  
 

9. Szépkorú Program 
 
10. § (1) Szépkorú Program keretein belül a Képviselő-testület a 90. életévét betöltött, gyáli állandó bejelentett 
lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező időseket december hónapban legfeljebb 8.000.-Ft forint értékű 
csomaggal támogatja. 
(2) A támogatás a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer adatai alapján a december 1-jei állapotnak 
megfelelően alanyi jogon jár.   
(3) A kezelt adatok körébe az érintett családi és utóneve, születési ideje, születési helye, anyja neve és a lakcíme 
tartozik.  
 
11. §10 A Képviselő-testület a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet 
alapján személyes köszöntésre igényt tartó szépkorúakat virágcsokorral és egy 7.000,-Ft értékű csomaggal  
köszönti.  
 
1111/A.§ A Képviselő-testület a Gyáli Élet Program keretében megvalósuló juttatásokat a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában meghatározott települési támogatásként nyújtja. 
 
11/B. § Az érintettek adatait a Polgármesteri Hivatal, mint Adatkezelő a jogosultsági feltételek 
megállapítása, az érdemi döntés meghozatala és kapcsolattartás céljából kezeli, azokat csak a döntés 
meghozatala során eljáró ügyintéző, valamint annak vezetői ismerhetik meg. 
 
12.§ (1) E rendelet 2017. március 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a (2) bekezdésben említett kivételtől 
eltekintve a hatályba lépését követően beadott kérelmek esetében kell alkalmazni. 
(2) A 8. §-ban szabályozott „Megházasodok Program” keretein belüli juttatás a rendelet hatálybalépése után 
kötött házasságok esetében jár. 
(3) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 
2. mellékletében a „- gyakorolja a Gyáli Babaköszöntő programmal összefüggő feladat- és hatásköröket” 
                                                 
9 Módosította a 6/2018.(II.23.)önkormányzati rendelet 5. §, hatályba lépés: 2018. március 1.  
10 Módosította a 6/2018.(II.23.)önkormányzati rendelet 6. §, hatályba lépés: 2018. március 1.  
11 Módosította: 15/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályba lépés: 2017. május 1. 



 4 
szövegrész helyébe a „- gyakorolja a Gyáli Élet Program keretében nyújtott támogatások rendjéről szóló 
önkormányzati rendeletben szabályozott feladat- és hatásköröket”. 
(4) A Képviselő-testületnek a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet „Szociális Tanulmányi Ösztöndíj” cím alatti 5. 
§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(1) A Képviselő-testület szociális tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot állapít meg annak a 19. életévét be 
nem töltött alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben tanuló gyermeknek, valamint annak a 24. életévét be 
nem töltött állami fenntartású felsőoktatási intézményben nappali tagozaton - első diploma megszerzésére 
irányuló képzésben - tanuló fiatal felnőttnek, ha tanulmányi eredménye a 4,5-es tanulmányi átlagot eléri, feltéve, 
hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át.” 
(5) A Képviselő-testületnek a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet „Szociális Tanulmányi Ösztöndíj” cím alatti 5. 
§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A szociális tanulmányi ösztöndíj havi mértéke gyermekenként: 5.000.- Ft.” 
(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
Gyáli Babaköszöntő Program bevezetéséről szóló 7/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete.  
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 
 
 
Z Á R A D É K: 
 
A rendelet 2017. február 28. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 
 
G y á l, 2017. február 28. 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
 
 
Jelen rendelet a 6/2018.(II.23.)) önkormányzati rendelettel történő  egységes szerkezetbe foglalása 
megtörtént. 
 
G y á l, 2018. február 27. 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 

http://www.gyal.hu/


3.sz.melléklet 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről és egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról 

szóló 5/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú rendelettervezethez 

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

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

I. Társadalmi hatás:az állampolgárok adatvédelmi szemléletformálását elősegíti, az adatkezelési 

tájékoztatóval felvilágosítást kapnak adataik kezelésének minden lényeges körülményéről. 

II. Gazdasági hatás: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. 

III. Költségvetési hatás: a tervezetnek költségvetési hatása nincs. 

IV. Környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. 

V. Egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezet részben csökkenti az ügyintéző és az 

ügyfelek adminisztratív terheit, azáltal, hogy míg korábban minden személyes okmányról másolat 

csatolását írta elő a rendelet, aminek következtében az ügyintéző részletesebb adatfelvételt végzett, 

addig a módosítással a bekért adatok köre szűkül és azok mindössze csak bemutatásra kerülnek.  

VII. Megalkotásának szükségessége: a GDPR-nak valamint az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek való megfelelés. 

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: egy esetleges NAIH vizsgálat során 

bírság kiszabására kerülne sor, mivel az adatkezelés jogszerűsége csak így biztosítható és 

igazolható 

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

megalkotásával az adminisztratív terhek személyi, tárgyi, szervezeti feltételei a Gyáli Polgármesteri 

Hivatal rendelkezésére állnak.  



 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati 
rendelet, továbbá a helyi közutak 
kezelésének egyes szabályairól szóló 
3/2011. (II.01.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A helyi közutakat érintő behajtási engedély iránti kérelmek, továbbá ugyancsak ezen utakra vonatkozó 
közútkezelői, valamint a közterület-használati engedélyek iránti kérelmek elbírálása a vonatkozó jogszabályi 
előírások értelmében képviselő-testületi hatáskörbe tartozik. A T. Képviselő-testület ezen ügyekben való 
döntéshozatalt a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) 
önkormányzati rendelettel, illetőleg a helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011. (II.01.) 
önkormányzati rendelettel polgármesteri hatáskörbe utalta.  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése akként 
rendelkezik, hogy a„képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, 
a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át.” 

Ezen jogszabályi felhatalmazást is alapul véve indokolt, hogy tárgybani hatásköröket a T. Képviselő-testület a 
Polgármesteri Hivatal vezetőjére, azaz a jegyzőre ruházza.  

Fentiek értelmében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a rendelettervezetet megtárgyalni 
és elfogadni.  
 
A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása nem szükséges, hivatkozással a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) bekezdés 
d) és e) pontjaira. 
 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin irodavezető 
 
Gyál, 2018. szeptember 03. 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (…) önkormányzati rendelete 
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati 

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

 
 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

- az 1. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói 
jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
41.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében;  

- a 2 alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében  

eljárva a következőket rendeli el. 
 
 

 
1. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosítása 
 

1.§ 

Az SZMSZ 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép:  
 

2.§ 

Az SZMSZ 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép:  
 

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

(továbbiakban: Kr.) módosítása 
 

3.§ 
 

Hatályát veszti a Kr. 2.§ (1) bekezdése.  
 

 
3. Záró rendelkezések 

 
4. § 

 
E rendelet 2018. október 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő 
eljárások során is alkalmazni kell.  
 
 
Gyál, 2018. ……………………………… 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály      Rozgonyi Erik 
 polgármester     címzetes főjegyző 
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          1. melléklet 

 
„2.  melléklet a 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelethez 

 
A Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök 

 

A Polgármester: 

-  gyakorolja az önkormányzat címere és logója használatának engedélyezésével összefüggő feladat- és 
hatásköröket, 

-  gondoskodik az ingatlant érintő tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról, amennyiben az adott ingatlant érintő 
vezetékjog vonatkozásában megállapodás megkötése, valamint a vezetékjog földhivatali bejegyzése 
szükséges, 

-  gyakorolja -100.000.-Ft értékhatárig- a behajthatatlannak minősített követelésről való lemondással, 
illetve a követelés mérséklésével összefüggő feladat- és hatásköröket, 

-  gyakorolja a fiatal házasok első lakáshoz jutó támogatásával, valamint az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások elidegenítésének helyi szabályozásával összefüggésben az ingatlan nyilvántartás felé az 
Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogokat érintő feladat és hatásköröket, 

-  gyakorolja a rendkívüli települési támogatással - a méltányosságból nyújtható rendkívüli települési 
támogatás kivételével - összefüggő feladat- és hatásköröket, 

-  gyakorolja a hulladékkezelési közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alóli mentességgel összefüggő 
feladat- és hatásköröket, 

-  gyakorolja a lakhatási támogatással összefüggő feladat- és hatásköröket, 

-  gyakorolja a köztemetéssel összefüggő feladat- és hatásköröket, 

-  gyakorolja a beiskolázási segéllyel összefüggő feladat-és hatásköröket, 

-  gyakorolja a szociális tanulmányi ösztöndíjjal összefüggő feladat- és hatásköröket, 

-  gyakorolja a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátás igénybevételével, az 
intézményi jogviszony keletkezésével összefüggő feladat és hatásköröket, 

-  bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet 
javaslatára örök temetkezési hely céljára díszsírhelyet adományozhat, 

-  kezeli a „Gyál Város Önkormányzata likvid pénzeszköz-és kockázatkezelési szabályzat”-ában foglaltak 
alapján a kockázatokat, szabad pénzeszközöket és opciós, határidős, forward rate agreement, zero cost 
collar és konverziós ügyleteket köthet az abban foglaltak szerint, 

-  rendelkezik azon előirányzatok felett, amelyekről való döntést az éves költségvetési rendelet a 
polgármester hatáskörébe utalja, 

-  dönt az önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításáról, 

-  gyakorolja a Gyáli Élet Program keretében nyújtott támogatások rendjéről szóló önkormányzati 
rendeletben szabályozott feladat- és hatáskörét.” 
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          2. melléklet 

 
 

„3. melléklet a 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelethez 
A Képviselő-testület által a Jegyzőre átruházott hatáskörök 

 
 
 
A Jegyző : 
 
-  gyakorolja az állatok tartásának helyi szabályozásából adódó feladat- és hatásköröket, 
 
-  gyakorolja a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló helyi rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket, 
 
-  gyakorolja a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló helyi rendeletben meghatározott feladat- és 
hatásköröket, 
 
- gyakorolja a behajtási engedéllyel kapcsolatos feladat- és hatásköröket, 
 
- gyakorolja a helyi közút kezelőjét megillető feladat- és hatásköröket, 
 

- gyakorolja a közterületek használatának engedélyezésével és a filmforgatási célú igénybevételével 
kapcsolatos feladat- és hatásköröket.” 

 



2. számú melléklet 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Előterjesztés, rendeletmódosítás- tervezet 
 

Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) 
önkormányzati rendelet, továbbá a helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011. 

(II.01.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
 

 
I. A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

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

II. A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei 
A rendelet módosítása környezeti és egészségi következményekkel nem jár. 
 

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

IV. A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 
A módosítást munkaszervezési szempontok indokolják.  
 

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

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

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

 

 
 



Tárgy: Javaslat a zaj- és rezgésvédelem helyi 
szabályozásáról, továbbá a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 18/2013 (XI.05.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet megalkotására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A Gyál, Patak utca 1. sz. alatt üzemelő lőtér üzemeltetőjét a gyáli lakosság részéről számos kritika éri azzal 
összefüggésben, hogy a lőgyakorlatok hangosak, valamint olyan időben kerülnek megtartásra, amely a lakosság 
számára zavaró, a nyugodt pihenésük nem biztosított.  

A fenti jelenség kezelésére indokolt önkormányzati rendeletben szabályozni a lőgyakorlatok végzésének helyi, 
és időbeli korlátait. Ennek megfelelően az a cél, hogy lakóövezetben ilyen tevékenységre ne legyen lehetőség, 
továbbá lakóövezet határától mért 600 méteres távolságon belül is kizárólag hétköznap 8-18 óra, valamint 
szombaton 8-14 óra közötti időszakra korlátozódjon a lövészet.  

A rendelet megalkotására a képviselő-testület jogszabályi felhatalmazással rendelkezik, hiszen a helyi 
önkormányzatok az Alaptörvényben biztosított jogkörükben jogosultak az országos szintű szabályozással nem 
ellentétes, ahhoz képest kiegészítő jellegű helyi jogalkotásra. Az előírt magatartási szabályt megsértő a tervezet 
értelmében a közösségi együttélés rendeletben rögzített szabályait szegi meg, amely cselekmény a rendeletünk 
értelmében a jegyző által lefolytatott önkormányzati hatósági eljárás keretében így szankionálhatóvá válna.  

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. 

Fentiek értelmében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a rendelettervezetet megtárgyalni 
és elfogadni.  
 
 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
    Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin irodavezető 
 
 
 
Gyál, 2018. 09. 11. 
 
 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (…) önkormányzati rendelete 
 
 

a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról,  
továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 18/2013 (XI.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

- az 1. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói 
jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában, 
48.§ (1) bekezdésében, továbbá 48.§ (4) bekezdés d) és f) pontjában rögzített feladatkörében 
eljárva; 

- a 2. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított származékos jogalkotói 
jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 
143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 8. § (2) bekezdésében rögzített feladatkörében eljárva  
 

a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozására, továbbá a továbbá a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2013 (XI.05.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Kr.) módosítására a következő rendeletet alkotja: 
 
 
1.§ (1) Lakóövezetben lőgyakorlat nem folytatható. 
 
(2) A lakóövezet határaitól mért 600 méteres távolságon belüli – nem lakóövezetben fekvő – területen 
található lőtéren lőgyakorlat hétköznap 8-18 óra között, szombaton 8-14 óra között folytatható.  
 
2.§ A Kr. az alábbi, 7/A.§-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: 
 

„A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályainak betartásával kapcsolatos magatartási szabályok 
 
7/A.§ (1) A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról, továbbá a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2013 (XI.05.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …/2018. (……) önkormányzati rendelet előírásait be kell tartani.  
 
(2) Tilos 
a) lakövezetben, 
b) lakóövezet határától mért 600 méteres távolságon belül – nem lakóövezetben fekvő – területen található 
lőtéren a hétköznap 8-18 óra közötti, illetőleg szombaton 8-14 óra közötti időszakon kívül  
lőgyakorlatot folytatni.” 
 
3.§ E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.  
 
 
 
 
Gyál, 2018. ……………………………… 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály      Rozgonyi Erik 
 polgármester     címzetes főjegyző 



2. számú melléklet 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Előterjesztés, rendeletmódosítás- tervezet 
 

Javaslat a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról, továbbá a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2013 (XI.05.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet megalkotására 
 
 

 
I. A rendeletalkotás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

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

II. A rendeletalkotás környezeti és egészségi következményei 
A rendeletalkotás várható következménye, hogy a hétköznap 8-18 óra közötti, valamint szombat 8-
14 óra közötti időtartamban, szabályozott keretek között folytatott lövészet a lakosságra (egészségi 
és mentális állapotukra) kevéssé gyakorol zavaró hatást, így a pihenéshez való jog, mint alapjog  
érvényesülése sokkal inkább biztosított. 
 

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

IV. A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 
A módosítás indoka, hogy a Gyál, Patak utca 1. sz. alatt üzemelő lőtér üzemeltetőjét a gyáli 
lakosság részéről számos kritika éri azzal összefüggésben, hogy a lőgyakorlatok hangosak, 
valamint olyan időben kerülnek megtartásra, amely a lakosság számára zavaró, a nyugodt 
pihenésük nem biztosított.  
A fenti jelenség kezelésére indokolt önkormányzati rendeletben szabályozni a lőgyakorlatok 
végzésének helyi, és időbeli korlátait. Ennek megfelelően az a cél, hogy lakóövezetben ilyen 
tevékenységre ne legyen lehetőség, továbbá lakóövezet határától mért 600 méteres távolságon belül 
is kizárólag hétköznap 8-18 óra, valamint szombaton 8-14 óra közötti időszakra korlátozódjon a 
lövészet.  
 

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

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

VII. Társadalmi egyeztetési kötelezettség 
A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása szükséges.  

 

 
 



 
 
 
 
      
                      

Tárgy: Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges 
felülvizsgálatára, az FCC telephelyére vonatkozó szabályozás 
módosításával. A dokumentáció elfogadása 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 194/2017.(IX.28.) sz. határozatában döntött arról, hogy Gyál 
Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja a következők szerint: 

• az FCC Magyarország Kft. (hrsz.: 044/11) telephelyére vonatkozó hatályos szabályozási terv módosítása 
A határozat alapján tárgyi módosításoknál környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartotta szükségesnek,, továbbá a 
tervezési munka elvégzésére együttesen szerződést kötöttünk a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, 
Környezet tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az FCC Magyarország Kft.-vel, mint finanszírozóval. A 
településrendezési eszközök részleges felülvizsgálatát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet alapján egyszerűsített eljárás keretében folytattuk le. 
Előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem állapítottunk meg.  
A tervezési munka során a GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES 
FELÜLVIZSGÁLATA, - AZ FCC KFT TELEPHELYÉRE VONAKOZÓ SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSÁVAL 
VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA elkészült. A tervanyagot előzetesen a Képviselő-testület a novemberi ülésén 
/(235/2017.(XI.30.) sz. határozat/ tanulmányozta, majd a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 41.§. (2) bekezdése 
alapján véleményezésre megküldtük az illetékes szerveknek. 
 
Az államigazgatási észrevételek átvezetése megtörtént, az átvezetéseket követően a terv érdemben nem változott. 
  
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök 
készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati 
rendeletében foglaltak szerint a tervanyag egyeztetése a település hivatalos honlapján, a Polgármesteri Hivatal 
épületében lévő hirdetőtáblán és a Gyáli Mi Újságban megjelenő felhívás közzétételével megtörtént, a lakossági fórum 
2017. december 20-án 10 órától megtartásra került. A partnerek egyike sem adott véleményt a tervről. 
Előzőek alapján a Tisztelt Képviselő-testület az 55/2018.(III.29.) 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 Helyi Építési Szabályzat 
(mellékleteként a szabályozási terv) részleges módosítása – az FCC Magyarország Kft. (hrsz.: 044/11) telephelyére 
vonatkozóan - előterjesztés mellékletét képező záró véleményben foglaltak figyelembe vételével jóváhagyható.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést és mellékleteit tanulmányozni és Gyál 
Város 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 rendelettervezet 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.  
 
A rendelettervezet külön társadalmi egyeztetésre bocsátása nem szükséges, hivatkozással a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) bekezdés a) pontjára. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben foglaltak figyelembevételével szíveskedjen a szükséges döntést 
meghozni és a rendeletet megalkotni!  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
                                           
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget és név szerinti szavazást igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
 
Gyál, 2018. szeptember 6. 
 
      
 

Pápai Mihály  
         polgármester 
 
 
Mellékletek: 

1. A Képviselő-testület 55/2018.(III.29.) sz. határozata 
2. Az állami főépítész záró szakmai véleménye 
3. Alátámasztó munkarészek 
4. HÉSZ módosítás tervezete: előterjesztési dokumentáció 
5. SZT-17/M1 Módosított szabályozási szelvény 
6. SZT-18/M1 Módosított szabályozási szelvény 
7. SZT jelkulcs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

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

módosításáról 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és 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 Gyál Város Helyi 
Építészeti Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: HÉSZ) módosítására az 
alábbi rendeletet alkotja:  
 

1.§ 
 

(1) A HÉSZ 26.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(6) Oldalhatáron álló beépítés esetén a vonatkozó magasabb rendű jogszabályok előírásainak betartása 
mellett, amennyiben a telek utcafronti szélessége kisebb, mint 12 m, akkor az oldalhatár mérete minimum 4 m-
re csökkenhet.”  

(2) A HÉSZ 28.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(4) Kertvárosias lakóövezet területén, utcafronton tömör kerítés – a 24.§.(7) bekezdésének betartása mellett - 
legfeljebb 2 m-es magassággal létesíthető.”  

(3) A HÉSZ 31.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(2) Az övezet területén legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető.”  

 
2.§ 

 
A HÉSZ 48. § (2) e) pont előírása helyébe a következő rendelkezés lép:  

„e) parkolóház, kereskedelmi célú, közforgalmú üzemanyagtöltő (csak szabályozási terv alapján),”  
 

3.§ 
 

(1) A HÉSZ 83.§ (1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„e.) a beépítésnél alkalmazható megengedett legnagyobb épületmagasság (m): 11,0”  

(2) A HÉSZ 83.§ (2) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„továbbá telepíthető a telep védelméhez, tájba illesztéséhez és rekultivációjához szükséges növényzet.”  

 
4.§ 

 
(1) A HÉSZ 1. számú mellékletének részét képező 1:4000 léptékű SZT-17 jelű szabályozási tervlap szelvény helyébe a 
jelen rendelet 1. számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-17/M1 jelű szabályozási tervlap szelvény lép.  
 

5. § 
 

(1) A HÉSZ 1. számú mellékletének részét képező 1:4000 léptékű SZT-18. jelű szabályozási tervlap szelvény helyébe a 
jelen módosító rendelet 2. számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-18/M1. jelű szabályozási tervlap szelvény lép.  
 

6. § 
 

(1) A HÉSZ 1. számú mellékletének részét képező Jelmagyarázat helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete szerinti 
„kerítés nyomvonal” és „belső út nyomvonal” jelkulcsokkal kiegészített Jelmagyarázat lép.  
(2) A HÉSZ 1. számú mellékletének részét képező „Építési övezetekre vonatkozó meghatározások” c. táblázatsor 
„Különleges (kommunális hulladékkezelő) terület”-re vonatkozó táblázata jelen rendelet 4. számú melléklete szerint 
módosul.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

7. § 
(1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.  
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a HÉSZ 83. § (1) bekezdés g.) és h.) pontja, valamint a 83. 
§ (1) e.) ponthoz tartozó (F+1) szintszámra vonatkozó csillagozott („*”) megjegyzés, valamint a HÉSZ 83. § (2) 
bekezdés „e.)” pontja.  
(3) A jelen rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 
45.§ (2) bekezdésének értelmében a 2017. január 1-től hatályos eljárási szabályok és tartalmi követelmények szerint, 
továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 2017. 
január 01.-án hatályos állapotának megfelelően készült. 
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BEVEZETÉS 
 

Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos előzetes 
Önkormányzati intézkedések 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 194/2017.(IX.28.) sz. határozatával döntött Gyál Város 

Településrendezési eszközeinek részleges módosítása tárgyában, Gyál 044/1 hrsz. területét – az FCC 

Magyarország Kft hulladékkezelő telephelyét - illetően. 

 

Gyál Város településrendezési eszközeit a 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. 16.§.(1) bek. b) pontja és az 

1997.évi LXXVIII. Építési törvény alapján a 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 2017. január 1-től 

hatályos eljárási szabályok szerint és tartalmi követelményeknek megfelelően módosítja, 

egyszerűsített eljárás lefolytatásának keretében. 

Az alátámasztó munkarészek a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 3. melléklet tartalmi követelményeinek 

megfelelően készülnek, a települési főépítész feljegyzése alapján előírt mélységben. A tervezési feladat 

megoldása a Településfejlesztési Koncepció, a Településszerkezeti Terv (TSZT), a megalapozó 

vizsgálatok és számos alátámasztó munkarész módosítását nem teszi szükségessé. Ezek 

meghatározását a csatolt Főépítészi feljegyzés rögzít. 

 

Az Önkormányzat fenti határozatában állást foglalt a 2/2005.(I.11.) Kr. szerinti Környezeti Vizsgálat (KV) 

szükségtelenségéről is, mivel a szabályozási módosítások során nem várhatók jelentős környezeti 

hatások.  

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 29/A. §-ban 

kapott felhatalmazás alapján, a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos 

partnerségi egyeztetés szabályairól a 10/2017.(IV.28.) sz. Önk. rendeletben foglalt állást. Az 

Önkormányzat a partnerségi egyeztetést a partnerségi rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi. 

A Településrendezési Eszközök módosításának fő célja: 

• a Város településrendezési eszközeinek részleges - szabályozási munkarészekre kiterjedő - 

módosítása az érintett terület (044/11 hrsz.) kezelését ellátó FCC Magyarország Kft fejlesztési 

szándékaival összhangban, a meglevő és tervezett állapot figyelembe vételével. 

 

A településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárása a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 

41.§. szerinti egyszerűsített eljárás keretében történik. 

Ezért a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. sz. melléklet szerinti szervek előzetes véleményét nem 

kértünk meg, mivel a jelen jogszabályi környezet lehetővé teszi az egyszerűsített eljárás lefolytatását 

és megítélésünk szerint nincs olyan területi befolyásoló tényező, ami az előzetes véleménykérést vagy 

adatszolgáltatást indokolta volna. A település 2014 évben hagyta jóvá a településrendezési 

eszközeinek felülvizsgált a teljes közigazgatási területre vonatkozóan, így a 282/2009. (XII. 11.) Korm. 

rendelet 1. melléklete alapján az adatszolgáltató szervek 2014. évi adatszolgáltatása is rendelkezésre 

áll. 

A hatályos településrendezési eszközöket a képviselőtestület a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 1-

2-3-4-5 mellékletének megfelelően készítette el és a 36.§. szerint teljes eljárási szabályoknak 

megfelelően hagyta jóvá. 
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A megbízás és a terv egyeztetési folyamata 
 
Gyál Város Önkormányzata 2017 szeptemberében bízta meg a Pest megyei Terület-, Település-, 

Környezet Tervező és Tanácsadó (továbbiakban: PESTTERV) Kft-t Helyi építési szabályzatának 

(továbbiakban: HÉSz) és a Szabályozási tervi (továbbiakban: SZT) mellékletének a részleges 

módosításával. 

Jelen tervanyag Gyál Város Településrendezési terv fentiek szerinti részleges módosításának 

egyeztetési anyagát tartalmazza:  

- a módosítás alatt álló részterület HÉSZ és annak rajzi melléklete SZT módosítási javaslata a 

szükséges alátámasztó munkarészekkel.  

A részterületre készülő szabályozási terv a hatályos övezeti besoroláson belül, a meglévő és 

kialakítandó funkciók területigényének biztosítása alapján készül, elsősorban az építési hely megfelelő 

lehatárolása, másodsorban egyes közlekedési szabályozási elemek felülvizsgálata céljából. 

A HÉSZ szövegének módosítása elsődlegesen a fentieket alátámasztó, kiegészítő jellegű, másodlagosan 

egyéb témakörökre is kitér, az Önkormányzat külön igényei szerint. Ez utóbbiak hibajavítási jellegű 

szövegkorrekciók. 

A terv első egyeztetési anyagának belső – megbízói és költségviselői – egyeztetésével egyidejűleg 
közzétételre került a tervezet a helyben szokásos módon. A beérkezett észrevételek 
figyelembevételével, a 253/2017.(XI.30.) Kt. határozat alapján került kidolgozásra a terv közigazgatási 
egyeztetésre szánt anyaga 2017. december hó elején, amelynek – az egyszerűsített eljárásoknak 
megfelelő összevont - véleményezése 2018. január hó végéig lezárult. A határidőben beérkezett 
vélemények a tervezettel kapcsolatban kifogást nem emeltek, a tervmódosítás lényegileg változatlan 
tartalommal került az Állami Főépítész elé, a végső szakmai vélemény beszerzése céljából. Ezt a 
záródokumentumot az Állami Főépítész 2018. augusztus 14-i dátummal adta ki, kifogás, további 
észrevétel megtétele nélkül. (Az egyeztetés során beérkezett észrevételeket és az arra adott válaszokat 
a cd-dokumentáció teljeskörűen, külön mappába összegyűjtve tartalmazza.) 
 
Településrendezési tervelőzmények: 
A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:  

• 189/2014.(XI.27.) határozat Gyál Város településfejlesztési koncepciójáról 

• 190/2014.(XI.27.) kt. számú határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve 

(TSZT/M1) 

• 178/2015.(VII.16.) kt. számú határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve 

(TSZT/M1jav) -egységes szerkezetben 

• 17/2014.(XII.01.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatáról (HÉSZ) 

• 16/2015.(VII.16.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatáról 17/2014.(XII.01.) önk. 

rendelet módosításáról 

• 2/2017.(I.30) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról. 

 
A HÉSZ módosuló rajzi (SZT) mellékletei: 
 

Rajz jel Rajz megnevezése Méretarány 

 Szabályozási terv jelkulcs  

SZT-17/M1 Szabályozási terv; szelvényszám: 17 (A3)  M= 1:4.000 

SZT-18/M1 Szabályozási terv; szelvényszám: 18 (A3)  M= 1:4.000 
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TERVEZÉSI FELADAT 
 

A módosítás a fent felsorolt, elsősorban Költségviselő által kezdeményezett és Önkormányzat által 

meghatározott, alábbi 1-3 pontba foglalt tématerületre terjed ki, annak alátámasztására irányuló rövid 

helyzetfeltáró leírás is a módosítással érintett területekre (és tématerületekre) készül a feltétlenül 

szükséges szakági alátámasztó munkarészekkel. 

 

s.sz. Tervezési cél HÉSZ/SZT mód. 

1. A módosítási feladat a Kőrösi út menti regionális hulladékkezelő 

telephely területén belüli építési hely lehatárolásának módosítására, 

valamint az SZT-17 -18. sz. tervlapon telephely területére jelölt 

kiszolgáló út kiszabályozásának megszüntetése terjed ki.  

A módosítás programja kiegészült az Önkormányzat kérésére a 

kisvárosi lakóövezet (Lk) egyes, önellentmondást hordozó 

szabályainak hibajavításával. 

 

SZT rajzi tartalom 

és  

HÉSZ szöveg 

módosítást igényel 

2. A tervmódosítás HÉSZ-t érintő módosításai az alábbi 

tématerületekre és bekezdésekre terjednek ki: 

 

2.1. - A HÉSZ „Khull” övezeti szabályait tartalmazó 83.§ (1) és (2) 

bekezdésének módosítása 

- A HÉSZ SZT melléklet meghatározására vonatkozó 39. § (4) 

bek. módosítása az új SZT-17M1 – 18M1 jelű szelvények 

cseréjével. 

HÉSZ szöveg 

módosítás helye és 

lényegi tartalma (1) 

2.2. Önkormányzati kezdeményezésre merült fel a HÉSZ szövegének 

néhány ellentmondást tartalmazó, hibajavítási jellegű korrekciója, 

fenti módosítástól függetlenül. 

A HÉSZ szövegmódosítások az alábbi bekezdésekre terjednek ki: 

- A HÉSZ „lakóterületek övezeteinek általános előírásait” 

tartalmazó 26.§ (6) bekezdés, valamint a kertvárosi 

lakóterületek általános előírásait és Lke-3 kertvárosi övezet 

egyes szabályait tartalmazó 28.§ (4) és 31.§ (2) 

bekezdéseinek összhangba hozása. 

*(a korrekciók a SZT tervlapok tartalmát és feliratozását nem változtatják.) 

 

HÉSZ szöveg 

módosítás helye és 

lényegi tartalma (2) 

(csak HÉSZ szöveg 

módosítást igényel)* 

 

A tervterület lehatárolását, Városon belüli elhelyezkedését az 1 ábra (áttekintő térkép) mutatja be. Az 

egyes részterületi változásokat az SZT módosítás esetén a 1:4000 léptékben mutatjuk be és 

dokumentáljuk, az érintett SZT szelvényeken. Településtervi módosítás a település egyéb területeit 

nem érinti, a fent leírt SZT módosítással érintett területén kívüli településrészekre a jelenleg érvényes 

településrendezési terv marad hatályban.  

A módosítás az alábbi feladatokra és munkarészekre nem terjed ki: 

- TSZT munkarészek készítése (TSZT módosítást nem igényel) 

- Magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése a HÉSZ-be és egységes szerkezetű HÉSZ készítése 

- Helyzetfeltáró, elemző és értékelő vizsgálati munkarészek készítése 

(A terv tematikai meghatározását kiegészítő Főépítészi Feljegyzés másolatát a dokumentáció 
10.fejezete tartalmazza.) 
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ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP 
(egyszerűsített eljárás keretében a módosuló szabályozású terület igazgatási területen való 

elhelyezkedésének bemutatásával) 
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

1.1.1.1. Beépítésre szánt területek  

(különleges területek) 

 

A tervmódosítás a TSZT-ben „beépítésre szánt különleges területet” érint, a kategórián belüli 

Hulladéklerakó terület övezetébe sorolt 044/11 hrsz. telephelyet. 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

Különleges területek: 

Temető terület 
Oktatási terület 

Sport és szabadidő terület 
Rekreációs területek 

Közmű terület 
Közlekedési szolgáltató terület 

Hulladékkezelő terület 
 

A tervmódosítás a TSZT módosítását nem teszi szükségessé, a település területfelhasználási - területi 

mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását nem teszi 

szükségessé. 

 

1.2 A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

1.2.1. A szabályozási változások bemutatása 

 

s.sz Érintett területek/cél Hrsz. Hatályos TSZT 
területfelhasználás 

Hatályos övezeti 
besorolás 

Tervezett övezeti 
besorolás 

1 
építési hely 

lehatárolásának 
pontosítása 

044/1 
hrsz. Khull 

Különleges 
hulladékkezelő 

terület  

Khull 
Különleges 

hulladékkezelő terület 
övezete 

Khull 
Különleges 

hulladékkezelő 
terület övezete 

2. 
szabályozási vonal 

(tervezett út szabályozás) 
törlése szabályozási tervről 

044/1 
hrsz. 

(KÖu) 
közlekedési/közút 

övezet 

Khull 
Különleges 

hulladékkezelő 
terület övezete 

 

    
Kivonat a hatályos szabályozási tervből   Tervezett SZT módosítás 
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A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 

 

Beépítésre szánt különleges terület, Khull jelű hulladék kezelő övezete: 

 

1.) Tervezési feladat és tartalom: 
2.1.) a módosítást megalapozó előzményfeltáró munkarészek összefoglaló szintű kidolgozása (a 
jogszabályi általános-, illetve a városi Főépítész által meghatározott részletes tartalmi követelmények 
alapján)  
 
2.2.) a hatályos HÉSZ és szabályozási tervi (SZT) mellékletének részleges módosítása az alábbiak szerint:  

a) a HÉSZ különleges – beépítésre szánt övezeti előírások vonatkozó szakaszainak felülvizsgálata 
és szükség szerinti módosítása, összhangban a SZT módosításokkal; 

b) a SZT-n meghatározott építési hely felülvizsgálata, a megépült és építésre tervezett épületek 
konkrétan egyeztetett helyszínének megfelelően; 

c) a SZT-n meghatározott útszabályozás felülvizsgálata, a megépült parkolóhely 
figyelembevételével és a valós szállítási igényeknek megfelelően; 

 
2.3.) a módosítás alátámasztó (indokló) munkarészeinek elkészítése (a jogszabályi általános-, illetve a 
Városi Főépítész által meghatározott részletes tartalmi követelmények alapján)  
 

Indoklás:  

A telephely déli oldalán jelölt szabályozási vonal törlése településszerkezeti – közúthálózati 

következményekkel nem jár, a településszerkezeti terven nem ábrázolt, a kiépített útcsatlakozáson túl 

további kapcsolatokkal nem rendelkezik („zsákutca”). A meglévő útcsatlakozás és a folytatásában levő 

szórt köves földúti nyomvonal jelenlegi állapotában fennmarad a 047/1-/4 hrsz. (beépítésre nem szánt) 

zárványterületek megközelítését továbbra is ellátja. A módosítási feladatok csak a 044/11 hrsz. 

területet érintik, mivel a „kitaposott földút” ennek déli peremén halad, önálló hrsz-mal nem 

rendelkezik. Az előzetesen tervezett útszabályozás negatív hatások nélkül törölhető: a telephely szélén 

haladó dűlőút közúti szerepet nem lát el, kisajátítása nem indokolt, ezért az önkormányzat is támogatja 

a szabályozási vonal megszüntetésének kezdeményezését, azzal a – csatolt Kt – határozatba is foglalt 

- feltétellel, hogy min. „4 m szélességben biztosítani kell a 044/1 hrsz. ... dél-délkeleti oldalán lévő szórt 

köves földút fenntartását. Ennek érdekében az út nyomvonalának feltüntetése mellett a szabályozási 

tervlapokon az út melletti kerítés nyomvonalát is jelölni kell”. 

Az SZT módosítás ennek megfelelően készült. 

 

A terület adottságai: 

- a 044/11 hrsz. terület „beépítésre szánt különleges – hulladéklerakó (Khull)” területfelhasználási 

és övezeti besorolású, rendeltetésének megfelelően használt és kiépített, részben beépített 

terület, ami a Gyál városi önkormányzat tulajdonában van. Területe: 381.478 m2; 

- a terület bérlője és kezelője az FCC Magyarország Kft., amely - a szükséges engedélyek 

birtokában – a kommunális hulladékkezelés és lerakás céljára kijelölt terület és létesítményeinek 

üzemeltetését végzi; 

- a területen funkcióváltás nem tervezett, övezeti besorolása nem változik. 

- a terület jól megközelíthető a 4601 j. ök. Nagykőrösi útról, továbbá az M0-ról ennek közeli 

csomópontján keresztül; 



 

 9 

9 Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat 

- a közműellátás a telephelyen biztosított, a szükséges közművek rendelkezésre állnak (a 

közművesítés témakörét jelen módosítás nem érinti); 

- a meglévő beépítés az övezetre meghatározott beépítési %-ot nem lépi túl, de az épületek egy 

része a kijelölt építési helyen kívül épült; 

- a tervezés alatt álló új épület a meglévő RDF csarnok bővítése; külső (út- közmű-, stb.) 

védőtávolság nem érinti, elhelyezése során az oldalkerti, illetve az épület magasságából adódó 

oldaltávolságot kell betartani; beépítéshez szükséges zöld- és burkolt felület (parkoló) a telken 

belül biztosított; 

- A tervmódosítás jelenlegi és tervezett funkciója, paraméterei nem sértenek sem építészeti, sem 

régészeti, sem ökológiai értékeket. 

A terület jelenlegi és tervezett állapotát légifelvétellel, földhivatali térképmásolattal, friss geodéziai 

felvétel alapján készült helyszínrajzzal valamint a szabályozási terv kivonataival szemléltetjük. 

 

Jelenlegi állapot, hivatalos helyszínrajz másolata (Dabasi Földhivatal) 
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GoogleEarth légifelvétel 

 
A terület jelenlegi képe annyit változott a fenti 2016.évi légifotóhoz képest, hogy a Körösi út menti déli 

parkolórész is kiépült, a hulladéklerakással, depóniaépítéssel érintett terület pedig értelemszerűen 

állandó változásban van. (A két ábra eltérő tájolását az északi irány felé mutató nyíl jelzi.) 

 

 

A terület aktuális geodéziai felmérését a Költségviselő FCC Kft bocsátotta rendelkezésre. A részletes 

helyszínrajz a tervezett beépítés engedélyezési tervéhez készült (tervező: KASIB Mérnökiroda Kft). 

 



 

 11 

11 Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat 

A terület jelenlegi rendeltetését és területfelhasználási – övezeti besorolását a hatályos 

településrendezési eszközök határozták meg, a telephely ennek megfelelően épült ki és van 

használatban. Övezeti besorolása: Khull. A HÉSZ Szabályozási tervi mellékletének SZT-17 –18. számú 

szelvénye tartalmazza a területre vonatkozó szabályozási tervi tartalmat: a területet érintő 

szabályozási vonalakat, övezeti határvonalakat és besorolási jelet, az építési hely lehatárolását 

valamint a területet érintő védőtávolságokat. 

 

A terület jelenlegi és tervezett állapota 

 

A terület aktuális geodéziai felmérését a Költségviselő FCC Kft bocsátotta rendelkezésre. A részletes 

helyszínrajz a tervezett beépítés engedélyezési tervéhez készült, a tervezett új épületet is ábrázolja 

(tervező: KASIB Mérnökiroda Kft.)  

Az alábbi ábra az I – II. ütemben tervezett 2 új épületet piros színnel tünteti fel. 

 

Gyál 044/11 hrsz. beépítési javaslat (forrás: KASIB Mérnökiroda Kft, a Költségviselő megbízásából) 

 
 

A tervmódosítás az eredetileg csak elvi alapokon meghatározott építési helyet a már megépült 

épületek valamint a konkrétan tervezett új beépítés figyelembevételével határozza meg. Az építési 

hely Körösi út felé eső részét – a központi irodaépület körül - az indokolt mértékben csökkenti, az 

üzemcsarnok körüli részét a tervezett bővítés (új épület) figyelembe vételével határolja le. 

A telephely határa a telekhatár, ezt a tervmódosítás övezethatárként tünteti fel, azokon a területeken, 

ahol a telek nem a földhivatali nyilvántartás szerinti út területekkel (közúttal vagy földutakkal) 

érintkezik. 

A telephely tulajdonosának (Gyál Város Önkormányzata) és kezelőjének (FCC Kft.) megállapodása 

értelmében a telephely kerítését a Körösi útra kiépített meglévő útcsatlakozás folytatásnak vonalában 

oly módon építi meg a Kezelő a tulajdoni határvonalon belül, hogy továbbra is biztosítja a 047/1 és /4 

hrsz. önkormányzati területek tehergépjárművel való megközelítésének a lehetőségét – eleget téve az 

Önkormányzat 235/2017.(XI.30.) sz. Kt-határozatba is foglalt igényének. 
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A kiindulási állapot főbb jellemzői: 

 
A terület madártávlati képe keleti irányból, a telephely főbejárat felől /forrás: Google earth/ 

A terület jelenlegi beépítettsége 1,948%, a tervezett új épülettel együtt 2,59%, - az engedélyezési 

tervhez készített alábbi területi mérleg, övezeti megfelelőségi kimutatás szerint (tervező: KASIB 

Mérnökiroda Kft.): 
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A tervezés során figyelembe kell venni: 

- a telephelytől déli irányban, a 047/1 hrsz. önkormányzati területen ideiglenes deponálási 

tevékenység folyik, időszakos tehergépjármű forgalommal, a Körösi útra kiépített 

útcsatlakozással rendelkező, meglévő földúton keresztül, amely önálló földrészletként, 

alrészletként nincs elkülönítve, az önkormányzati tulajdonú 044/1 hrsz. hulladéklerakó 

telephely déli peremén halad. Ennek a megközelítő útnak külön ingatlanként való 

kiszabályozása szükségtelen, de a jelen természetbeni állapotának megfelelő tartós 

fennmaradását biztosítani kell a 047/1 és 047/4 hrsz. ugyancsak önkormányzati tulajdonú 

ingatlanok megközelíthetősége érdekében. Erre vonatkozóan a Tulajdonos és a Kezelő 

egyeztetése megtörtént, a tervlap ábrázolja a megtartandó szállítási nyomvonal sávját. Az 

útszabályozás megtartása csak a kiépített útcsatlakozás területén javasolt. 

- egyéb tervmódosítást befolyásoló külső szempont – a fent említett közúti védőtávolság 

betartásán túl – az eljárás során nem merült fel. 

A tervezési terület beépítési paraméterei: az épületmagasság kivételével nem változnak 

A „Khull” jelű építési övezet tervezett főbb paraméterei (a HÉSz 83.§ (1) bek. kivonata):  

a.) Beépítési mód        szabadon-álló 

b.) Az építési telek legkisebb területe (m2)     200.000 

c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%)   10 

d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 10 

e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m)   10,0 11,0 

f.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)   40 

 

Kivonat a hatályos szabályozási tervből (SZT-17 és SZT-18 szelvény érintett részlete együtt) 
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Kivonat a módosított szabályozási tervből (SZT-17/M1 és SZT-18/M1 szelvény érintett részlete együtt)  

 

 
 

A tervmódosítással összefüggő HÉSZ előírások az alábbi beavatkozásokat igénylik:  

a) A HÉSZ 83. § (1) e.) pontja szerinti 10,0 m-es épületmagassági érték megemelése javasolt: 11,0 

m-re. 
Indoklás: az új üzemcsarnok belmagassága technológia okokból nem csökkenthető, jelentős és 

indokolatlan többletköltségek nélkül. A szükséges belmagasság következménye az 

épületmagassági érték minimális túllépése. A jelenlegi épületterv még nem a legvégső változat, 

a minimál értékekkel számol, de már ebből is látható, hogy az épülettömeg megformálása 

szempontjából is kedvező lenne az épületmagassági paraméter kismértékű emelése. 

Az új épület meglevő telephely belső részén helyezkedik el, közterületről alig látható 

fekvésben, táj- és településképileg semleges környezetben. A magassági érték megemelése 

nem okoz vizuális környezeti problémát. 

b) Javasolt a HÉSZ 83. § (1) g) és h) pontja szerinti elő- és oldalkerti előírásának törlése, melyeket 

feleslegessé tesz az építési hely SZT tervlapon való konkrét kottákkal való meghatározása. Ez 

minden irányban legalább 11 m, vagy ennél nagyobb érték:  

- a Körösi út, mint országos mellékút külterületi szakasza felé indokolt az út tengelyvonalától 

előírt 50 m-es védőtávolság fenntartása (a beépítés kialakult állapotának is megfelelően). A 

telephely ezen részén új beépítés nem tervezett. 
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1.2.2. egyéb módosítási javaslatok: 

(az FCC telephelytől független, pontosító jellegű HÉSz szövegmódosítási javaslatok) 

 

EGYES LAKÓTERÜLETI PARAMÉTEREK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA IRÁNYULÓ SZÖVEGMÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK 

 

Egyes HÉSZ lakóövezeti előírások módosítása az önkormányzat főépítésze által feljegyzés 
formájában átadott tartalomnak megfelelően: 

- a lakóövezetek általános előírásai közül az oldalhatáron álló beépítés speciális esetében az 

oldalkerti távolság csökkentési lehetőségének megállapítása (24.§ (6)); 

- a kertvárosi lakóövezetek általános előírásai közül a kerítésépítés szabályainak pontosítása 

(28.§ (4))  

- az Lke-3 kertvárosi lakóövezet lakásszámra vonatkozó előírásának módosítása (31.§ (2)). 

 
A szövegmódosítások a szabályozási tervlapok módosítását nem igénylik. 
 

Indoklás:  

A HÉSz alkalmazása során a hivatal ellentmondást állapított meg egyes lakóterületi általános és 

részletes előírások között. Az ütközéseket feloldó módosítási javaslatok nem ellentétesek magasabb 

rendű jogszabályokkal és nem teszik szükségesé alátámasztó munkarészek kidolgozását. 

 

 
 
 

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása 

(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 

 

A településfejlesztési koncepcióval (TFK) nincs összefüggésben, 

TFK és TSZT módosítást nem igényel. 
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2. SZAKÁGI JAVASLATOK 

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 

2.1.2. Természetvédelmi javaslatok 

2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 

2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 

Nem módosulnak, a tervezéssel nem állnak összefüggésben. 

 

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE  
(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi elemek) 

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 

2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 

Nem módosulnak, a tervezéssel nem állnak összefüggésben. 

 

 

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

3.1.  KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

3.1.1. Országos közutak 

3.1.1.1. Gyorsforgalmi utak: 

A várost érintő gyorsforgalmi utak (M0, M5) a távlati hálózatfejlesztési tervek szerint 2x3 sávra 

bővítendők. Csomóponti kapcsolataik nem változnak, - beleértve a tervezési terület közvetlen 

közelében levő M0/4601 jelű mellékúti csomópontot is (l. még: 3.2. pont). A meglévő csomópont 

jelentős szerepet játszik a telephely regionális közúti kapcsolatainak ellátásában. 

3.1.1.2. Országos mellékutak: 

A terület közúti kiszolgálását biztosító 4601. jelű mellékút (Nagykőrösi út) nyomvonala, kiépítettsége 

nem változik. Az útra kiépített, telephelyhez kacsolódó útcsatlakozások távlatilag is fenntarthatók. Az 

út külterületi jellegű, 50 – 50 m védőtávolságán belül beépítés 30 méterre létesíthető. 

 

3.1.2. Egyéb utak, útcsatlakozások 

A város úthálózatába a tervmódosítás kapcsán nincs szükség beavatkozásra. A terület úthálózati igénye 

a meglévő útcsatlakozásokkal kiszolgálható és a telephelyen belüli belső úthálózat fejlesztésével 

fenntartható. 

A 4601. j. út (Nagykőrösi út) telephely területét érintő két kiépített útcsatlakozása közül az északi 

szolgálja a hulladékkezelő telep gépjárművel való megközelítését, a déli a telephely déli határán haladó 

földút sorompóval ellátott csatlakozása, amely a telephellyel határos telkek megközelítését teszi 

lehetővé. Az eddigiekben ez a földút a telephely telkéből volt kiszabályozva, 12 m-es szélességgel, 

amelyet nem indokolnak a forgalmi viszonyok, az út ugyanis csupán ideiglenes teherforgalmat szolgál, 

napi 1-2 teherautóval. Ez a forgalom a meglévő 3-4 m szélességű javított földúton lebonyolítható, 

közúti szintű szabályozást nem igényel. A meglévő szabályozás fenntartása csak az útcsatlakozás 

területén indokolt. 
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3.2. FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK 

Az M0 – 4601. j. út (Kőrösi út) külterületi csomópontja a telephelytől északra, annak közelében 

található. A csomópont kiépült, annak területigénnyel járó fejlesztése nem tervezett, a terület forgalmi 

viszonyait nem befolyásolja a kialakult állapothoz képest. 

 

3.3. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS (közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 

3.3.1. Vasúti közlekedés 

A terület nyugati határán húzódó 142 sz. vasútvonal 50 – 50 m védőtávolságán belül építmények 
elhelyezéséhez a MÁV-val egyeztetés szükséges.  
 

3.4. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS 

A telephely szükséges személygépjármű parkolói 115 férőhellyel kiépültek. A tervmódosítás során a 

parkolókapacitás további bővítése nem vált szükségessé. 

 

 

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 
(a módosítási terület közműhálózati javaslatainak ismertetése) 

4.1. VIZIKÖZMŰVEK 

4.1.1. vízellátás; 4.1.2. szennyvízelvezetés; 4.1.3. csapadékvíz-elvezetés 

4.2. ENERGIAELLÁTÁS 

4.2.1. villamos energia ellátás; 4.2.2. gázenergia ellátás 

4.3. HÍRKÖZLÉS 

 

A közmű munkarészek nem módosulnak, a tervezéssel nem állnak összefüggésben. 

A tulajdoni lapra bejegyzett közmű szolgalmi jogok fenntartását a tervmódosítás nem érinti. 

 

 

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, várható 

környezeti hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-

védelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában) 

Nem módosul, a tervezéssel nem áll összefüggésben. 

 

 

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 

BEMUTATÁSA 
(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos településszerkezeti tervben rögzített 

elhatározásokkal, területek aktiválása, ütemezése) 

Az összhang biztosított, a TSZT nem módosul. 
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7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve, a 

változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása) 

A szabályozás célját, koncepcionális elemeit a 1.2.1. sz. fejezet ismerteti részletesen. Ezek 

összefoglalva: 

-  a szabályozási módosítások elsődleges célja a város 044/11 hrsz. külterületén meglévő 

hulladék kezelő telephely egyes szabályozási elemeinek (építési hely, építési paraméterek, 

telekhatár) meghatározása, a tulajdonos Önkormányzat és a kezelő FCC Kft igényeinek 

megfelelően, 

-  a szabályozás eszköze a HÉSz vonatkozó szöveges előírásainak módosítása, valamint a 

Szabályozási Tervi HÉSz melléklet módosítása; 

- a szabályozási módosítások másodlagos célja a HÉSz lakóövezeti szabályozásának szöveges 

előírásaiban lévő egyes koherenciazavarok kiküszöbölése 

- a szabályozás eszköze a HÉSz vonatkozó szöveges előírásainak összhangba hozása. 

A szabályozási módosítások táblázatos összefoglalása: 

 

AZ IGÉNYELT MÓDOSÍTÁSOK SZABÁLYOZÁSI TERVI MEGOLDÁSA  

módosítási igények érintett terület ÖT/SZT - övezet módosítás 

HATÁLYOS TERVEZETT 

044/11 hrsz. telephely rovására 
történt útszabályozás törlése 

044/11 hrsz. déli 
teleksávja, 12 m-es 
szélességben 

(KÖu) 
közút övezet 

(Khull) Különleges - 
hulladékkezelő övezet 

építési hely módosítása 
044/11 hrsz. középső - déli 
telekrésze 

övezeten belüli lehatárolás módosítása, 
övezetmódosítást nem igényel 

épületmagasság módosítása építési helyen belül 
övezeten belüli paraméter módosítása, 
övezetmódosítást nem igényel 

   

egyes lakóterületi előírások felül-
vizsgálata, összhangba hozása 

belterület 
övezeten belüli paraméterek módosítása, 
övezetmódosítást nem igényelnek 

   

 
 

8. BEÉPÍTÉSI TERV 
(a 7. melléklet szerint) 

A TRT módosítás tervanyagához nem készül. 

(Az új épület párhuzamosan készülő engedélyezési tervét a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft készíti, az FCC Kft 

megbízásából. Ennek egyes, FCC Kft által átadott, új beépítést szemléltető helyszínrajzait a tervdokumentációban 

felhasználtuk, tervező KASIB Kft hozzájárulásával.) 

 

 

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
(környezeti vizsgálati kötelezettség esetén) 

A tervezett módosítások kapcsán nem várhatók olyan környezeti hatások, amelyek környezeti vizsgálat 

lefolytatását és külön környezeti értékelési dokumentáció elkészítését tennék szükségessé. 
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19 Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat 

10. FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 
(A Feljegyzés a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 3/A., 3/C., és 11.§. felhatalmazásának megfelelően készült.) 
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20 Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat 
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21 Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat 
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22 Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat 

11. ÖNKORMÁNYZATI ÁLLÁSFOGLALÁS A TERV VÉLEMÉNYEZÉSRE BOCSÁTÁSRÓL /2017. XI. 30./ 

 
 
  



 

 23 

23 Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat 

12. ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ZÁRÓ SZAKMAI VÉLEMÉNY MÁSOLATA /2018. VIII. 14./ 
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24 Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat 
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25 Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2018.(.. ..) önkormányzati rendelete 

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

módosításáról 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében és 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 Gyál Város 
Helyi Építészeti Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: 
HÉSZ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

 
(1) A HÉSZ 26.§ (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(6) Oldalhatáron álló beépítés esetén a vonatkozó magasabb rendű jogszabályok előírásainak 
betartása mellett, amennyiben a telek utcafronti szélessége kisebb, mint 12 m, akkor az oldalhatár 
mérete minimum 4 m-re csökkenhet.” 

(2) A HÉSZ 28.§ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(4) Kertvárosias lakóövezet területén, utcafronton tömör kerítés – a 24.§.(7) bekezdésének 
betartása mellett - legfeljebb 2 m-es magassággal létesíthető.” 

(3) A HÉSZ 31.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
       „(2) Az övezet területén legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető.” 
 

2.§ 
 

      A HÉSZ 48. § (2) e) pont előírása helyébe a következő rendelkezés lép:  
„e) parkolóház, kereskedelmi célú, közforgalmú üzemanyagtöltő (csak szabályozási terv alapján),”

  
3.§ 

 
(1) A HÉSZ 83.§ (1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„e.) a beépítésnél alkalmazható megengedett legnagyobb épületmagasság (m): 11,0” 

(2) A HÉSZ 83.§ (2) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„továbbá telepíthető a telep védelméhez, tájbaillesztéséhez és rekultivációjához szükséges növényzet.” 

4.§ 
 

(1) A HÉSZ 1. számú mellékletének részét képező 1:4000 léptékű SZT-17 jelű szabályozási tervlap 
szelvény helyébe a jelen rendelet 1. számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-17/M1 jelű 
szabályozási tervlap szelvény lép. 
 

5. § 
 

(1) A HÉSZ 1. számú mellékletének részét képező 1:4000 léptékű SZT-18. jelű szabályozási tervlap 
szelvény helyébe a jelen módosító rendelet 2. számú mellékletét képező 1:4000 léptékű SZT-18/M1. 
jelű szabályozási tervlap szelvény lép. 
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6. § 
 
(1) A HÉSZ 1. számú mellékletének részét képező Jelmagyarázat helyébe a jelen rendelet 3. számú 

melléklete szerinti „kerítés nyomvonal” és „belső út nyomvonal” jelkulcsokkal kiegészített 
Jelmagyarázat lép. 

(2) A HÉSZ 1. számú mellékletének részét képező „Építési övezetekre vonatkozó meghatározások” c. 
táblázatsor „Különleges (kommunális hulladékkezelő) terület”-re vonatkozó táblázata jelen rendelet 
4. számú melléklete szerint módosul. 

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSK 
 

7. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a HÉSZ 83. § (1) bekezdés g.) és h.) pontja, 

valamint a 83. § (1) e.) ponthoz tartozó (F+1) szintszámra vonatkozó csillagozott („*”) megjegyzés, 
valamint a HÉSZ 83. § (2) bekezdés „e.)” pontja. 

(3) A jelen rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) 45.§ (2) bekezdésének értelmében a 2017. január 1-től hatályos eljárási szabályok 
és tartalmi követelmények szerint, továbbá az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 2017. január 01.-án hatályos 
állapotának megfelelően készült. 

 
 
 
 
Kelt: Gyál, 2018. év …….………hó ………nap 
 
 
 
 
 
 

…………………………….. …………………………….. 
Pápai Mihály 
polgármester 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
Közzétéve: Gyál, 2018. ……………………… 
 
 

……………………..……………  
jegyző    
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1. számú melléklet a ……….………………………….önkormányzati rendelethez: 

a 17/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1.melléklet „SZT-17” sz. szabályozási tervlap szelvény 
helyébe lépő SZT-17/M1 sz. szabályozási tervlap szelvény ábrája1 

 

  

                                                      
1 eredeti méretarányban csatolva A/3-as formátumban (ma= 1:4000) 
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2. számú melléklet a ……….…………………………. sz. önkormányzati rendelethez: 

a 17/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1.melléklet SZT-18” sz. szabályozási tervlap 

szelvény helyébe lépő SZT-18/M1 sz. szabályozási tervlap szelvény ábrája 2 

 
 

  

                                                      
2 eredeti méretarányban csatolva A/3-as formátumban (ma= 1:4000) 
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3. számú melléklet a ……….…………………………. sz. önkormányzati rendelethez: 

a 17/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1.melléklet „Jelmagyarázat” c. szelvény helyébe 

lépő kiegészített jelmagyarázati szelvény ábrája 3 

 
 
  

                                                      
3 külön lapként csatolva eredeti A/3-as formátumban  
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4. számú melléklet a ……….…………………………. sz. önkormányzati rendelethez: 

a 17/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 1.melléklet részét képező „Építési övezetkre vonatkozó 
meghatározásokat” módosító „Khull” övezet táblázata: 
 
 

 
Különleges (kommunális hulladékkezelő) terület Khull 
beépítési mód szabadon álló 
kialakítható építési telek legkisebb területe (m2) 200.000 
beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%) 10 
terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%) 10 
megengedett legnagyobb épületmagasság (m)* 11,0* 
legkisebb zöldfelületi arány (%)  40 
közműellátás mértéke részleges 

 
 
 
 









 
 
 
 
      
                      

Tárgy: Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges 
felülvizsgálatára: a HAVI Logistics Kft. telephelyére (hrsz.:4366/3) 
vonatkozó hatályos szabályozás módosítása.  
A partnerségi egyeztetési szakasz lezárása. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2018.(V.31.) sz. határozatában döntött arról, hogy Gyál 
Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja a következők szerint: 

• a HAVI Logistics Kft. (hrsz.: 4366/3) telephelyére vonatkozó hatályos szabályozási terv módosítása, oly 
módon, hogy a fejlesztési terület a hatályos Gksz-3 övezetből, Gksz-4/a övezetbe kerül 

• a 314/2012.(XI.28.) Kormányrendelet 32.§.(6) bekezdés c9 pontja alapján a Gyál, 4266/3 hrsz.-ú Gksz-3 
övezetbe sorolt területet – a gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása érdekében – kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítja. 
 

A határozat alapján tárgyi felülvizsgálatnál környezeti hatásvizsgálat készítését nem tartotta szükségesnek. A tervezési 
munka elvégzésére együttesen szerződést kötöttünk a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet tervező 
és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az HAVI Logistics Kft.-vel, mint finanszírozóval. A településrendezési 
eszközök részleges felülvizsgálatát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) 
kormányrendelet alapján tárgyalásos eljárás keretében folytatja le. Előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi 
egyeztetés során nem állapított meg.  
A tervezési munka során a GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES 
MÓDOSÍTÁSA, - a HAVI Logistics Kft. telephelyére vonatkozó szabályozás felülvizsgálata – MUNKAKÖZI 
EGYEZTETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA elkészült.  
 
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 
2018. augusztus 21-én 9.00 órától megtartásra került. A partnerek egyike sem adott véleményt a tervről.  
A fentiek alapján a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakasza a 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet 29/A. §-a és az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelet alapján lezárható, és az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal részére végső szakmai véleményezésre megküldhető.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést és mellékleteit tanulmányozni és 
döntésüket meghozni! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. egyetért a GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA, a 
HAVI Logistics Kft. telephelyére vonatkozó szabályozás felülvizsgálata – munkaközi egyeztetési 
dokumentációjában foglaltakkal, az övezeti besorolás módosítására tett javaslatot elfogadja  

2. a partnerségi egyeztetést a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 29/A. §.-ában és a településfejlesztési, 
településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint lefolytatta és lezárja. A 
tervezett gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítására és a településrendezési eszköz módosítására vonatkozó 
igények támogathatók, azok ellen kifogás nem érkezett. 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítésznél 
kezdeményezze.  

 
Határidő:  2018. október 15. (a véleményezési anyag megküldésére) 
 
Felelős:   Polgármester  



 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
                                           
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
 
Gyál, 2018. szeptember 6. 
 
      
 

Pápai Mihály  
         polgármester 
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BEVEZETÉS 
 

Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos előzetes 
Önkormányzati intézkedések: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 116/2018.(V.31.) sz. határozat sz. határozatával 
döntött Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása tárgyában. (2. számú 
melléklet) 
 
Gyál Város településrendezési eszközeit a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 16.§.(1) bek. b) pontja és az 
1997.évi LXXVIII. Építési törvény alapján a 314/2012. (XI.8.) 45.§. (2) bekezdésének értelmében a 
2018. január 1-től hatályos eljárási szabályok szerint, és az alátámasztó munkarészek a 3. melléklet a 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi követelményeknek megfelelően készülnek. 
 
A képviselő-testület a 4366/3 hrsz. területére vonatkozó módosítást gazdasági célú beruházás 
megvalósulása érdekében támogatja és kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a területet. 
Döntését a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 32. § (6) bek. c) pontja alapján hozta meg. 
A településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárása a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 
42.§. értelmében tárgyalásos eljárás keretében történik. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: R.) 29./A §-ban kapott felhatalmazás alapján, a településrendezési eszközök 
készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól a 10/2017. (IV. 28.) sz. 
önk. rendelet rendelkezik. Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetést az ebben foglaltaknak 
megfelelően végzi. 
A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. sz. mellékeltben szerepeltetett véleményező szervek előzetes 
véleményét nem kértünk meg, mivel a jelen jogszabályi környezet lehetővé teszi az tárgyalásos 
eljárás lefolytatását és megítélésünk szerint nincs olyan területi befolyásoló tényező, ami az előzetes 
véleménykérést indokolta volna. A település 2013-2015 évi felülvizsgálat és részterületi módosítások 
során a 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján megkért adatszolgáltatások 
rendelkezésre állnak. 
 
A Településrendezési Eszközök módosításának fő célja: 
• a Város településrendezési eszközeinek részleges - szabályozási munkarészekre kiterjedő - 

módosítása az érintett terület (4366/3 hrsz.) ingatlan övezeti besorolásának módosítása a 
jelenlegi Gksz-3 övezetből Gksz-4/a övezetre a HAVI Logistics Kft. fejlesztési szándékaival 
összhangban. 

 
Az ingatlanunk jelenleg a Gksz-3-as besorolásban van és ezt szeretnénk Gksz-4/a-ra módosíttatni, 
A hatályos településrendezési eszközöket a képviselőtestület a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 1-
2-3-4-5 mellékletének megfelelően készítette el és a 36.§. szerint teljes eljárási szabályoknak 
megfelelően hagyta jóvá. 
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A MEGBÍZÁS 
 
Gyál Város Önkormányzata 2018 júniusában bízta meg a Pest megyei Terület-, Település-, Környezet 
Tervező és Tanácsadó (továbbiakban: PESTTERV) Kft-t Helyi építési szabályzatának (továbbiakban: 
HÉSz) és a Szabályozási tervi (továbbiakban: SZT) mellékletének a részleges módosításával. 
 
Jelen tervanyag Gyál Város Településrendezési terv fentiek szerinti részleges módosításának 
egyeztetési anyagát tartalmazza:  

- a módosítás alatt álló részterület HÉSZ és annak rajzi melléklete SZT módosítási javaslata a 
szükséges alátámasztó munkarészekkel.  

A részterületre készülő szabályozási tervi övezeti módosítás a szomszédos telkek övezeti 
paramétereinek fejlesztési területen belüli érvényesítése céljából készül.  
 
 
Településrendezési tervelőzmények: 
 
A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:  
• 189/2014.(XI.27.) határozat Gyál Város településfejlesztési koncepciójáról 
• 190/2014.(XI.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M1) 
• 178/2015.(VII.16.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M1jav) -

egységes szerkezetben 
• 130/2018.(VI.28.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M2) -

egységes szerkezetben 
• 17/2014.(XII.01.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatáról (HÉSZ) 
• 16/2015. (VII.16.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatáról 17/2014.(XII.01.) önk. 

rendelet módosításáról 
• 2/2017.(I.30) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról. 
• 18/2018.(VI.29.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról. 
 
A HÉSZ rajzi módosuló mellékletei: 

Rajzjel Rajz megnevezése Méretarány 
SZT Szabályozási terv; szelvényszám: 17 – 18. (2 db A3)  M= 1:4.000 

   
 

Kiegészítő tervlap: 
Rajzjel Rajz megnevezése Méretarány 

ÁT Áttekintő tervlap M= 1:8.000 
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INDOKLÁS 
 
A gazdasági funkciójú fejlesztésére tervezett terület, mely a Bem József út mentén jelenlegi 4366/3 
hrsz. HAVI Logistics Kft területén tervezett. A hatályos településrendezési eszközök a területet 
övezeti besorolásának lehetőségeit a telephely már kihasználta, ezért távlati fejlesztési lehetőség 
biztosítása céljából módosítani szeretne övezeti besorolásán.  
A telek a település belterületéhez tartozik, ahol a közlekedési és közmű feltételek biztosítottak.  
A fejlesztői elképzelés szerint a szomszédos TESCO tulajdonában lévő területekből szeretnének 
vásárolni, ezzel biztosítva a további fejlesztés lehetőségét és ezzel az egyazon övezeti besorolás nem 
akadályozza a várható telekhatárrendezést és fejlesztést. 
 
A tervezet projekt megvalósítása érdekében Gyál Városnak többek között szabályozási tervét is 
módosítania kell. A funkcióváltásból eredően szükséges a területre vonatkozó, gazdasági övezet 
(Gksz-3) cseréje Gksz-4/a övezetre. A 4366/3 hrsz. terület fejlesztésével a munkahelyteremtő 
szempont mellett a terület a gazdasági funkciójú üzemi, logisztikai, raktározási-iroda épület további 
fejlesztésére alkalmassá válik.  
 
A gazdasági célú területfejlesztés kialakításánál, fontos szempont a terület környezetbe elhelyezkedő 
épületek zavartalan fennmaradása és a minőségi gazdasági terültfejlesztés biztosítása figyelembe 
véve a terület közlekedési, környezetvédelmi és egyéb védelmi követelményeit. Ezen szempontoknak 
a terület gazdasági célú szabályozásánál és településképbe való illeszkedésénél is érvényesülniük kell.  
A képviselő-testület fejlesztési elképzelést a szolgáltatási funkciók bővítése és a gazdaságfejlesztés 
érdekében támogatja. 
 
TERVEZÉSI FELADAT 
A módosítás a fent felsorolt, elsősorban Költségviselő által kezdeményezett és Önkormányzat által 
meghatározott, alábbi pontokba foglalt tématerületekre terjed ki, annak alátámasztására irányuló 
rövid helyzetfeltáró leírás is a módosítással érintett területekre (és tématerületekre) készül a 
szükséges szakági alátámasztó munkarészekkel.  
 

Tervezési cél SZT terület 
1. 
A módosítási feladat: Belterületen a Bem 
József út menti logisztikai telephely 
területén övezeti módosítására terjed ki 
a 4366/3 hrsz. területet érintően. A 
telephely tulajdonosa a szomszédos 
gazdasági területek építési paramétereit 
szeretné saját telkén biztosítani. Az 
Önkormányzat is támogatja az 
övezetmódosítást. 
2. 
A tervmódosítás HÉSZ-t érintő módosítás 
kizárólag a mellékletét képező SZT -12 
tervlapszelvényre terjed ki. 
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A tervterület lehatárolását, Városon belüli elhelyezkedését az 1 ábra (áttekintő térkép) mutatja be. 
Az egyes részterületi változásokat az SZT módosítás a 1:4000 léptékben mutatjuk be és 
dokumentáljuk, az érintett 12-es szelvényen. Településtervi módosítás a település egyéb területeit 
nem érinti, a fent leírt TSZT és SZT módosítással érintett területén kívüli településrészekre a jelenleg 
érvényes településrendezési terv hatályos.  
A módosítás az alábbi feladatokra és munkarészekre nem terjed ki: 
- Magasabb szintű jogszabályi változás átvezetése a HÉSZ-be és egységes szerkezetű HÉSZ készítése 
 

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP 
(egyszerűsített eljárás keretében a módosuló terület bemutatásával/SZT/) 

1. ábra 
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 
1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 
1.1.1.1. Beépítésre szánt területek  
(kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület) 

 

A település területén meglévő, jelenleg működő gazdasági funkciójú területek a területükön 
folyó gazdasági tevékenység jellegétől függően a településszerkezeti tervben kereskedelmi-
szolgáltató területként és ipari gazdasági területként kerültek besorolásra. 
A helyi munkahelyteremtés fokozása érdekében a korábban igénybevett gazdasági területek 
rehabilitációja és is fejlesztése a cél. A gazdasági területek fejlesztésénél a 
településszerkezeti és szabályozási terv a települési adottságokat és az település fejlesztési 
elképzeléseit egyaránt figyelembe veszi. 
A tervmódosítás keretében új (szabályozási tervben realizált) kereskedelmi-szolgáltató 
(Gksz) övezet szabályozására nincs szükség, mivel a szomszédos Gksz-4/a övezet építési 
paramétereit kapja a 4366/3 hrsz. telephely is, melynek részleteit a 1.2.1. fejezet 
tartalmazza. 

 
A tervmódosítás a TSZT-ben „beépítésre szánt Gksz- kereskedelmi szolgáltató övezet” érint, a 
kategórián belüli Gksz-3 terület övezetébe sorolt 4366/3 hrsz. telephelyet. 

 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

Gazdasági területek: 

Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület(Gksz)  
szintterület sűrűség 2,5 
Ipari gazdasági terület (Gip) 
szintterület sűrűség 0,8 
 

 
A tervmódosítás a TSZT módosítását nem teszi szükségessé, a település területfelhasználási - 
területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását nem teszi 
szükségessé. Mivel új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért biológiai aktivitásérték 
pótlása sem szükséges.  
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1.2 A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
1.2.1. A szabályozási változások bemutatása 

 

A Hatályos HÉSZ 4366/3 hrsz. területre vonatkozó övezeti előírása: 
 

(1) A Gksz-3 jelű építési övezet előírásai 
a.) Beépítési mód szabadon-álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 2000 
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) 10,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 7,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 7,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
 

A HÉSZ és SZT módosítás után 4366/3 hrsz. területre vonatkozó övezeti előírása: 
 

(1) A Gksz-4/a jelű építési övezet előírásai:  
a.) Beépítési mód szabadon-álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 9500 
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) 20,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 1,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
 

A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT KERESKEDELMI-SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLET: 

 

A terület adottságai: 
 
A 4366/3 hrsz. telephely a HAVI Logistics Kft. tulajdonában van, melynek fő tevékenységi köre az 
Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme. Területe mintegy 1,4 ha. 
„A HAVI Logistics Kft. az amerikai központú HAVI vállalatcsoport tagjaként, a magyar piacon 26 éve 
jelenlévő komplex logisztikai szolgáltatásokat nyújtó multinacionális vállalat. 
A HAVI Logistics Kft. elsősorban élelmiszer logisztikával foglalkozik, legfőbb partnerei 
Magyarországon a McDonald’s, Norbi Update, Vapiano, Coffee Shop, Shell és MOL hálózatok. 
A vállalat által nyújtott szolgáltatások a 2000-es évek elejétől jelentősen fejlődtek. Ennek 
eredményeképpen a világon elsőként vezettük be a “Láthatatlan Szállítás” szolgáltatást 
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Magyarország összes McDonald’s éttermének, már 2010-ben. A folyamatos fejlesztéseknek és 
hatékonyság növelő változtatások eredményeképpen teljesítmény mutatóink a legjobbak között 
vannak Európában, és azok további javulására egy kb 120 fős elkötelezett, kiváló emberekből álló 
csapat és vállalati kultúránk, illetve szokásaink a garancia.” 
 
A tervezés során figyelembe kell venni: 
- A Terület jól megközelíthető a Bem József útról külön lehajtóval. 
- Közműellátásánál az alapközmű ellátás – a vízellátás, a villamos energia-ellátás, 

szennyvízelhelyezés –biztosított, a közművek rendelkezésre állnak.  
- A fejlesztési terület megközelítése és egyéb infrastrukturális ellátása a meglévő hálózatra épülve 

a funkcióból és építési intenzitásból adódó terhelést bíró infrastruktúra fejlődjön. 
- A tervezési területhez közvetlenül kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetbe sorolt területek 

csatlakoznak, amelyhez kapcsolódó kialakult gazdasági területfejlesztés szervesen kapcsolódik.  
- A tervmódosítással érintett terület jelenlegi és tervezett funkciója nem sért sem építészeti, sem 

régészeti, sem ökológiai értékeket. 
- Funkcióváltás nem történik, a terület építési paraméterei módosulnak. 
- A gazdaságfejlesztési terület esetében az épület elhelyezésénél és építési hely meghatározásánál 

figyelembe veendő a településképvédelem és a szomszédos gazdasági területek érdekei. 
- Mivel új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért biológiai aktivitásérték pótlása nem 

szükséges. 
- A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé, a település 

területfelhasználási - területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való 
összhang igazolását nem teszi szükségessé. 

- A tervezett telekállapotnak megfelelően a szabályozási tervlap és helyi építési szabályzat 
módosítása megtörténik. 

- A terület egyéb más Országos Területrendezési Tervi, vagy Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési Tervi övezetek közül az országos vízminőség-védelmi terület által érintett.  

- A terület jellegéből és elhelyezkedéséből, tervezett funkcióváltásából következően nem jelentős 
zavaró hatású gazdasági típusú beépítés intenzitás növekedés jön létre. 

 
googlemaps felvétel  a meglévő telephely 

  

 

 

 
A tervmódosítással összefüggő HÉSZ előírások az alábbi beavatkozásokat igénylik:  
Az övezeti előírás a 1.2.1 fejezet övezetekről szóló leírása alapján történik. 
A Hész módosítása kizárólag a mellékletét képező SZT-11 jelű tervlapot érinti. 
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1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása 
(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 
Tervezési szempontok, településfejlesztési koncepcióval nincs összefüggésben. 
 

2.  SZAKÁGI JAVASLATOK 
2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 
2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 
2.1.2. Természetvédelmi javaslatok 
2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 
2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 
Nem módosulnak, a tervezéssel nem állnak összefüggésben. 
 

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE  
(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi elemek) 
2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 
2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 
2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 
Nem módosulnak, a tervezéssel nem állnak összefüggésben. 
 

3.  KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
3.1.  KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 
3.1.1. Országos közutak 
3.1.2. Település utak 
3.2.  FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK 
3.3. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS (közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 
3.3.1. Vasúti közlekedés 
3.3.2. Autóbusz közlekedés 
3.2.3. Gépjármű elhelyezés, parkolás 
Nem módosulnak, a tervezéssel nem állnak összefüggésben. 
 

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 
4.1. VIZIKÖZMŰVEK 
4.1.1. vízellátás  
4.1.2. szennyvízelvezetés 
4.1.3. csapadékvíz-elvezetés 
4.2. ENERGIAELLÁTÁS 
4.2.1. villamos energia ellátás 
4.2.2. gázenergia ellátás 
4.3. HÍRKÖZLÉS 
Nem módosulnak, a tervezéssel nem állnak összefüggésben. 
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5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti 
hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és 
rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában) 
Nem módosul, a tervezéssel nem áll összefüggésben. 
 

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 
BEMUTATÁSA 

(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos településszerkezeti tervben rögzített 
elhatározásokkal, területek aktiválása, ütemezése) 
A 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (6) bekezdés alapján a jelen 6. fejezet összevonásra kerül az 
1.2.1. sz. fejezettel. 
A tervmódosítás a településszerkezeti terv módosítását nem teszi szükségessé, a település 
területfelhasználási - területi mérlegét nem befolyásolja, a területrendezési tervekkel való összhang 
igazolását nem teszi szükségessé. 
Nem módosul, a tervezéssel nem áll összefüggésben. 
 

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 -- 
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 - -- 
 
A vizsgált terület érintett az országos vízminőség-védelmi területe és a földtani veszélyforrás övezete 
által. Az érintettség miatt a helyi építési szabályzatban a közlekedésre, közművesítésre és esetleges 
szennyezett csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó előírásokat ennek figyelembevételével kell 
kialakítani. 
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. 
 
VI. Nyilatkozat 
A Gyál Településrendezési tervhez szükséges területrendezési tervelőzményeknek való megfeleltetést a 
területrendezési tervelőzmények fejezetét készítő tervezők nyilatkoznak, hogy a módosítás megfelel A 
Budapesti Agglomeráció kiemelt térség területrendezési tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (BATrT) és a 
2003. évi XXVI. Tv. (OTrT) előírásoknak. 

Makkai Krisztina, településmérnök 
városépítési-városgazdasági szakmérnök TT 01-4921 

Budapest, 2018. július.03. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 

14 Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat 

 

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve, a 
változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása) 
A szabályozás célja a dinamikusan változó Városi igények lekövetése és építésjogi megalapozása a 
2018.január 1-től hatályba lépett építésügyi jogszabályi környezetnek megfeleltetve. A szabályozás 
eszköze a fentieknek megfelelően módosított helyi építési szabályzat, valamint ennek szabályozási 
tervi melléklete. 
A szabályozási típusú módosítások különleges koncepcionális megalapozást nem igényeltek, mivel az 
eljárásban egy részterület beépítésre szánt területi kategórián belüli szabályozási pontosítása merült 
fel igényként. 
A tervmódosítási szándék igényelte a szabályzat és szabályozási tervi mellékletének módosítását, 
ezek az alábbiak: 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK ÉS A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSOK EREDMÉNYÉNEK ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT, 
SZABÁLYOZÁSI TERVI MEGOLDÁST IGÉNYLŐ MÓDOSÍTÁSI TERÜLET 

módosítási 
terület 

sorszám 

terület 
(ha) 

helyrajzi szám 
(hrsz.) 

SZT 
övezet módosítás 

HATÁLYOS TERVEZETT 

1. 1,4 4366/3. 
(Gksz-3) 

Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
övezet 

(Gksz-4/a) 
Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 

övezet 

 
 

8. BEÉPÍTÉSI TERV 
(a 7. melléklet szerint) 

 
A TRT módosítás tervanyagához nem készül. 
 

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
(környezeti vizsgálati kötelezettség esetén) 

A tervezett módosítások kapcsán nem várhatók olyan jelentős környezeti hatások, amelyek 
környezeti vizsgálat lefolytatását és külön környezeti értékelési dokumentáció elkészítését tennék 
szükségessé. 

  



 

 15 

15 Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása – Alátámasztó javaslat 

1. számú melléklet: FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 
 

GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA -  
A TERVI MUNKARÉSZEK TARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 
az alábbi településrendezési eljárás megindításával és lefolytatásával kapcsolatban: 

„Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása HAVI Logistics Kft. telephelyére 
vonatkozó hatályos szabályozási tervi tartalom módosításával” 

(tárgyalásos eljárás) 
Gyál Város településrendezési eszközeinek részleges módosítása tárgyában a 314/2012.(XI.8.) sz. 
kormányrendelet 3. számú melléklete alapján az alábbi fejezetek kidolgozását látjuk szükségesnek a 
módosítással érintett terület vonatkozásában, a tervezési feladat által igényelt mélységben.  
(Az áthúzással jelzett fejezetek kidolgozása nem képezi az alátámasztó javaslat tárgyát – a táblázati 
mezőkben „XXX” jellel jelölve.) 
A HÉSz és szabályozási terv részleges módosítása tárgyalásos eljárásban készül, a Településszerkezeti 
terv módosítását nem teszi szükségessé. 
A jelen eljárásban a TRT felülvizsgálathoz 2013. évben készült megalapozó vizsgálat módosítását 
nem teszi szükségessé a részleges HÉSz módosítás. 

A B C D E  
1.  Településszerkezeti terv Helyi építési szabályzat 
2.  szöveges rajzi szöveges (HÉSz) rajzi (SZT) 
3. 1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE     

 (a településrendezési javaslatok és a táji, természeti, környezeti, 
épített örökségi, közlekedési és közmű elemek, javaslatok 
egymásra hatásának bemutatása szöveges és rajzi formában) 

    

4. 1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK     

 (a javasolt településszerkezet és a területfelhasználási 
rendszer bemutatása, szerkezetalkotó elemek és értékek 
ismertetése) 

    

5. 1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási 
rendszer 

  Igen Igen 

6. 1.1.1.1. Beépítésre szánt területek     

 (lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági 
területek, intézményi területek, különleges területek) 

  XXX XXX 

7. 1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek     

 (közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, 
mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási területek, 
természetközeli területek, különleges területek) 

  XXX XXX 

8. 1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló 
elemek 

    

 - szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek,   XXX XXX 

 - szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek,   XXX XXX 

 - szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások.   XXX XXX 

9. 1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek     

 - védőtávolságok,   Igen Igen 

 - táj és természetvédelmi elemek, területek,   XXX XXX 
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 - kulturális örökségvédelmi elemek,   XXX XXX 

 - egyéb védelmi és korlátozó elemek.   Igen Igen 

10. 1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

    

11. 1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása     

 (az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások 
pontokba szedve, lehatárolva az adott változás bemutatása) 

  XXX XXX 

 - a terület a hatályos településszerkezeti tervben.   XXX XXX 

 - a javasolt módosítás és indoklása.   XXX XXX 

12. 1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési 
tervekkel való összefüggéseinek bemutatása 

  XXX XXX 

13. 1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési 
koncepcióval való összhangjának bemutatása (a 
településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban 
megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 

  XXX XXX 

14. 2. SZAKÁGI JAVASLATOK     

15. 2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK     

16. 2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata   XXX XXX 

17. 2.1.2. Természetvédelmi javaslatok   XXX XXX 

18. 2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok   XXX XXX 

19. 2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása   XXX XXX 

20. 2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE     

 (zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági 
területek, vonalas zöldfelületi elemek, történeti kert) 

  XXX XXX 

21. 2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai   XXX XXX 

22. 2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása   XXX XXX 

23. 2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére 
vonatkozó javaslatok 

  XXX XXX 

24. 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK     

 (a település közlekedési javaslatainak ismertetése, hálózatok, 
csomópontok, keresztmetszetek, a magasabb rendű szakági 
úthálózati elemek integrálása, területbiztosítás) 

  XXX XXX 

25. 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok   XXX XXX 

26. 3.2. Főbb közlekedési csomópontok   XXX XXX 

27. 3.3. Belső úthálózat 
(keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 

  XXX XXX 

28. 3.4. Közösségi közlekedés 
(közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 

  XXX XXX 

29. 3.5. Kerékpáros közlekedés   XXX XXX 

30. 3.6. Főbb gyalogos közlekedés   XXX XXX 

31. 3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás   XXX XXX 
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32. 4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK (összefoglaló jelleggel)     

 (a település közműhálózati javaslatainak ismertetése)   XXX XXX 

33. 4.1. Viziközművek 
(vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés) 

  XXX XXX 

34. 4.2. Energiaellátás 
(villamos energia, gázenergia, távhő, megújuló erőforrások, 
egyéb) 

  XXX XXX 

35. 4.3. Hírközlés 
(távközlés, műsorszórás, adatátvitel) 

  XXX XXX 

36. 4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, 
környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 

  XXX XXX 

37. 5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK     

 (a településrendezési javaslatok környezetvédelmi 
összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti hatások, 
környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, 
levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés 
vonatkozásában) 

   
XXX 

 
XXX 

38. 6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ 
ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

    

 (a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos 
településszerkezeti tervben rögzített elhatározásokkal, 
területek aktiválása, ütemezése) 

   
XXX 

 
XXX 

39. 7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ     

 (a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok 
összefüggései, a szabályozás alapelve, a változtatási szándékok 
javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása) 

   
XXX 

 
Igen 

40. 8. BEÉPÍTÉSI TERV     

 (a 7. melléklet szerint)   XXX XXX 

41. 9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS      

 (környezeti vizsgálati kötelezettség esetén)   XXX XXX 

 
Kelt: 2018. június 25. 
 
 

            
        …….……………………………. 

  Kiss István 
  önkormányzati főépítész 
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2 SZÁMÚ MELLÉKLET: Önk. határozat a településrendezési eszköz 
módosításáról 
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3 SZÁMÚ MELLÉKLET: Kérelem a tárgyalásos eljárás lefolytatására és 
nyilatkozat a partnerségi egyeztetés lezárásáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

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

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

módosításáról 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében és 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 Gyál Város Helyi 
Építészeti Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: 
HÉSZ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:  

 
1.§ A Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) sz. önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 1. számú mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-
11/M2. szelvény jelű szabályozási tervlap helyébe e rendelet mellékleteként szereplő 1:4000 
léptékű SZT-11/M3 szelvény jelű szabályozási tervlap lép. 
 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 
 
 
 

  Pápai Mihály  
polgármester 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
E rendeletet 2018. …….napján hirdettem ki. 
 

  
 Rozgonyi Erik 

címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melléklet a ….önkormányzati rendelethez: 
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet 

1. melléklet SZT-11/M3 szabályozási tervlapszelvény” 







 
 
 
 
 
 
        

Tárgy: Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek 
részleges felülvizsgálatára. Gyál Város ökológiai hálózata 
lehatárolásának pontosítása, elsődlegesen a Pirsum Hungária Kft. 
telephelyére (hrsz.:039/5) vonatkozóan. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30.§. /1/, illetve /2/ bekezdésére 
hivatkozva a Pirsum Hungária Kft. (6200 Kiskörös Petőfi tér 13. I. emelet 11.) 70.500.000.-Ft tőke és 2014. december 
01. óta esedékes kamat megfizetésére vonatkozó kártalanítási igényt terjesztett elő Gyál Város Önkormányzatánál a 
tulajdonukat képező gyáli 039/5 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában. 
Gyál Város Helyi Építési Szabályzata a 17/2014.(XII.01.) számú rendelettel került elfogadásra, amelynek a 102. §. (2) 
bekezdése helyezte hatályon kívül a területre korábban érvényes 20/1999. (XI.25.) sz. önk. rendeletet. A korábbi 
szabályozás tárgyi ingatlant beépítésre szánt területbe  és KIG 5 jelű építési övezetbe sorolta.  Az új HÉSZ - amelyre 
több érvényes szabályozási terv egységesítése, a vonatkozó jogszabályok változása miatt volt szükség – tárgyi ingatlant 
GKSZ 3 jelű beépítésre szánt kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági övezetbe sorolta, amely azonos, vagy a tulajdonos 
számára kedvezőbb paramétereket állapított meg (például a legkisebb zöldfelület mértéke 25-ről 20%-ra  csökkent).  

A Helyi Építési Szabályzat elfogadása után a továbbiakban a 039/5 hrsz.-ú terület szabályozása nem módosult. Az 
ingatlan továbbra is Gksz-3 jelű, beépítésre szánt kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági övezet esik, viszont a Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Önkormányzatunkra kötelező adatszolgáltatása alapján az országos ökológiai hálózat 
– a korábbi szabályozással ellentétesen - a teljes területét lefedi. Ezzel kapcsolatosan a HÉSZ 9.§. (4) bekezdése így 
rendelkezik:„Az ex lege védett területek mellett és az országos ökológiai hálózathoz tartozó – Gyáli patak menti – 
ökológiai folyosó területek mellett legalább 10 m széles ökológiai védősáv kijelölése szükséges. A védősáv nem 
burkolható és nem építhető be, területe kizárólag őshonos növényfajok telepítésére, illetve fenntartására használható 
fel.” 

A Pirsum Hungária Kft-vel történt többszöri levélváltás után írásban megkerestük a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóságát. A K/3355-4/2018. számú levelünkben (1. melléklet) jeleztük, hogy az ingatlan teljes területére 
kiterjesztett ökológiai folyosó megakadályozza az amúgy beépítésre szánt területen bármilyen beruházás 
megvalósítását. Az ingatlan tulajdonosa erre alapozva nyújtotta be Önkormányzatunkhoz kártalanítási igényét, amelyet 
tovább kívánunk hárítani a Nemzeti Park Igazgatósága felé. Továbbá előzőek alapján kértük, szíveskedjenek 
felülvizsgálni az ökológiai folyosó 039/5 hrsz.-ú ingatlanon lévő kiterjesztésének szükségességét, és szélességének a 
Gyáli patak egyéb szakaszaihoz történő csökkentését, tekintettel arra, hogy a csökkentés megvalósulása esetén tárgyi 
ingatlan ismét beépíthetővé, a kártalanítási igény pedig okafogyottá válhatna.    

A Nemzeti Park Igazgatósága válaszában (2. melléklet) jelezte, hogy „a 039/5 ingatlan területét érintően az országos 
ökológiai hálózat övezetének pontosításával szemben Igazgatóságunk nem emel kifogást, amennyiben egy jövőbeni 
településrendezési terv módosítási eljárásban erre kerülne sor. Megítélésünk szerint, tekintettel a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32. § (6a)b) és d) pontjaiban 
foglaltakra, az eljárás állami főépítészi eljárásban is lefolytatható lehet.”    

Előzőekről a Pirsum Hungária Kft. a K/3355-8/2018. számú levelünkben (3. melléklet) tájékoztattuk. 
Ezek után felvettük 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 ajánlatukat. (4. melléklet) 
 
A hivatkozott 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján Gyál Város Településrendezési eszközeinek fentiekben 
ismertetett részleges módosítását állami főépítészi eljárás keretében lehet lefolytatni.  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési és településképi 
eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetési szabályiról szóló 10/2017.(IV.28.) 
önkormányzati rendelete állami főépítészi 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: Gyál Város ökológiai 
hálózata lehatárolásának pontosítása, elsődlegesen a Pirsum Hungária Kft. telephelyére (hrsz.:039/5) 
vonatkozóan 

2. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján – állami főépítészi eljárás keretében folytatja le. 

3. állami főépítészi eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem 
állapít meg. 

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. a tervezői munka elkészítésére - a tervezési ajánlat szerinti - szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-
, Település-, Környezet-, Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel. 

6. a tervezői munka költségét 350.000-Ft + ÁFÁ-t, azaz háromszázötvenezer forint + ÁFÁ-t a 2018. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

7. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.  
  

Határidő:  2018. december 20. 
 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
                                           
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
 
Gyál, 2018. szeptember 7. 
 
 
      
 

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

1. K/3355-4/2018. számú levelünk a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága felé 
2. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága válasza 
3. K/3355-8/2018. számú levelünk a Pirsum Hungária Kft. felé 
4. A PESTTERV Kft. tervezési ajánlata 
5. SZT-12 jelű Szabályozási tervlap 

















 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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

A Képviselő-testület 2018 januárjában a 9/2018.(I.25.) sz. határozatával hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal 
jelenlegi szervezeti struktúráját.  
A jelenlegi változtatást három tény indukálja. Az egyik, hogy 2018. május 25-én lépett hatályba az Európai Unió 
teljes területén az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), amely a korábbi szabályozásnál sokkal 
hangsúlyosabban kívánja meg az adatkezelés jogszerűségének bizonyítását, így erre kiemelt gondot kell 
fordítani. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a területtel foglalkozó munkatársnak és vezetőinek is megnőtt a 
felelőssége és a feladatra fordítandó ideje, így természetesen kevesebb energiája marad a többi, hozzá tartozó 
feladatkör ellátására. A másik ok, hogy hamarosan elfogadásra kerülhet a településképi rendelet Gyálon is, 
amely terveink szerint a rendelkezésre álló településkép védelmi hatósági eszközök közül bevezetné a 
településkép védelmi tájékoztatást és konzultációt, a településképi véleményezési eljárást, a településképi 
bejelentési eljárást és a településképi kötelezést is. Annak ellenére, hogy ezen eszközök egy részét informálisan 
jelenleg is működtetjük, a formalizált eljárás, illetve az új feladatok az eddiginél is nagyobb feladatot rónak a 
városi főépítészre, akinek szintén kevesebb energiája maradna a jelenleg hozzá tartozó egyéb kollégák 
vezetésére. A harmadik ok, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban felsorolt alaptevékenységeknek meg 
kell egyezniük az alapító okiratban foglaltakkal, melynek módosítása szintén jelen képviselő-testületi ülésen 
esedékes. 

A javaslat értelmében a jelenlegi Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodából kiválna az Intézményfelügyelet 
Csoport, és az aljegyző vezetésével önálló Jogi és Intézményfelügyeleti Irodaként működne tovább. A 
Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda többi része kiegészülne a jelenlegi Városfejlesztési Iroda Erőforrás 
gazdálkodási Csoportja munkatársaival, és egy közös szervezeti egységben Szervezési és Humánpolitikai Iroda 
néven, irodavezetői és irodavezető-helyettesi vezetéssel látná el feladatait. A főépítész egy olyan kollégával 
dolgozna a Főépítészi Iroda égisze alatt a jövőben, aki szakmai helyettesítésére is alkalmas lesz.  

A javaslat elfogadása esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatot módosító szabályzatot jelen előterjesztés 1. 
számú melléklete tartalmazza.  

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

Határidő: 2018. október 1. 
Felelős: Polgármester 
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A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
G y á l, 2018. szeptember 13. 
 
 
 
 
 
  Rozgonyi Erik 
  címzetes főjegyző 
 
Melléklet:  
1.számú melléklet: SzMSz módosító szabályzat 
2.számú melléklet: SzMSz a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A GYÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 

MÓDOSÍTÁSA 
 

 
A Gyáli Polgármesteri Hivatal Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
145/2015.(VI.25.) sz., a 173/2017.(VIII.14.) sz. és a 9/2018.(I.25.) sz. határozatával 
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SzMSz) az alábbiak szerint 
módosul: 
 
1.§ Az SzMSz 3.§-a az alábbi rendelkezéssel egészül ki:  

„011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
  013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
  098010 Oktatás igazgatása 
  013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások” 
 
2.§ Az SzMSz 8.§ (3-4) bekezdései a következőkre változnak, egyúttal a 8.§ az alábbi (5-8) 
bekezdésekkel egészül ki: 

„ (3) A Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagolódik: 
 

I) Szervezési és Humánpolitikai Iroda 
 
II) Pénzügyi és Adó Iroda 

a. Adócsoport 
b. Pénzügyi Csoport 
c. Számviteli Csoport 

 
III) Igazgatási Iroda 

a. Építéshatósági Csoport 
b. Általános Igazgatási és Szociális Igazgatási Csoport 

 
IV) Polgármesteri Kabinet 

 
V) Főépítészi Iroda 

 
VI) Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda 
 
(4) A Szervezési és Humánpolitikai Iroda az irodavezető vezetésével és irodavezető-

helyettessel látja el feladatait 
(5) A Pénzügyi és Adó Iroda, valamint az Igazgatási Iroda csoportokra tagozódnak, az 

egyes irodák tevékenységének koordinálását az irodavezető látja el. A csoportot a 
csoportvezető vezeti.  

(6) A Polgármesteri Kabinet csoportnak, mint szervezeti egységnek felel meg, munkáját a 
kabinetvezető, mint csoportvezető irányítja. 

(7) A Főépítészi Irodát a városi főépítész vezeti. 
(8) A Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda az Aljegyző vezetésével és irodavezető-

helyettessel látja el feladatait.” 



3.§ Az SzMSz a 9.§ után az alábbi alcímmel és 9/A.§-sal egészül ki: 
„Irodavezető-helyettes 

9/A.§ 
 

Az irodavezető-helyettes az irodavezetőt távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén 
helyettesíti.” 

 
4.§ Az SzMSz 14.§ feletti alcím és hozzá tartozó szöveg a következőkre módosul: 

„I) SZERVEZÉSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI IRODA 
14.§ 

 
Az Iroda által ellátott feladatok: 

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

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

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

született döntések végrehajtásában, az elmaradt feladatok visszaellenőrzésében 
való közreműködés, 

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

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

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

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

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

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

rendeletek egységes szerkezetbe foglalása a honlapon és a hivatali szerveren; 
- igény szerint a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülésein, 

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

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

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

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

elektronikus dokumentumok érkeztetése, azonosító jeggyel történő ellátása,  
- szignálás, főszámos iktatás végzése, kezelési feljegyzések készítése,  
- beérkező küldemények átadása ügyintézőkhöz, 
- ügyiratok szerelése, csatolása, mutatózás, 



- határidők nyilvántartása, 
- előadói ív kitöltése, 
- kiadmányozás szabályai betartásának felügyeletében való közreműködés, 
- ügyiratok belső és külső továbbítása, visszaérkezett küldemények kezelése, 
- ügyiratok irattári kezelése, kiadása, 
- iratról másolat, jegyzet készítése,  
- az iratok korszerű tárolásának biztosítása, 
- ügyiratok selejtezése, levéltárnak átadása, 
- ügyiratforgalmi és hatósági adatszolgáltatás, 
- tértivevények irodánkénti leválogatása,  
- a kimenő levelek postakönyvben való nyilvántartása, továbbítása, 
- titkos ügyiratok kezelése, 
- az iratkezelés felügyeletében való közreműködés. 

- Minőségirányítással kapcsolatos feladatok ellátása. 
- Ügyfélszolgálat működtetése 

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

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

közszolgáltatóval, 
 napi ügyfélforgalom lebonyolításának szervezése, telefonos információszolgáltatás. 
 - Humánpolitikai feladatok körében 

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

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

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

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

- Katasztrófavédelmi, honvédelmi feladatok körében 
- a katasztrófavédelemről szóló, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályokban foglalt, a 

polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok teljes körű ellátása, 

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

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

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

üzemanyag elszámolás, menetlevéllel kapcsolatos adminisztráció ellátása, 



- kapcsolattartás az irodai eszközök karbantartását végző szervezetekkel és a közmű, 
valamint mobiltelefon szolgáltatókkal, 

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

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

- a vagyonbiztosítással, gépjármű biztosítással kapcsolatos feladatok ellátása.” 
 
5.§ Az SzMSz 16.§-a feletti alcím a következőre változik: 

„III. FŐÉPÍTÉSZ IRODA” 
 

6.§ Az SzMSz a 18.§ után az alábbi alcímmel és 18./A.§-sal egészül ki: 
„VI) JOGI ÉS INTÉZMÉNYFELÜGYELETI IRODA 

18./A.§ 
 

(1) Az Iroda feladatai 
− a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer működtetéséhez kapcsoló feladatok 

végzése, a támogatások nyújtásával kapcsolatos teendők intézése, a Gyáli Élet 
Program rendeletben rögzített Gyáli Egyetemista Programhoz kapcsolódó 
támogatással összefüggő ügyintézés; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

− a kötelező óvodáztatás ügyében a szülők folyamatos tájékoztatása; 



− óvodai felmentési kérelmekkel kapcsolatos teendők végzése, határozat meghozatala; 
− óvodáskorú sajátos nevelési igényű gyermekek nyilvántartásának vezetése; 
− az óvodai felvételekkel és az óvodából való kizárással kapcsolatos ügyekben az 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

− adatvédelemmel kapcsolatos teendők ellátása. 
(2) Az Aljegyző ellátja a választásokkal kapcsolatos feladatok ellátása során 

- választók és választási körzetek nyilvántartásának hitelesítése, 
- helyi választási iroda megszervezése.” 

 
  
7.§ Az SzMSz 20.§ (3) bekezdése a következőkre változik: 
„(3) Az irodavezetőt az irodavezető-helyettes, vagy – a Jegyző egyetértésével – az adott 
tárgykörért felelős csoportvezető helyettesíti.” 
 
8.§ Az SzMSz  

- 18.§ (2) f) pontjában a „Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodavezető helyettes” 
kifejezések „Szervezési és Humánpolitikai Iroda” kifejezésre, 
- 22.§-ban a „felelős” szó „tisztviselő” kifejezésre  

módosul. 
 
9.§ Hatályát veszti az SzMSz 

- 3.§ (1) bekezdéséből a  
„104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás 
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” 
szövegrész, 
- 16.§ (3) bekezdése. 
  



10.§ Az SzMSz 1. számú melléklete helyébe jelen Szabályzat melléklete lép. 
 
11.§ Jelen módosítás 2018. október 1. napján lép hatályba. 
 
Gyál, 2018. szeptember 8. 
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A GYÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10.§ (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésében előírt tartalommal a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal, mint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése értelmében alapított 
költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: Hivatali SZMSZ) 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 145/2015.(VI.25.) sz., a  
173/2017.(VIII.14.) sz., a 9/2018.(I.25.) sz. és a ../2018.(IX.27.) sz határozataival az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 
 

I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

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

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

Hivatal). 
(2) A Hivatal: 

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

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

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

 
A Hivatal jogállása, képviselete 

2.§ 
 

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

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

http://www.gyal.hu/
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- Gyáli Liliom Óvoda (2360 Gyál, Liliom utca 13-15.) 
- Gyáli Tulipán Óvoda (2360 Gyál, Tulipán utca 23.) 
- Gyáli Tátika Óvoda (2360 Gyál, Klapka György utca 5.) 
- Gyáli Bóbita Bölcsőde (2360 Gyál, Klapka György u. 7.) 
- Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (2360 Gyál, Kőrösi út 118-

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

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

 
A Hivatal tevékenysége 

3.§ 
 

(1) A Hivatal által ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek 
a következők: 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 
011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
016030 Állampolgársági ügyek 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
066010 Zöldterület kezelés 
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás 
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
098010 Oktatás igazgatása 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

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

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

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

 
II. 

 
A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE 

 



A Polgármester 
4.§ 

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

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

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

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

 
Az Alpolgármester 

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

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

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

csoportok közreműködését az önkormányzati ügyek előkészítése és végrehajtása 
során. 

 
A Jegyző 

6.§ 

(1) A Jegyző vezeti a Hivatalt. 

(2) A Jegyző  

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



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

c) az Aljegyző, az irodavezetők és csoportvezetők bevonásával folyamatosan figyelemmel 
kíséri és ellenőrzi a képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő előterjesztések, határozat- 
és rendelettervezetek törvényességét, és jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület 
szervének és a Polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő; 

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

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

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

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

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

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

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

k) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 

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

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

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

o) gondoskodik a kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítéséről. 

Az Aljegyző 
7.§ 

 
 

http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/
http://uj.jogtar.hu/


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

 
III. 

 
A  HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI 

 
8.§ 

 
 

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

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

 
I) Szervezési és Humánpolitikai Iroda 
 
II) Pénzügyi és Adó Iroda 

A) Adócsoport 
B) Pénzügyi Csoport 
C) Számviteli Csoport 

 
III) Igazgatási Iroda 

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

 
IV) Polgármesteri Kabinet 

 
V) Főépítészi Iroda 

 
VI) Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda 
 
(4) A Szervezési és Humánpolitikai Iroda az irodavezető vezetésével és irodavezető-

helyettessel látja el feladatait 
(5) A Pénzügyi és Adó Iroda, valamint az Igazgatási Iroda csoportokra tagozódnak, az 

egyes irodák tevékenységének koordinálását az irodavezető látja el. A csoportot a 
csoportvezető vezeti.  

(6) A Polgármesteri Kabinet csoportnak, mint szervezeti egységnek felel meg, munkáját a 
kabinetvezető, mint csoportvezető irányítja. 

(7) A Főépítészi Irodát a városi főépítész vezeti. 
(8) A Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda az Aljegyző vezetésével és irodavezető-

helyettessel látja el feladatait. 
 

IV. 
 

A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEINEK SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 
 

Irodavezető 



9.§ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Irodavezető-helyettes 

9/A.§ 
 

Az irodavezető-helyettes az irodavezetőt távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén 
helyettesíti. 

 
Csoportvezető 

10.§ 
 

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

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

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



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

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

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

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

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

ellenőrzéséért. 
 

Ügyintéző 
11.§ 

 
(1) Az ügyintéző a munkaköri leírásában, valamint a jogszabályi előírásokban 

foglaltaknak megfelelően látja el feladatát. 
(2) Az ügyintéző feladata a képviselő-testület, a Polgármester és a Jegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, valamint a végrehajtás 
szervezése.  

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

 
Ügykezelő 

12.§ 
 

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

Munkavállaló 
13.§ 

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

 
V. 
 

A HIVATAL IRODÁINAK ÉS CSOPORTJAINAK FELADATAI 
 

I) SZERVEZÉSI ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI HUMÁNPOLITIKAI IRODA 
14.§ 

 
(1) Az Iroda által ellátott feladatok: 

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



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

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

született döntések végrehajtásában, az elmaradt feladatok visszaellenőrzésében 
való közreműködés, 

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

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

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

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

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

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

rendeletek egységes szerkezetbe foglalása a honlapon és a hivatali szerveren; 
- igény szerint a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülésein, 

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

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

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

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

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

- Választásokkal kapcsolatos feladatok ellátása során 
- választók és választási körzetek nyilvántartásának hitelesítése, 



- helyi választási iroda megszervezése.  
- Minőségirányítással kapcsolatos feladatok ellátása. 
- Ügyfélszolgálat működtetése 

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

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

közszolgáltatóval, 
napi ügyfélforgalom lebonyolításának szervezése, telefonos információszolgáltatás. 
 - Humánpolitikai feladatok körében 

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

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

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

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

- Katasztrófavédelmi, honvédelmi feladatok körében 
- a katasztrófavédelemről szóló, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályokban foglalt, a 

polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok teljes körű ellátása, 

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

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

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

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

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

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

- a vagyonbiztosítással, gépjármű biztosítással kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
 
(2) Intézményfelügyeleti Csoport feladatai: 



− a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer működtetéséhez kapcsoló feladatok 
végzése, a támogatások nyújtásával kapcsolatos teendők intézése, a Gyáli Élet 
Program rendeletben rögzített Gyáli Egyetemista Programhoz kapcsolódó 
támogatással összefüggő ügyintézés; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

− adatvédelemmel kapcsolatos teendők ellátása. 
 

II) PÉNZÜGYI ÉS ADÓ IRODA 
15.§ 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

túlfizetések visszautalásának könyvelése), utalási feladatok bankterminálon történő 



ellátása, 
− hátraléki listák készítése, azok kezelése, 
− éves ellenőrzési terv alapján adóhatósági ellenőrzést végez az iparűzési adó és 

építményadó vonatkozásában. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



feladatok elvégzése. 
 

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

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

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

felmérések elkészítése 
- amennyiben indokolt, az átmeneti gazdálkodás rendjére vonatkozóan 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
III) VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA FŐÉPÍTÉSZI IRODA 

16.§ 
 

(1)  Főépítészi feladatok ellátása: 
 

- Segíti az Önkormányzat településfejlesztési és településrendezési önkormányzati feladatainak 
ellátását az épített környezet, a település tervszerű alakítása és védelme érdekében az épített 



környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény és végrehajtási 
rendeleteinek keretei között. 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bizottsági vagy testületi előterjesztések előkészítése. 
 

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

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

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

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

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

 
b) Katasztrófavédelem, honvédelem 



 
- a katasztrófavédelemről szóló, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályokban foglalt, a 

polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok teljes körű ellátása, 

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

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

c) Polgármesteri Hivatal gondnoksági feladatának végzése 
 

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

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

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

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

- a vagyonbiztosítással, gépjármű biztosítással kapcsolatos feladatok ellátása. 
 

 
 

IV) IGAZGATÁSI IRODA 
17.§ 

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

építésügyi hatósági szolgáltatás nyújtása, 



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

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

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

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

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

 
Szociális feladatok: 
 

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

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

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

felülvizsgálata, továbbá az Erzsébet utalványok kiadásával kapcsolatos teendők 
intézése; 

− Szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása; 
− Babaköszöntő program bonyolítása; 



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

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

KIR-ben 
− Szünidei ingyenes gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatok ellátása. 

 
V) POLGÁRMESTERI KABINET 

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



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

VI) JOGI ÉS INTÉZMÉNYFELÜGYELETI IRODA 
18./A.§ 

 
(1) Az Iroda feladatai 

− a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer működtetéséhez kapcsoló feladatok 
végzése, a támogatások nyújtásával kapcsolatos teendők intézése, a Gyáli Élet 
Program rendeletben rögzített Gyáli Egyetemista Programhoz kapcsolódó 
támogatással összefüggő ügyintézés; 

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

− az intézményvezetők kiválasztásával kapcsolatos pályázati eljárás lebonyolítása; 



− az intézményi dokumentumok ellenőrzése (SZMSZ, szakmai program, nevelési 
program, szabályzatok, megállapodások, kinevezések, munkatervek); 

− Alapító Okiratok aktualizálása, törzskönyvi bejegyeztetése, 
− az intézmények személyi állományának – jogszabályi előírások alapján – történő 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

− adatvédelemmel kapcsolatos teendők ellátása. 
(2) Az Aljegyző ellátja a választásokkal kapcsolatos feladatok ellátása során 

- választók és választási körzetek nyilvántartásának hitelesítése, 
- helyi választási iroda megszervezése.  

 
 

VI. 
 

A HIVATAL MŰKÖDÉSI RENDJE  
 

Általános szabályok  
19.§ 

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

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

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

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

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

 
 

Munkarend és ügyfélfogadás 
20.§ 

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

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

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

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

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

 
A kiadmányozás rendje 

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

a) a Polgármester (saját és átruházott hatáskörben), 



b) a Jegyző, 
c) az anyakönyvvezető 
kiadmányoz.  

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

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

 
A helyettesítés rendje 

20.§ 
 

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

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

(3) Az irodavezetőt az irodavezető-helyettes, vagy – a Jegyző egyetértésével – az adott 
tárgykörért felelős csoportvezető helyettesíti. 

(4) A csoportvezetőt a munkaköri leírása szerinti ügyintéző helyettesíti. 
(5) A Hivatal köztisztviselői, munkavállalói a munkaköri leírásukban foglaltak szerint 

helyettesítik egymást.  
 

A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 
21.§ 

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

Az adatvédelmi tevékenység irányítása 
22.§ 

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

Belső ellenőrzés  
23.§ 

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

VII. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
24.§ 

 



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

határozatával jóváhagyott Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata.  
 
 
 
 

Gyál, 2015. május 29. 
 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 
 
 

Jelen Szabályzat egységes szerkezetben tartalmazza a 173/2017.(VIII.14.) sz., a 
9/2018.(I.25). sz, és a ../2018.(IX.27.) sz. határozatokkal elfogadott módosításokat. 
 

Gyál, 2018. szeptember 28. 
 

Rozgonyi Erik 
   címzetes főjegyző 
 
 
 

GYÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 
 

A Hivatal szervezeti ábrája 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
       
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 

Főépítész 

 Alpolgármester 
Polgármester 

Aljegyző 

 Jegyző 

Belső ellenőr 

Polgármesteri 
Kabinet 

Igazgatási Iroda 

Főépítészi Iroda 
 

Jogi és 
Intézményfelügyeleti 

Iroda 
 

Pénzügyi és Adó Iroda 
Szervezési és 

Humánpolitikai Iroda 
 



 
2.melléklet 

 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó  

munkakörök 

1)       Évente köteles vagyonnyilatkozatot tenni: 

- jegyző, aljegyző 
- Pénzügyi és Adó Iroda irodavezetője. 

  

2)       2 évente köteles vagyonnyilatkozatot tenni  

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

  

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

  

 



Tárgy: Javaslat a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratának 
módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Polgármesteri Hivatal alapító okiratát 95/2013. 
(IV.25.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

2013. december 29-én jelent meg a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet), mely a 
költségvetési szervek alaptevékenységének besorolása vonatkozásában a korábban használt államháztartási 
szakfeladat helyett az alaptevékenységek kormányzati funkció kódra történő áttérését írta elő. A Magyar 
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által vezetett, közhiteles nyilvántartásba bejegyzett államháztartási 
szakfeladat kódokat a Kincstár minden törzskönyvi alany tekintetében, így a Gyáli Polgármesteri Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) tekintetében is lezárta, illetve a régi kódokat az új kormányzati funkciókódoknak 
megfeleltette, és törzskönyvi nyilvántartásba vette 2014. január 1-jei hatályosulási dátummal. Az intézményeket 
fenntartó törzskönyvi jogi személynek csak egy alapító okirat kiegészítést kellett tennie, mely a kincstári 
megfeleltetés eredményeként előállított, és a fenntartóknak megküldött kormányzati funkciókat tartalmazza. 
2014. január 1-je óta a Hivatal korábban kiadott alapító okirata csak az alapító okirat kiegészítéssel együtt 
érvényes. Az intézmény jelenleg hatályos alapító okirata a kiegészítésekkel együtt az előterjesztés 1. számú 
mellékleteként olvasható. 

2015. január 1-jétől újabb jogszabályváltozás nyomán a költségvetési szervek alapító-, módosító- és megszüntető 
okiratát csak a Kincstár honlapján közzétett – időről időre megújuló – formanyomtatványok szerint lehet 
elkészíteni, és a közhiteles nyilvántartásba vétel céljából benyújtani. Az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 111. § (26) bek. értelmében 2015. január 1-jét követően a költségvetési 
szervek alapító okiratainak soron következő első módosításakor az okiratmintáknak megfelelően kell 
átszerkeszteni a költségvetési szerv korábbi alapító okiratát. 

A formanyomtatvány egy nagyon kötött mintát követ, melytől eltérni nem szabad. Az egyes pontok elnevezésén 
módosítani nem lehet, új tartalmi elemeket a beadandó okiratba beleírni tilos. 

Tekintettel arra, hogy az intézmény még nem rendelkezik a 2015. január 1-jétől alkalmazandó 
formanyomtatvány szerinti egységes szerkezetű alapító okirattal, mindenképpen időszerű az alapító okirat 
aktualizálása. Új kormányzati funkcióként kerülnek bejegyzésre a Hivatal alapító okiratába a könyvelésnek 
megfelelően az alábbiak: 

 013350  Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 016030  Állampolgársági ügyek 
 066010  Zöldterület-kezelés 
 098010  Oktatás igazgatása 
 013360  Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

A kincstári formanyomtatványok, illetve legfrissebb iránymutatások szerint elkészítettük az alapító- és módosító 
okiratokat. A Hivatal alapító- és módosító okirata az előterjesztés 2. és 3. számú mellékleteként olvasható. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gyáli Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosításáról dönteni szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. jóváhagyja a Gyáli Polgármesteri Hivatal alapító okiratának – az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti – 
módosítását, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (3.sz.melléklet) az 
alábbiak szerint, és ezzel egyidejűleg a 95/2013. (IV.25.) sz. határozattal elfogadott, 2013. április 25. 
napján kelt, 2013. május 1. napjától hatályos egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti: 

Okirat száma: K/                  /2018. 
Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratát a következők szerint adom ki: 



1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30. 
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 84. § (1) bekezdése (a továbbiakban: Mötv.) alapján a polgármesteri hivatal ellátja az önkormányzat 
működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A polgármesteri hivatal közreműködik az állami 
szervekkel történő együttműködés összehangolásában. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv.-ben és az egyéb 

vonatkozó jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat (és 
a helyi nemzetiségi önkormányzatok) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 

2 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

3 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

4 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
5 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
6 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
7 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
8 031030 Közterület rendjének fenntartása 
9 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
10 016030 Állampolgársági ügyek 
11 066010 Zöldterület-kezelés 
12 098010 Oktatás igazgatása 

13 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál Város közigazgatási területe 
5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az Mötv. 82. § (1) bekezdése alapján a polgármester 
nyilvános pályázati eljárást követően a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
szerint megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevezi ki határozatlan időre. A 
jegyző felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
2 Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 



3 Munkaviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
4 Megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg 
a költségvetési szerv 2013. április 25. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 
Kelt: Gyál, „időbélyegző szerint” 

P.H. 
Pápai Mihály polgármester 

 

2. egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles törzskönyvi 
nyilvántartáshoz a Gyáli Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát – mely az 
előterjesztés 3. sz.melléklete – továbbítsa, valamint az esetleges, lényegi döntéseket nem igénylő 
hiánypótlásokat, javításokat megtegye. Az egységes szerkezetű okirat a törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyzés napján lép hatályba. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 
 
Gyál, 2018. szeptember 3. 
 
 
          Pápai Mihály 
          polgármester 
 











2.sz.melléklet 

Okirat száma: K/…………/2018. 

Módosító okirat 

A Gyáli Polgármesteri Hivatal a Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2013. április 25. napján kiadott, alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a ……../2018. (IX.27.) KT határozatra figyelemmel –a 
következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 
 

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal 
1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

3. Az alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

4. Az alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

5. Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése (a továbbiakban: Mötv.) alapján a polgármesteri 
hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- 
és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A polgármesteri hivatal közreműködik az állami szervekkel történő 
együttműködés összehangolásában. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv.-ben és az 
egyéb vonatkozó jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a 
helyi önkormányzat (és a helyi nemzetiségi önkormányzatok) bevételeivel és kiadásaival 
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok ellátásáról. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

2 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

3 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

4 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

5 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
6 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
7 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
8 031030 Közterület rendjének fenntartása 

9 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

10 016030 Állampolgársági ügyek 
11 066010 Zöldterület-kezelés 
12 098010 Oktatás igazgatása 

13 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál Város közigazgatási területe 

6. Az alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az Mötv. 82. § (1) bekezdése alapján 
a polgármester nyilvános pályázati eljárást követően a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény szerint megállapított képesítési követelményeknek megfelelő 
jegyzőt nevezi ki határozatlan időre. A jegyző felett a munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 

2 Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

3 Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
4 Megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

7. Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. április 25. napján kelt alapító okiratát 
visszavonom.” 
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8. Az alapító okirat 7-21. pontja, valamint a záradéka elhagyásra kerül. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Gyál, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Pápai Mihály, polgármester 



3.sz.melléklet 

Okirat száma: K/                  /2018. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Gyáli Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.09.30. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése (a továbbiakban: Mötv.) alapján a polgármesteri hivatal 
ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A polgármesteri hivatal közreműködik az állami szervekkel történő 
együttműködés összehangolásában. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja az Mötv.-ben és az 

egyéb vonatkozó jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. Gondoskodik a 
helyi önkormányzat (és a helyi nemzetiségi önkormányzatok) bevételeivel és kiadásaival 
kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatok ellátásáról. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

2 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

3 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

4 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

5 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 
6 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
7 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
8 031030 Közterület rendjének fenntartása 

9 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

10 016030 Állampolgársági ügyek 
11 066010 Zöldterület-kezelés 
12 098010 Oktatás igazgatása 

13 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál Város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az Mötv. 82. § (1) bekezdése alapján a 
polgármester nyilvános pályázati eljárást követően a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény szerint megállapított képesítési követelményeknek megfelelő 
jegyzőt nevezi ki határozatlan időre. A jegyző felett a munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. 
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 

2 Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 

3 Munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
4 Megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. április 25. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Gyál, „időbélyegző szerint” 

P.H. 

Pápai Mihály polgármester 

 
 



Tárgy: Javaslat a 130091482 sz. háziorvosi praxis 
elidegenítéséhez való hozzájárulás megadására 
és a területi ellátási kötelezettség vállalására 
vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Dr. Tóth Andrea, a Medipill Bt. képviselője, a 8. számú háziorvosi körzet orvosa arról tájékoztatta Gyál Város 
Önkormányzatát 2018. május 8. napján kelt (Dr. Jelinek Zsuzsannával közös) levelében (1. sz. melléklet), hogy a 
doktornő praxisát Dr. Jelinek Zsuzsanna megvásárolná, és működtetné. Dr. Jelinek Zsuzsanna már 2017. november 
1-jétől részt vesz a betegek ellátásában. Tóth doktornő 2018. augusztus 30. napján kelt levelében kérte továbbá a vele 
2014. augusztus 28. napján határozatlan időre kötött és 2014. október 1. napjától hatályos feladat-ellátási 
szerződésének közös megegyezéssel való megszüntetését (2. sz.melléklet). 

Tóth doktornő a beadványa mellé csatolta a működtetési jog adásvételi előszerződését is (3. sz. melléklet), melyet 
2018 .augusztus 8. napján kötöttek Dr. Jelinek Zsuzsannával. Dr. Tóth Andrea kéri a Képviselő-testületet, 
nyilatkozzon, hogy területi ellátási kötelezettség ellátásáról szóló feladat-ellátási előszerződést kíván-e kötni Dr. 
Jelinek Zsuzsannával. A megkötendő feladat-ellátási előszerződés az előterjesztés 4. sz. mellékleteként olvasható. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) 
kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 13. § (1) bekezdése szerint a praxisjogot csak olyan személy 
részére lehet elidegeníteni, aki nem rendelkezik praxisjoggal, de igazolja, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez 
szükséges, jogszabályban meghatározott feltételeknek. 
Fentiek alapján a praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott 
feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
(a továbbiakban: Öotv.) részletes eljárási szabályokat tartalmaz a praxisjog elidegenítésével kapcsolatban. Eszerint 
az orvos a praxisjoga elidegenítésre vonatkozó szándékát – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve – 
köteles bejelenteni az érintett települési önkormányzatnak. 
Dr. Jelinek Zsuzsanna a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett orvosi diplomát 2001-
ben, háziorvosi szakvizsgát és szakképesítést 2014-ben szerzett, valamint érvényes működési nyilvántartási 
igazolvánnyal rendelkezik. A Magyar Orvosi Kamarának a tagja. A diploma megszerzését követően 14 éven 
keresztül orvoslátogatóként dolgozott, 2015. április 1-jétől a Szt. Gellért Magánklinika háziorvosi szolgálatán 
dolgozott, közel egy éve Tóth doktornő helyetteseként dolgozik a gyáli 8. számú háziorvosi körzetben. (5. sz. 
melléklet, Dr. Jelinek Zsuzsanna önéletrajza) 

Dr. Jelinek Zsuzsanna háziorvosi tevékenység végzésére jogosult a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, 
továbbá megfelel azon követelményeknek, melyeket a kormányrendelet 13. § (1) bekezdése a működtetési jog 
gyakorlásának feltételéül előír. A végleges adásvételi szerződés feltétele egyrészt, hogy a Pest Megyei 
Kormányhivatal Dabas Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya praxisengedélyt adjon Dr. Jelinek Zsuzsanna 
háziorvosnak a területi ellátási kötelezettséggel működő ellátásra. Az illetékes hatóság működési engedélyt annak a 
kérelmezőnek ad, aki a kormányrendelet 4. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt feltételeket teljesíti és igazolja a feladat-
ellátási előszerződés megkötésének tényét. Ez alapján tehát a működési engedély megszerzésének a feltétele, hogy az 
önkormányzat dr. Jelinek Zsuzsannával előszerződést kössön a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi 
alapellátásra. A kiadott engedély igazolása esetén kerülhet sor a végleges feladat-ellátási szerződés megkötésére, 
mely a működési engedély kiadásának egyik előfeltétele. A működési engedélyt szintén a Pest Megyei 
Kormányhivatal Dabas Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya adja ki, ennek megszerzése után kezdheti meg 
tevékenységet az új orvos. Másrészt szükséges, hogy a NEAK Közép-magyarországi Területi Hivatal 
Ártámogatási és Finanszírozási Osztálya finanszírozási szerződést kössön Dr. Jelinek Zsuzsannával. 

Amennyiben az új doktorral való feladat-ellátási előszerződés megkötését támogatják, akkor a Dr. Tóth Andreával 
2014. augusztus 28. napján határozatlan időre kötött feladat-ellátási szerződést is meg kell szüntetnünk közös 
megegyezéssel. 

Kérem a fentiek megvitatását és a döntésük meghozatalát. 
 
 



 

Határozati javaslat I.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. a 8. számú háziorvosi körzetre Dr. Tóth Andreával a 2014. augusztus 28-án kötött feladat-ellátási 
szerződésnek közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul; 

2. a gyáli egészségügyi alapellátásban, a 130091482 számú, 8. számú háziorvosi praxisban Dr. Tóth 
Andrea praxisjog elidegenítésére vonatkozó bejelentését tudomásul veszi, és ezzel összefüggésben 
kinyilvánítja, hogy a praxisjogot megvásárolni kívánó orvossal, Dr. Jelinek Zsuzsannával – a 
praxisjog megszerzését követően – a felnőtt háziorvosi tevékenység területi ellátási 
kötelezettséggel való ellátására határozatlan idejű időtartamban feladat-ellátási szerződést 
kíván kötni; 

 
3. saját részéről változatlan szövegezéssel és tartalommal elfogadja a jelen határozat meghozatalát 

segítő előterjesztés 3. számú mellékletét képező háziorvosi területi ellátási kötelezettség vállalása 
tárgyában kötendő feladat-ellátási előszerződést Dr. Jelinek Zsuzsannával (sz.: 1975.10.31., an.: 
Mikló Zsuzsanna Zsófia, cím: 1164 Budapest, Levedi utca 2. F. ép. 4a.), és az előszerződésben 
foglalt feltételek teljesülése esetén az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. 
§ (1) bekezdése szerinti határozatlan idejű időtartamban feladat-ellátási szerződést kíván 
kötni; 

  
4. felkéri Dr. Jelinek Zsuzsannát, hogy az egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező jogerős 

működési engedélyt szerezze be a Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztályán; 

 
5. felhatalmazza a polgármestert az 2. pont szerinti megbízási előszerződés aláírására és további 

szükséges intézkedések megtételére; 
 

Határidő:  2018. október 5. 
Felelős: Polgármester 
 
Határozati javaslat II.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. a Dr. Tóth Andrea eladó és Dr. Jelinek Zsuzsanna vevő között 2018. augusztus 8-án háziorvosi 
működtetési jog átruházására létrejött előszerződésben megjelölt Dr. Jelinek Zsuzsannával nem 
kíván területi ellátási kötelezettségre vonatkozó háziorvosi feladat-ellátási szerződést kötni; 
 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Polgármester 

Az előterjesztést tárgyalta:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 
 
Gyál, 2018. szeptember 7. 
 
          Erős József 
                    alpolgármester 















Háziorvosi feladat-ellátási 
ELŐSZERZŐDÉS 

 
 
amely létrejött Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2360 Gyál, Kőrösi út 
112-114) képviselője: Pápai Mihály polgármester, 
 
valamint Dr. Jelinek Zsuzsanna (szül. Békéscsaba, 1975.10.31, an.:Mikló Zsuzsanna Zsófia, 
szemig. száma: 186251, lakik: 1164 Budapest, Levedi utca 2. F. ép. 4a.), mint háziorvosi 
tevékenységet végző háziorvostan szakorvos között a mai napon az alábbi feltételekkel:  
 
1./ a Gyál városban működő 130091482 számú háziorvosi körzet praxisjog átadás 
vonatkozásában Dr. Tóth Andrea, mint Eladó és Dr. Jelinek Zsuzsanna, mint Vevő között 
adásvételi előszerződés megkötésére került sor 2018. augusztus 8-án. 
 
2./ az 1-es pontban szereplő előszerződést érdekeltek 2018. augusztus 9-én az 
Önkormányzatnak véleményezésre beadták. 
 
3./ Felek rögzítik, hogy Gyál Város Önkormányzata támogatja Dr. Jelinek Zsuzsannát abban, 
hogy Gyálon háziorvosi tevékenységet lásson el a 130091482 számú praxisban, a praxisjog 
birtokosával történt szerződés alapján. 
 
4./ Felek azt is rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben Dr. Jelinek Zsuzsanna háziorvos, 
üzemorvos szakorvos működési engedélyét megszerzi, akkor Gyál Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete és Dr. Jelinek Zsuzsanna a háziorvosi tevékenység területi ellátási 
kötelezettséggel való ellátására határozatlan időre szóló feladat-ellátási megbízási 
szerződést fognak kötni. 
 
5./ A jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvényben foglaltak, valamint a jelen Előszerződés megkötésekor hatályos 
egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
 
A Szerződő Felek jelen Előszerződést elolvasták, annak tartalmát, rendelkezéseit, 
jogkövetkezményeit közösen értelmezték és annak minden oldalát, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Gyál, 2018. szeptember 28. 
 
 
 
 
 

Megbízó                                                                                                                     Megbízott 
 
Pápai Mihály  Rozgonyi Erik                                    Dr. Jelinek Zsuzsanna 
polgármester címzetes főjegyző                                           
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Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való 
csatlakozásra  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál. A rendelet 18.§ 
értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, olyan pénzbeli szociális juttatás, amely 
az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára nyújt segítséget a 
felsőfokú tanulmányaik lebonyolításához.  
 
Pályázók köre: 

- Azok a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezők, akik 
 
a.) felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 

munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is (amennyiben jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév 
első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra), továbbá azok is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a pályázás időpontjában szünetel (az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 
2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen). 
 
(BURSA-2019. A 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan), vagy 
azok, akik 

 
b.) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával 

nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2019/2020. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni  

 
(BURSA-2019.B felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázók közül csak 
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2019/2020. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási 
intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik). 

 
A helyi önkormányzat az ösztöndíjrendszerhez évente csatlakozhat. 
 
A 2019. évi csatlakozás részletes feltételeit, a csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatot és ütemtervet az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő Igazgatósága internetes felületén található EPER-Bursa rendszerből letöltött 
dokumentumok tartalmazzák. (1. sz. melléklet) 
 
A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2018. október 3. (postabélyegző) 
 
Az Általános Szerződési Feltételek szerint az önkormányzatnak a csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is 
el kell küldenie a Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati fordulók során már tett ilyen nyilatkozatot. A 
csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza. 
 
A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa rendszerhez történő 
csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő 
önkormányzatok részére. A rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az EPER-Bursa rendszerben 
nem rögzített pályázatot nem bírálhatnak el. 
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A 2018. évi fordulóban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze 
havi egy főre jutó legnagyobb összege 5000 Ft/hó volt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok alapján hozza meg a döntését. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

a) csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2019. évi fordulójához,  
 

b) a támogatás 1 főre jutó összegét …………Ft/hóban határozza meg, 
 

c) felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat aláírására, 
 

d) felkéri a polgármestert a pályázati kiírással és annak lebonyolításával szükséges munkák 
elvégeztetésére. 

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

Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina csoportvezető 
 
G y á l, 2018. szeptember 3. 
 
 
 
 
 

Erős József 
           alpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 

 





















 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Erste Bank Hungary Zrt által felajánlott 
       közérdekű kötelezettségvállalás elfogadására. 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A számlavezető bankunk az Erste Bank Hungary Zrt megkereste Önkormányzatunkat, hogy 1.000.000 Ft 
összeggel szponzorálja az adventi rendezvénysorozat keretein belül a Gyáli Téli Tárlat néven szereplő 
hagyományőrző és közösségteremtő rendezvényünket. 
 
Fenti összeget közérdekű kötelezettségvállalás címen kívánják részünkre átutalni, a rendezvényen nem kívánnak 
logót kihelyezni és személyesen részt venni. 
 
A közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás tervezetet az előterjesztéshez mellékeljük. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékletét megvitatni és döntésüket meghozni 
szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja az Erste Bank Hungary Zrt által az adventi rendezvénysorozat keretein belül Gyáli Téli Tárlat 
néven szereplő hagyományőrző és közösségteremtő rendezvény megszervezéséhez felajánlott 
1.000.000,- Ft összegű közérdekű kötelezettségvállalást. 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Az előterjesztés elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Diera Éva irodavezető 
 
 
Gyál, 2018. szeptember 5. 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
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KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÁGVÁLLALÁSRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 

 
 
mely létrejött egyrészről 
az Erste Bank Hungary Zrt. 

Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054 

Adószám: 10197879-4-44 

Csoportazonosító szám: 17781042-5-44 

KSH szám: 10197879-6419-114-01 

Képviseletre jogosult:  Jelasity Radován elnök-vezérigazgató és Szabó Andrea Marketing és 

PR vezető 

(a továbbiakban: „Adományozó”),  

 
másrészről: 
Gyál Város Önkormányzata 
Nyilvántartási szám: 730370 
Székhelye:  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
Képviseli:  Pápai Mihály polgármester, Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Adószáma:  15730370-2-13 
Számlaszáma: 11600006-00000000-21616404 
 
(továbbiakban: „Szervező”) 
 
továbbiakban együttesen: „Felek” között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

 
 

1. Az Adományozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban Ptk.) 6:589. § – 6:592. §-ban szabályozottak szerint vállalja, hogy a 
Szervező által szervezett, a 2. pontban meghatározott közérdekű célra nettó 
1 000 000 Ft azaz - egymillió forint ingyenes vagyoni szolgáltatást teljesít (a 
továbbiakban: „Adomány”). 

 
2. A Szervező vállalja, hogy az adventi rendezvénysorozat keretein belül Gyáli Téli 

Tárlat néven hagyományőrző és közösségteremtő rendezvény közérdekű 
kötelezettséget teljesíti, amely érdekében az 1. pontban megjelölt ingyenes vagyoni 
szolgáltatást felhasználja. 

 
3. A Felek rögzítik, hogy a támogatás Adományozó önkéntes döntése, amellyel 

összefüggésben Támogatott semmilyen ellenszolgáltatásra nem kötelezhető. 
 

4. Az Adományozó vállalja, hogy az Adományt a jelen megállapodás aláírását követő 
30 napon belül átutalja a Szervező fentiekben megjelölt bankszámlájára. 
 

5. A Szervező vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt összeg átutalását követő 30 napon 
belül a Társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a 
továbbiakban: „Tao tv.”) 3. sz. mellékletének B/17. pontjában meghatározott 
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igazolást az Adományozó rendelkezésére bocsátja. Az igazolás tartalmazza a 
Szervező és az Adományozó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány 
összegét és a támogatott célt. 

 
6. A Szervező köteles az Adomány összegét oly módon nyilvántartani, hogy a 

támogatás felhasználásáról az Adományozó megkeresésére naprakész információkkal 
tudjon szolgálni. 
 

7. Az Adományozó jogosult az Adomány felhasználását, illetve az abból megvalósítani 
kívánt célt ellenőrizni, ennek során a Szervezőtől az ellenőrzéshez szükséges 
adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a Szervezőnél előre írásban egyeztetett 
időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani. 

 
8. Amennyiben a 2. pontban meghatározott közérdekű cél lehetetlenné válik, vagy 

legkésőbb 2018. december 31-ig nem valósul meg, a Szervező a fel nem használt 
szolgáltatásokat az Adományozó részére haladéktalanul visszaszolgáltatja 

 
9. A jelen megállapodás tárgyát illetően a jelen megállapodás foglalja magában a Felek 

teljes megállapodását, a tárgyra vonatkozó minden korábbi tárgyalás és megállapodás 
a jelen megállapodásban egyesítésre került, és ennek megfelelően valamennyi korábbi 
tárgyalás és megállapodás hatályát veszti. 

 
10. A Felek a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítése és jogosultságok 

érvényesítése érdekében az egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket 
jelölik meg 

 
az Adományozó részéről:  
 

a Szervező részéről:  
 

Név: Berta Bianka Név: Diera Éva 
Cím:1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
Telefonszám: +36 30 511 0687 Telefonszám: 06 29 540 946 
E-mail cím: bianka.berta@erstebank.hu E-mail cím: diera.eva@gyal.hu 

 
Amennyiben a fenti adatokban változás következik be, arról az érintett Fél köteles a 
másik Felet írásban értesíteni 

 
11. A jelen megállapodással kapcsolatos bármely értesítés, közlés, igény, kérés csak a 

jelen pontban kapcsolattartóként megjelölt személyekhez intézett írásbeli megkeresés, 
nyilatkozat formájában érvényes. 
 

12. A jelen megállapodás csak a jelen megállapodást aláíró Felek egyező akaratával és 
írásba foglalt megállapodásával módosítható, vagy egészíthető ki. 
 

13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország joga, ezen 
belül különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a Tao 
tv. rendelkezései az irányadóak. 
 

14. A jelen megállapodás a Felek cégszerű aláírásával lép hatályba. 
 

15. A Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag 
írták alá. 
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16. A jelen megállapodás három számozott oldalt tartalmaz és négy eredeti példányban 

készült, melyből három példány Adományozót, egy példány a Szervezőt illeti. 
 

Budapest, 2018. …………………. Gyál, 2018. …………………. 
 
 
 

ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 

 
 
 

Gyál Város Önkormányzata 
Adományozó Szervező 

  
   

Jelasity Radován Szabó Andrea Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 



 
 
 
 

Tárgy: Tájékoztató az Állami Számvevőszék 
Gyál Város Önkormányzatánál végzett 
pénzügyi és vagyongazdálkodási 
ellenőrzését lezáró vizsgálati jelentéséről 
és javaslat az intézkedési terv 
jóváhagyására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Állami Számvevőszék 2017. második félévi ellenőrzési terve alapján 2017. szeptember 19-én kezdte meg 
Hivatalunknál Gyál Város Önkormányzatának pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzését. Az ellenőrzési 
időszak a 2014. január 1. és 2016. december 31. közötti időszak volt. Az ellenőrzés elektronikus adatszolgáltatás 
keretében történt. Az ellenőrzés során 3 részletben kértek tőlünk a vizsgált időszakra vonatkozóan adatokat, 
bizonylatokat. A bizonylatokat scennelt formában, az ÁSZ által meghatározott módon és biztosított felületre 
kellett az adatbekérő levelük kézhezvételét követő 5 munkanapon belül feltöltenünk. Összességében közel 
10.000 oldalnyi dokumentum került az Állami Számvevőszék részére a fentiek szerint megküldésre. 
 
A vizsgálat lefolytatását követően 2018. július 10-én küldte meg az Állami Számvevőszék a jelentéstervezetet, 
amelyre lehetőségünk volt 15 napos határidővel észrevételt tenni. Észrevételünkre megküldték az álláspontjukat, 
majd ezt követően 2018. szeptember 03-án elektronikus levél formájában, 2018. szeptember 04-én pedig postai 
úton a végleges, 18229. sz. számvevőszéki jelentést, amelyet az előterjesztéshez mellékelünk. 
 
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az 
ellenőrzött szervezet vezetője köteles a jelentésben foglalt magállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet 
összeállítani és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni.  
Az intézkedési terv összeállításában közreműködött az Önkormányzat belső ellenőre, amely tervet szintén az 
előterjesztéshez mellékelünk. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit megvitetni és döntésüket meghozni 
szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Állami Számvevőszék Gyál Város 
Önkormányzatánál a 2014.január 1. és 2016. december 31. közötti időszak pénzügyi és vagyongazdálkodási 
ellenőrzéséről készült, 18229. számú számvevőszéki jelentésről szóló tájékoztatást elfogadja, a javaslatokkal 
kapcsolatos intézkedési tervet jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  Polgármester 
 
Az előterjesztés elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2018. szeptember 4. 
        Pápai Mihály 
        polgármester 
Mellékletek: 1. Állami Számvevőszék jelentése 
        2. Intézkedési Terv (később kerül kiküldésre) 



 

 

 
 
 

 

Jelentés 
 

 

 

 

 

 

18229 
www.asz.hu 

 

Önkormányzatok pénzügyi és 
vagyongazdálkodása 
megfelelőségének ellenőrzése 

 

  

Gyál Város Önkormányzata  

2018. 

 

http://www.asz.hu/
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 AZ ELLENŐRZÉST FELÜGYELTE: 

DR. BENEDEK MÁRIA felügyeleti vezető 

 AZ ELLENŐRZÉST VEZETTE ÉS A VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS: 

DR. TIMÁR BALÁZS ellenőrzésvezető 

 A PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTÁSÁÉRT FELELŐS: 

TÓTPÁL SZABOLCS osztályvezető 
  

  

 IKTATÓSZÁM: EL-0307-064/2018 

 TÉMASZÁM: 15 

 ELLENŐRZÉS-AZONOSÍTÓ SZÁM: V079603 
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olvashatóak. 
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ÖSSZEGZÉS 
Az Állami Számvevőszék Gyál Város Önkormányzata pénzügyi és vagyongazdálkodásának 
ellenőrzése során megállapította, hogy a 2014-2016. években a közpénzekkel való szabály-
szerű és átlátható gazdálkodás nem volt biztosított. A pénzügyi egyensúly fennállt. A költ-
ségvetési beszámolók mérlegei leltárral nem voltak alátámasztottak. A vagyonváltozást 
eredményező döntések szabályszerűek voltak, azonban a beruházási, felújítási és befektetési 
döntések végrehajtása nem volt szabályszerű. A kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságok 
feletti tulajdonosi joggyakorlás megfelelő volt. Az integritás tekintetében a kiépített kontrol-
lok és a korrupciós kockázatok szintje nem volt egyensúlyban. 

 Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága 
  

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) stratégiájában hangsúlyos szerepet szán annak, hogy szilárd szakmai alapon álló, ér-
tékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét és javaslataival a közpénzek 
és a közvagyon szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását segítse. Az ÁSZ stratégiájában célul 
tűzte ki, hogy az önkormányzatok ellenőrzése során értékeli azok pénzügyi-gazdasági helyzetét, a kockázatokat fel-
tárja, és az ellenőrzések helyszíneit kockázatelemzés alapján választja ki. Az ÁSZ szerepet vállal a korrupció és a csalás 
elleni küzdelemben. Közreműködik a korrupciós kockázatok és a korrupció elleni fellépés hatékony és eredményes 
eszközeinek beazonosításában, alkalmazásában, továbbá használatuk elterjesztésében, az integritás alapú közigaz-
gatási kultúra kialakításában. 

 Főbb megállapítások, következtetések, javaslatok 
  

Gyál Város Önkormányzatánál a Jegyző által kiadott számviteli politika, a számlarend és az eszközök és források érté-
kelési szabályzatának tartalmi hiányosságai, a bizonylati rend és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
lebonyolítása eljárásrendjének hiánya miatt a pénzgazdálkodás felelős végrehajtása, a számviteli elszámolások sza-
bályszerűsége nem volt biztosított. A vagyongazdálkodás szabályozási kereteit biztosító önkormányzati rendeletek-
ben nem határozták meg azokat a vagyonelemeket, amelyekre Gyál Város Önkormányzata vagyonkezelői jogot léte-
síthet, továbbá a vagyonkezelői jog ellenértékét sem, így nem teremtették meg az Önkormányzat tulajdonában álló 
nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás feltételeit. 

A pénzügyi egyensúly az ellenőrzött időszakban biztosított volt, a szállítókkal szemben lejárt tartozás nem állt 
fenn. Gyál Város Önkormányzata a követelések behajtása iránt – egy adós lejárt tartozása kivételével – intézkedett. 

Gyál Város Önkormányzata vagyonának nyilvántartása nem volt szabályszerű, mert egy államháztartáson belüli 
szervezet részére vagyonkezelésre átadott vagyont az ellenőrzött időszakban nem vezette ki könyveiből. Az ellenőr-
zött időszakban Gyál Város Önkormányzata a 2014-2016. évi beszámolóiban szereplő mérlegtételeket leltárral nem 
támasztotta alá. Mindezek következtében a Számviteli törvényben előírt valódiság elve sérült. 

A beruházási és felújítási kiadások kiemelt előirányzatainak felhasználása és a kamatozó kincstárjegyekbe történt 
befektetés során a Jegyző jogosultság hiányában, a Polgármester pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettséget, 
emiatt a közpénzek felhasználása során a pénzügyi szabályszerűségi kontroll nem érvényesült. 

A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságai feletti tulajdo-
nosi jogainak gyakorlása során szabályszerűen járt el, ezáltal Gyál Város Önkormányzata biztosította a kötelező ön-
kormányzati feladatoknak a köztulajdonú gazdasági társaságokon keresztül történő ellátásának kontrollját. 

Az integritás szemlélet érvényesülése érdekében a Jegyző a legfontosabb szabályzatokat kiadta, azonban a kiépí-
tett kontrollok nem voltak egyensúlyban a korrupciós kockázatok szintjével. 



Összegzés 
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Az Állami Számvevőszék az intézkedések megtétele céljából a Polgármester részére hat, a Jegyző részére 19 ja-
vaslatot fogalmazott meg. 
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 
 

Az ellenőrzés célja volt az önkormányzat pénzügyi és va-

gyoni helyzetének, a gazdálkodás szabályosságának érté-

kelése, a pénzügyi egyensúly megteremtése, a vagyon-

gazdálkodás, a vagyon számbavétele, a gazdasági esemé-

nyek elszámolása és a pénzgazdálkodás szabályszerűsége 

alapján. Az ellenőrzés keretében az Állami Számvevőszék 

értékelte az önkormányzat korrupciós kockázatainak ke-

zelését szolgáló integritás kontrollok kiépítettségét és az 

integritás szemlélet érvényesülését. 
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE 

 Gyál Város Önkormányzata 
 

Gyál Város Önkormányzata Pest megyében található. A buda-
pesti agglomerációhoz tartozó település a környező települé-
seket összefogó kistérség központja, járási központ. A Központi 
Statisztikai Hivatal Magyarország közigazgatási helynévkönyve 
adata alapján Gyál Város Önkormányzata állandó lakosainak 
száma 2016. január 1-jén 24 016 fő volt. 

A 12 fővel működő Képviselő-testület munkáját 2014. ja-
nuár 1-jétől a 2014. évi önkormányzati választásig öt, a válasz-
tást követően hat állandó bizottság támogatta. Gyál Város Ön-
kormányzata feladatait Polgármesteri Hivatalával és hat költ-

ségvetési szervvel látta el, három kizárólagos tulajdonú gazdasági társaság-
gal rendelkezett. Gyálon 2014 októberéig egy – Gyáli Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat –, 2014 októberétől két helyi nemzetiségi önkormányzat – 
a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Gyáli Román Nemzetiségi 
Önkormányzat – működött. 

A Gyál Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak létszáma 2016. december 31-én 217 fő volt, a Gyáli Pol-
gármesteri Hivatal további 56 fő köztisztviselőt foglalkoztatott. A fenntar-
tott intézmények közül egy rendelkezett gazdasági szervezettel, a többi öt 
intézmény gazdálkodási feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal gazdasági 
szervezete látta el. 

Gyál Város Önkormányzatának polgármestere a 2010. évi általános ön-
kormányzati választások óta tölti be tisztségét, a Gyáli Polgármesteri Hiva-
tal jegyzője 2011. április 1-jétől látja el a feladatait. 

Gyál Város Önkormányzatának a 2016. évi zárszámadásáról szóló ren-
delete szerint 4 737,8 millió Ft költségvetési bevételt ért el, valamint 
3 803,4 millió Ft költségvetési kiadást teljesített. A vagyonkimutatás szerint 
a 2016. évi eszközállomány értéke 21 980,2 millió Ft, a követelések összege 
891,7 millió Ft volt. A kötelezettségek állománya 262,6 millió Ft-ot tett ki. 
A 2014-2016. években adósságot keletkeztető ügyletet Gyál Város Önkor-
mányzata nem vállalt. 
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AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA 
 

Az államháztartás önkormányzati alrendszerének közpénz felhasználása, 
az önkormányzatok által ellátott közfeladatok és önként vállalt feladatok 
sokrétűsége, valamint a feladat ellátásához rendelt vagyon nagyságrendje 
indokolja, hogy az ÁSZ1 ellenőrzéseket folytasson a pénzügyi és vagyongaz-
dálkodás területén. Az ÁSZ folyamatosan végzi az önkormányzatok pénz-
ügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzését. Az elmúlt időszakban az ön-
kormányzati gazdálkodás kockázatai beépítésre kerültek az ellenőrzött ön-
kormányzatok kiválasztási rendszerébe. Az ellenőrzések tapasztalatai meg-
mutatták, hogy továbbra is indokolt az egyrészt elemző, értékelő, a pénz-
ügyi helyzet kockázatát is minősítő, másrészt a pénzügyi és vagyongazdál-
kodási tevékenység szabályszerűségét értékelő ÁSZ ellenőrzések folyta-
tása. 

Az ÁSZ ellenőrzései hozzájárulnak az önkormányzatok felelős és fenn-
tartható gazdálkodásához, pénzügyi helyzetének pontosabb megítélésé-
hez azáltal, hogy a pénzügyi helyzetet a vagyoni helyzettel együtt értékel-
jük. Feltárjuk az önkormányzati gazdálkodást meghatározó szabályozások 
hiányosságait, a szabályozással nem érintett gazdálkodási területeket, va-
lamint a pénzügyi és vagyongazdálkodás esetleges szabálytalanságait. Be-
azonosítjuk a pénzügyi egyensúlyi helyzet megbomlásának kockázatait. Ér-
tékeljük a pénzügyi egyensúly érvényesülését, az adósságállomány alaku-
lását. 

A pénzügyi és vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése 
eredményeként tett megállapítások, javaslatok hasznosításával javul az ön-
kormányzat gazdálkodásának szabályozottsága, valamint a „jó gyakorla-
tok” terjesztésén keresztül azok az önkormányzatok is átvehetik a pozitív 
példákat, ahol nem végez ellenőrzést az ÁSZ. Ellenőrzéseink eredménye-
képpen javaslatokat fogalmazhatunk meg az önkormányzatok pénzügyi 
egyensúlya fenntartásával kapcsolatos problémák rendszerszemléletű ke-
zelésére, felszámolására. 

 



 

10 

 

A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖREI 
 

  — A pénzügyi és vagyongazdálkodás szabályainak kialakítása 
szabályszerű volt-e?   

 
 
 

  — Biztosított volt-e a pénzügyi egyensúly, a kötelezettségek teljesí-
tése és a követelések behajtása?   

 
 
 

  — A vagyonnyilvántartás, a költségvetési beszámoló mérlegének 
alátámasztottsága szabályszerű volt-e?   

 
 
 

  — A vagyonváltozást eredményező döntések és azok végrehajtása, 
a gazdálkodási jogkörök gyakorlása szabályszerű volt-e?   

 
 
 

  — Az egyes befektetésekkel kapcsolatos döntéshozatal és azok 
végrehajtása szabályszerű volt-e?   

 
 
 

  — Felelősen gazdálkodott-e az önkormányzat a tartós részesedé-
seivel, élt-e tulajdonosi jogaival, teljesítette-e tulajdonosi köte-
lezettségeit? 

  

 
 
 

  — Az önkormányzat az integritás működést kialakította és erősí-
tette-e?   
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AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI 
 

 Az ellenőrzés típusa 
  

Megfelelőségi ellenőrzés. 

 Az ellenőrzött időszak 
  

A 2014-2016. évek. 

 Az ellenőrzés tárgya 
  

A helyi önkormányzat pénzügyi és vagyongazdálkodása, a pénzügyi egyen-
súly megteremtése, a tulajdonosi és irányító szervi feladatok ellátása, az 
integritás szemlélet érvényesülése. 

Az ellenőrzés kiterjedt minden olyan körülményre és adatra, amely az 
ÁSZ jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítéséhez, valamint a 
program végrehajtása folyamán felmerült újabb összefüggések feltárásá-
hoz szükséges. 

 Az ellenőrzött szervezet 
  

Gyál Város Önkormányzata 

 Az ellenőrzés jogalapja 
  

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv.2 1. § (3) bekezdésének, az 5. § 
(2)-(6) bekezdéseinek, valamint az Áht.3 61. § (2) bekezdésének előírásai 
képezték. 

 Az ellenőrzés módszerei 
  

Az ÁSZ az ellenőrzést az ellenőrzési program ellenőrzési kérdései, az ellen-
őrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályok 
és az ÁSZ módszertanok figyelembe vételével végezte. 

A gazdálkodás hibáinak kijavítására, a közpénzekkel való felelős gazdál-
kodás segítésére irányuló javaslatok kidolgozásakor a hatályos jogszabá-
lyok voltak irányadóak. 

Az ÁSZ az ellenőrzés ideje alatt az ellenőrzött szervezettel történő kap-
csolattartást az ÁSZ SZMSZ4-ének vonatkozó előírásai alapján biztosította. 
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Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok 
megszerzése az ellenőrzött által rendelkezésre bocsátott dokumentu-
mokra, adatokra alapozva megfigyelés, szemle (szemrevételezés), kérdés-
feltevés (információkérés), mintavételezés, valamint elemző eljárással tör-
tént. 

Az ellenőrzés lefolytatásához az önkormányzat a tanúsítványok kitölté-
sével, valamint az ÁSZ által kért dokumentumok megküldésével szolgálta-
tott adatokat. Az így rendelkezésre bocsátott adatok, információk, a tanú-
sítványok adatai valódiságának kontrollja az ellenőrzés keretében történt. 

Az ÁSZ az ellenőrzést az önkormányzat működésével kapcsolatos fel-
adatokat ellátó polgármesteri hivatalnál végezte. Az önkormányzat az in-
tézményei és gazdasági társaságai ellenőrzéssel érintett dokumentumait, 
tanúsítványait a polgármesteri hivatal útján bocsátotta az ellenőrzés ren-
delkezésére. 

A pénzügyi és vagyongazdálkodás szabályozottságát az ÁSZ az önkor-
mányzat rendeletei, határozatai, illetve az önkormányzat (mint önálló éves 
költségvetési beszámolót készítő szerv) és a polgármesteri hivatal belső 
szabályozásai alapján értékelte. A pénzügyi egyensúly az önkormányzat 
összevont adatai alapján, a vagyonnyilvántartás, a mérleg alátámasztottsá-
gának megítélése az önkormányzat és a polgármesteri hivatal adatai alap-
ján történt. A leltározási, értékelési folyamat szabályszerűségére a polgár-
mesteri hivatal által végzett 2016. évi leltározási folyamat ellenőrzése alap-
ján tett megállapításokat az ÁSZ. 

Az önkormányzat vagyonváltozást eredményező döntéseinek és azok 
végrehajtásának ellenőrzésére irányított, valamint véletlen mintavételi el-
járással és tételes ellenőrzéssel került sor. A pénzforgalmi tételek ellenőr-
zése véletlen mintavételi eljárással – a polgármesteri hivatal (mint önálló 
éves költségvetési beszámolót készítő költségvetési szerv) és az önkor-
mányzat főkönyvi állományából – kiválasztott minta alapján történt. 

Az ellenőrzési kérdésekre adott válaszok alapján értékelte az ÁSZ, hogy 
az önkormányzat pénzügyi gazdálkodása szabályszerű volt-e, biztosított 
volt-e a pénzügyi egyensúly. Értékelte a vagyongazdálkodás szabályszerű-
ségét, a vagyonváltozást eredményező döntések és a tulajdonosi jogok 
gyakorlása szabályszerűségét. Értékelte továbbá az integritás érvényesülé-
sét. 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 

1. A pénzügyi és vagyongazdálkodás szabályainak kialakítása 
szabályszerű volt-e? 
  

Összegző megállapítás A pénzügyi és vagyongazdálkodás szabályainak kialakítása 
nem volt szabályszerű. 

1.1. számú megállapítás A pénzgazdálkodás végrehajtását biztosító belső szabályozás kiala-
kítása nem volt szabályszerű. 

Az Önkormányzat5 a pénzgazdálkodás végrehajtását biztosító belső szabá-
lyozások közül rendelkezett az Mötv.6-ben foglaltaknak megfelelő Önkor-
mányzati SZMSZ1,2

7-vel. Az Önkormányzat rendelkezett a Bkr.8-nek megfe-
lelő belső kontrollrendszer szabályozásá9val, mely tartalmazta a Hivatal10 
ellenőrzési nyomvonalát11. A gazdálkodási jogkörök szabályozását az 
Ávr.12-nek megfelelően a gazdálkodási szabályzat1-3

13-ban és a kötelezett-
ségvállalási utasítás1-5

14-ben rendezték. 

A pénzügyi gazdálkodás szabályozásának hiányosságait az 1. táblázat 
mutatja be: 

1. táblázat 

A PÉNZGAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁT BIZTOSÍTÓ BELSŐ SZABÁLYOZÁS KIALAKÍTÁSÁNAK HIÁNYOSSÁGAI 

Sorszám Megállapítások Megjegyzések 

1. A Jegyző15 az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontjának előírása ellenére nem gondoskodott arról, 

hogy a Hivatali SZMSZ1
16 tartalmazza 2014. december 31-éig a szervezeti egységek, ezen 

belül a gazdasági szervezet engedélyezett létszámát, továbbá a 2014. január 1. és 2015. jú-

nius 30. közötti időszakban a szervezeti ábrát és a gazdasági szervezet megnevezését. 

A Hivatali SZMSZ2
17 2015. július 

1-től már valamennyi, az Ávr. ál-

tal előírt tartalmi elemet tartal-

mazta. 

2. A Jegyző a Számv. tv.18 14. § (4) bekezdésének előírása ellenére 2014. január 1. és 2015. 

június 30. között a számviteli politika1,2
19 keretében nem rögzítette azokat az Önkormány-

zatra, és a Hivatalra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatá-

rozza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, vagy 

nem lényegesnek. 

A számviteli politika3
20 9. pontja 

a Számv. tv. 14. § (4) bekezdésé-

vel összhangban 2015. július 1-

jétől már tartalmazta a számvi-

teli elszámolás és értékelés 

szempontjából lényeges és nem 

lényeges információk körét. 

3. A Jegyző a Számv. tv. 14. § (4) bekezdésének előírása ellenére számviteli politika1-3-ban nem 

szabályozta, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül – az ér-

tékelés szempontjából – melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaznak. 

 

4. A Jegyző az Áhsz.21 50. § (2) bekezdés b) pontjának előírása ellenére az értékelési szabály-

zat1- 3
22-ban nem rögzítette követeléstípusonként a kisösszegű követelések év végi megha-

tározásának elveit, dokumentálásának szabályait; az Áhsz. 50. § (2) bekezdés c) pontjának 

előírása ellenére 2015. június 30-ig az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések 

besorolásának elveit, dokumentálásának szabályait; az Áhsz. 50. § (2) bekezdés d) pontjának 

előírása ellenére a tulajdonosnak, tulajdonosi joggyakorló szervezetnek a vagyonkezelésbe 

adott eszközök vagyonértékelése során alkalmazott értékelési eljárás elveit, módszerét, do-

kumentálásának szabályait, felelőseit. 

Az értékelési szabályzat3 8.3.1. 

pontja az Áhsz. 50. § (2) bekez-

dés c) pontjával összhangban 

2015. július 1-jétől már tartal-

mazta az egyszerűsített értéke-

lési eljárás alá vont követelések 

besorolásának elveit, dokumen-

tálásának szabályait. 
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Sorszám Megállapítások Megjegyzések 

5. A Jegyző a Számv. tv. 161. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt előírás ellenére nem gondos-

kodott arról, hogy a számlarend1,2 tartalmazza az abban foglaltakat alátámasztó bizonylati 

rendet. 

 

6. A Jegyző az Áhsz. 51.§ (3) bekezdésében foglaltak ellenére a számlarend1,2
23-ben nem sza-

bályozta a részletező nyilvántartások vezetésének módját, azoknak a kapcsolódó könyvviteli 

és nyilvántartási számlákkal való egyeztetését, annak dokumentálását, valamint a részletező 

nyilvántartások és az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 

számlák adataiból a pénzügyi könyvvezetéshez készült összesítő bizonylatok (feladások) el-

készítésének rendjét, az összesítő bizonylat tartalmi és formai követelményeit. 

 

7. A Jegyző a Bkr. 6. § (3) bekezdésének előírása ellenére nem intézkedett az ellenőrzési nyom-

vonal rendszeres aktualizálásáról. 

Az ellenőrzési nyomvonal módo-

sítására 2013. január 1. óta nem 

került sor. 

8. A Jegyző az Ávr. 13. § (2) bekezdés b) pontja ellenére belső szabályzatban nem rendezte a 

működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró jogszabályban nem szabályozott kérdések 

közül a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet. 

 

Forrás: ÁSZ 

1.2. számú megállapítás A vagyongazdálkodás szabályainak kialakítása nem volt szabály-
szerű. 

A Képviselő-testület24 a Htv.25-ben biztosított hatáskörében a vagyonren-
delet1,2

26-ben fogadta el az Önkormányzat vagyonával történő gazdálkodás 
szabályait. Az Mötv. előírásának megfelelően a vagyonrendelet1,2-ben 
meghatározták a vagyonkezelői jog gyakorlásának, a vagyonrendelet2-ben 
a vagyonkezelői jog ellenőrzésének szabályait. 

A közbeszerzések lebonyolításának rendjét a Kbt.1,2
27-nek megfelelően 

a közbeszerzési szabályzat1,2-ben határozták meg. 

A vagyongazdálkodás szabályozásának hiányosságait a 2. táblázat fog-
lalja össze: 

2. táblázat 

A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYOZÁSA KIALAKÍTÁSÁNAK HIÁNYOSSÁGAI 

Sorszám Megállapítások Megjegyzések 

1. A Képviselő-testület az Mötv. 109. § (4) bekezdésében foglalt előírás ellenére a 2014-2016. 

években rendeletben nem határozta meg a vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes át-

engedés részletes szabályait, 2014. október 31-ig a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes 

szabályait. 

A 2014. november 1-jén hatályba 

lépett vagyonrendelet2 már tar-

talmazta a vagyonkezelés ellen-

őrzésének szabályait. 

2. A Képviselő-testület az Mötv 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás ellenére rende-

letben nem határozta meg a 2014-2016. évekre az Mötv. 143. § (4) bekezdésének i) pontja 

szerinti azon vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat vagyonkezelői jogot létesít-

het. 

 

Forrás: ÁSZ 
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2. Biztosított volt-e a pénzügyi egyensúly, a kötelezettségek telje-
sítése és a követelések behajtása? 
 

Összegző megállapítás A pénzügyi egyensúly, a kötelezettségek teljesítése és – egy 
adóssal szembeni lejárt követelés kivételével – a követelések 
behajtása biztosított volt. 

Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlya a 2014. évben végrehajtott adós-
ságkonszolidációt követően az ellenőrzött időszak végéig fennállt. Az Ön-
kormányzat működéséhez – likviditási hitel kivételével – nem vett igénybe 
hitelt. 

A szállítók felé az Önkormányzat fizetési kötelezettségeinek határidő-
ben eleget tett, a 2015. és 2016. év végi szállítói kötelezettségei között har-
minc napon túl lejárt tartozást nem tartott nyilván. 

Az Önkormányzat követelései behajtása érdekében – a DPMV Zrt.28-vel 
szemben fennálló lejárt vevőkövetelések kivételével – intézkedett. 

3. A vagyonnyilvántartás, a költségvetési beszámoló mérlegének 
alátámasztottsága szabályszerű volt-e? 
 

Összegző megállapítás A vagyonnyilvántartás, a költségvetési beszámoló mérlegének 
alátámasztottsága nem volt szabályszerű. 

3.1. számú megállapítás A vagyonnyilvántartás nem volt szabályszerű. 

Az Önkormányzat a 2016. évben az Mötv. előírásának megfelelően törzs-
vagyonát – a tartós részesedések kivételével – számviteli nyilvántartásában 
a többi vagyontárgytól elkülönítve tartotta nyilván, a 2016. évi zárszám-
adásához vagyonkimutatást készített. A kataszteri rendelet29nek megfele-
lően a tulajdonában lévő ingatlanvagyonról ingatlanvagyon-katasztert fek-
tetett fel és vezetett. 

Az Önkormányzat vagyonnyilvántartásával kapcsolatos hiányosságokat 
a 3. táblázat mutatja be: 

3. táblázat 

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS HIÁNYOSSÁGOK 

Sorszám Megállapítások Megjegyzések 

1. A Képviselő-testület a vagyonrendelet1,2 3. § (4) bekezdés előírása ellenére – a 

vagyonrendelet1,2 2. mellékleteként kiadott – a korlátozottan forgalomképes va-

gyontárgyak jegyzékében nem állapította meg korlátozottan forgalomképes va-

gyonelemként az Önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási te-

vékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságaiban lévő ré-

szesedéseit. 

Az Nvtv.30 5. § (2) bekezdése c) pontjának és 

az (5) bekezdése c) pontja előírja, hogy a he-

lyi önkormányzat korlátozottan forgalomké-

pes törzsvagyonát képezi a helyi önkormány-

zat többségi tulajdonában álló, közszolgálta-

tási tevékenységet vagy parkolási szolgálta-

tást ellátó gazdasági társaságban fennálló ré-

szesedés. 

2. A Jegyző az Mötv 110. § (2) bekezdésének előírása ellenére nem gondoskodott 

arról, hogy az Önkormányzat a többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevé-

kenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságaiban lévő része-

sedéseit a többi vagyontárgytól elkülönítve tartsa nyilván. 

 



Megállapítások 

16 

Sorszám Megállapítások Megjegyzések 

3. A Jegyző az Áhsz. 30. § (2) bekezdésének előírása ellenére nem gondoskodott 

arról, hogy az Önkormányzatnak a 2016. évi zárszámadáshoz csatolt vagyonki-

mutatása a tárgyi eszközöket forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes va-

gyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza. 

A 2016. évi vagyonkimutatásban kizárólag az 

ingatlanok esetében volt biztosított az Áhsz. 

30. § (2) bekezdésében előírt, forgalomké-

pesség szerinti bontás. 

4. A Jegyző az Áhsz. 30. § (3) bekezdése a) pontjának előírása ellenére nem gon-

doskodott arról, hogy a 2016. évi zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás tar-

talmazza a „0”-ra leírt eszközök, a használatban lévő kis értékű immateriális ja-

vak, tárgyi eszközök, a 01–02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, to-

vábbá az Áhsz. 5. melléklet A) IV.1. pontjában foglaltak ellenére a vagyonkeze-

lésbe adott eszközök állományát. 

 

5. Az Önkormányzat a 2014-2016. évi mérlegeiben a ténylegesen kimutatható 

tárgyieszköz-állománynál magasabb – a 2016. december 31-én 199,8 millió Ft 

összeggel nagyobb nettó értékű – eszközvagyont mutatott ki. A hiba az Áhsz. 1. 

§ (1) bekezdés 3. pontja és a számviteli politika3 9. pontja szerint – mivel a mér-

legfőösszeg 2%-a meghaladta a százmillió forintot, ezáltal jelentős összegű a 

hiba, ha a hibahatások együttes összege eléri vagy meghaladja a százmillió forin-

tot – jelentős összegű hibának minősült. A Számv. tv. 15. § (3) bekezdésében 

rögzítettek ellenére a 2014-2016. évek beszámolóiban szereplő tételek értéke-

lése nem felelt meg a törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kap-

csolódó értékelési eljárásoknak, ezzel sérült a Számv. tv. által a pénzügyi beszá-

molókkal szemben követelményként támasztott valódiság elve. 

A KLIK-rendelet31nek megfelelően létesített 

vagyonkezelői jog alapján az Önkormányzat 

a KLIK32-nek, mint államháztartáson belüli 

szervezetnek vagyonkezelésbe adott tárgyi 

eszközöket, az ellenőrzött időszakot megelő-

zően. A Jegyző az Áhsz. 47. § (3) bekezdésé-

nek előírása ellenére az Önkormányzatnak, 

mint tulajdonosnak államháztartáson belüli 

szervezettel létesített vagyonkezelői jog lé-

tesítése során vagyonkezelésbe adott tárgyi 

eszközei bruttó értékét és elszámolt érték-

csökkenését, értékvesztését a vagyonkeze-

lésbe adáskor nem vezette ki az Önkormány-

zat könyveiből, és azok bruttó értékét nem a 

0. számlaosztály befektetett eszközei között 

tartotta nyilván. 

6. A Jegyző az Áhsz. 39. § (1) és (3) bekezdéseinek előírása ellenére nem biztosította 

a költségvetési könyvvezetés keretében a követelésekről áttekinthető nyilván-

tartás vezetését, mivel a 14. melléklet III. 4. pontjában felsorolt tartalmi elemek 

közül a vevőkkel szembeni követelések részletező nyilvántartása nem tartal-

mazta az a), d), e)-g), j) és l) alpontokban felsorolt tartalmi elemeket, továbbá a 

közhatalmi követelések részletező nyilvántartása nem tartalmazta az a)-g), j) és 

l) alpontokban felsorolt tartalmi elemeket. 

 

7. A Jegyző a kataszteri rendelet27 1. § (2) bekezdésének előírása ellenére nem gon-

doskodott a kataszter ingatlan adatlapjának, valamint a földre, az épületre, a köz-

műre és az egyéb építményre vonatkozó betétlapjainak adatai és a közhiteles 

ingatlan-nyilvántartás azonos tartalmú adatai egyezőségéről. 

 

Forrás: ÁSZ  

3.2. számú megállapítás A költségvetési beszámolók mérlegei a 2014-2016. években leltár-
ral nem voltak alátámasztottak. 

Az Önkormányzatnál és a Hivatalnál az eszközök és források leltározásának 
szabályozási kereteit a Számv. tv.-ben és az Áhsz.-ben foglaltak szerint a 
2014. évre a leltározási szabályzat1,2

33-ben, a 2015. és 2016. évekre a leltá-
rozási szabályzat3

34-ban alakították ki.  

A mérlegtételek leltárral történő alátámasztásának hiányosságait a 4. 
táblázat sorolja fel: 
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4. táblázat 

AZ ÉV VÉGI KÖNYVVITELI ZÁRÁSSAL ÉS A LELTÁROZÁSSAL KAPCSOLATOS HIÁNYOSSÁGOK 

Sorszám Megállapítások Megjegyzések 

1. A Jegyző a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésének, az Áhsz. 22. § (1) bekezdésének, a leltározási 

szabályzat1,2 2.1. pontja, valamint a Leltározási szabályzat3 1.1. pontja előírásai ellenére a 

2014 - 2016. években a mérleg tételeinek alátámasztásához leltárt nem állított össze. 

 

2. A Jegyző a Számv. tv 69. § (2) bekezdésének előírása ellenére nem gondoskodott a főkönyvi 

könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetésnek a 2014-2016. évi be-

számolók mérleg-fordulónapjaira vonatkozó elvégzéséről. 

 

3. A Jegyző a leltározási szabályzat2 2.5 pontjában és a leltározási szabályzat3 1.1. pontjában 

foglalt rendelkezés ellenére a 2014-2016. évi leltározások végrehajtása során nem kötelezte 

a KLIK-et, mint vagyonkezelőt, hogy tegyen eleget az Áhsz. 22. § (2) bekezdése a) pontjában 

foglalt kötelezettségének, és a vagyonkezelésébe adott eszközöket az általa elkészített és 

hitelesített éves leltárral támassza alá. 

 

4. A Jegyző a Számv. tv. 65. § (1) bekezdésének előírása ellenére nem biztosította, hogy az Ön-

kormányzat a 2014-2016. évi mérlegeiben a követeléseket az elfogadott, az elismert összeg-

ben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével 

növelt könyv szerinti értéken mutassa ki. A 2014. évben a leltározási szabályzat1,2, 5.5. pont-

jának, a 2015-2016. években a leltározási szabályzat3 4.5. pontjának rendelkezése ellenére a 

követelések folyószámla egyeztetéssel való igazolása a vevők által nem történt meg. 

 

5. Az Önkormányzat a Számv. tv. 55. § (1) bekezdésének és az értékelési szabályzat3 8.3.2. pont-

jának előírása ellenére a 2015-2016. években a DPMV Zrt.-vel szemben a mérleg-fordulóna-

pokon fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelés után 

értékvesztést nem számolt el. 

A 2014. év végi könyvviteli zárás-

kor hatályos értékelési szabály-

zat1,2 9.2.4.1. pontja szerint a 

mérleg fordulónapján késede-

lemben lévő követelések után 

nem számolnak el értékvesztést. 
Forrás: ÁSZ 

4. A vagyonváltozást eredményező döntések és azok végrehaj-
tása, a gazdálkodási jogkörök gyakorlása szabályszerű volt-e? 
 

Összegző megállapítás A vagyonváltozást eredményező döntések szabályszerűek vol-
tak, a döntések végrehajtása, a gazdálkodási jogkörök gyakor-
lása nem volt szabályszerű. 

4.1. számú megállapítás Vagyonkezelői jog létesítése, térítésmentes vagyonátadás a 2014-
2016. években nem történt. 

Az Önkormányzat a 2014-2016. években egy vagyonkezelési és öt üzemel-
tetési szerződéssel rendelkezett, koncessziós szerződéssel nem rendelke-
zett. 

A vagyonkezelési szerződés35 az ellenőrzött időszakot megelőzően a 
KLIK-kel került megkötésre a KLIK-rendelet alapján. A szerződés feltételei 
az Nvtv. és a vagyonrendelet1,2 által a vagyonkezelésre előírt rendelkezé-
sekkel összhangban álltak. A vagyonkezelési szerződésben az Nvtv.-ben 
előírtakkal összhangban az Önkormányzat a KLIK részére a kezelt vagyon 
tekintetében nyilvántartási, adatszolgáltatási valamint elszámolási kötele-
zettséget, továbbá annak értéke, állaga megóvásáról, karbantartásáról, a 
szükséges felújítások, pótlások elvégzéséről való gondoskodási kötelezett-
séget írt elő. 
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A vagyonkezelésbe adott, illetve az üzemeltetésre (hasznosításra) át-
adott vagyonnal kapcsolatos szabálytalanságokat az 5. táblázat mutatja be: 

5. táblázat 

A VAGYONKEZELÉSBE, ÜZEMELTETÉSRE (HASZNOSÍTÁSRA) ÁTADOTT VAGYONNAL KAPCSOLATOS 
SZABÁLYTALANSÁGOK 

Sorszám Megállapítások Megjegyzések 

1. Az Önkormányzat a vagyonkezelési szerződést az Info. tv.36 37 § (1) bekezdésének és 1. mel-

léklet III. Gazdálkodási adatok 4. sorában foglaltak ellenére az Önkormányzat honlapján nem 

tette közzé. 

 

2. Az Önkormányzat képviseletében a Polgármester által kötött, hasznosításra vonatkozó szer-

ződésekben az Nvtv. 11.§ (11) bekezdésének a) pontjában foglaltak ellenére az üzemeltetők 

részére – egy kivétellel az adatszolgáltatásra, két kivétellel a beszámolásra vonatkozóan – 

beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettség nem került előírásra. 

A DPMV Zrt.-vel kötött üzemelte-

tési szerződésben előírták az üze-

meltetésre átadott vagyonnal 

kapcsolatos beszámolási, adat-

szolgáltatási, továbbá a Gyál Vá-

rosfejlesztési és Városüzemelte-

tési NonProfit Kft.-vel kötött 

feladatellátási szerződésben elő-

írták az beszámolási kötelezett-

séget. 

3. Az Önkormányzat az Info. tv. 37 § (1) bekezdésének és 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 

4. sorában foglaltak ellenére a PMKH37-val kötött üzemeltetési szerződést az Önkormányzat 

honlapján nem tette közzé. 

 

Forrás: ÁSZ 

4.2. számú megállapítás A vagyonértékesítés és a bérbeadás útján történő vagyonhasznosí-
tás szabályszerű volt, a beruházások és felújítások kiemelt előirány-
zatainak felhasználása, a döntések végrehajtása nem volt szabály-
szerű. Követelés elengedésére, behajthatatlan követelés leírására 
nem került sor. 

Az ellenőrzött időszakban végrehajtott beruházásokkal, felújításokkal kap-
csolatos döntéseket az arra jogosult hozta meg. Az eszközök üzembe he-
lyezését, számviteli nyilvántartását, valamint számviteli besorolását az Ön-
kormányzat minden esetben a Számv. tv. és az Áhsz. előírásaival összhang-
ban végezte. A közbeszerzési értékhatár feletti eszközbeszerzések eseté-
ben a Kbt.1,2 szerinti közbeszerzési eljárásokat lefolytatták. 

A vagyonértékesítéssel, bérbeadás útján történő vagyonhasznosítással 
kapcsolatos ügyleteket az Önkormányzat a jogszabályi előírások betartása 
mellett folytatta. 

Az Önkormányzatnak a vagyonváltozást eredményező döntései végre-
hajtásával kapcsolatos megállapításokat a 6. táblázat tartalmazza. 

6. táblázat 

A VAGYONVÁLTOZÁST EREDMÉNYEZŐ DÖNTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYTALANSÁGOK 

Sorszám Megállapítás Megjegyzés 

1. A Jegyző az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzatai terhére a 2015-

2016. években – kettő esetben – az Áht. 36. § (7) bekezdésének és az Ávr. 52. 

§ (6) bekezdésének előírása, valamint a gazdálkodási szabályzat1,3 1.1.1. pont-

jában és a kötelezettségvállalási utasítás4,5 I. pontjában foglaltak ellenére jogo-

sulatlanul vállalt kötelezettséget. 

A gazdálkodási szabályzat1,3 1.1.1. pontja sze-

rint annak hatálya alá tartozó szervezetek ne-

vében az Önkormányzat Polgármesterének és 

Jegyzőjének együttes utasításában felhatalma-

zott személyek vállalhatnak kötelezettséget. A 

kötelezettségvállalási utasítás4,5 I/5 pontjában 
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Sorszám Megállapítás Megjegyzés 

foglaltak szerint a Jegyző az Önkormányzat mű-

ködésére a költségvetésben jóváhagyott elő-

irányzatok erejéig vállalhatott kötelezettséget, 

jogköre az Önkormányzat beruházási kiadások 

előirányzatai terhére vállalt kötelezettségekre 

nem terjedt ki. 

2. A Polgármester38 az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére végzett beru-

házásokra, felújításokra az Áht. 37. § (1) bekezdésének előírása ellenére pénz-

ügyi ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettséget. 

 

3. A Jegyző a Hivatal kiadási előirányzatai terhére végzett beruházásokra, felújí-

tásokra az Áht. 37. § (1) bekezdésének előírása ellenére pénzügyi ellenjegyzés 

nélkül vállalt kötelezettséget. 

 

Forrás: ÁSZ 

5. Az egyes befektetésekkel kapcsolatos döntéshozatal és azok 
végrehajtása szabályszerű volt-e? 
 

Összegző megállapítás A befektetéssel kapcsolatos döntéshozatal szabályszerű volt, 
annak végrehajtása nem volt szabályszerű. 

Az Önkormányzat 2016. évi beszámolója mérlegében 600 millió Ft értékű 
kamatozó kincstárjegyet mutatott ki. 

A kincstárjegyek megszerzésével kapcsolatos döntést az Mötv.-ben fog-
laltakkal összhangban a Képviselő-testület hozta meg és határozat39ban 
adott felhatalmazást a Polgármester részére az Önkormányzat átmenetileg 
szabad pénzeszközeiből éves futamidejű kamatozó kincstárjegyeknek a 
számlavezető bank40 közreműködésével történő megvásárlásához szüksé-
ges intézkedések megtételére.  

A befektetési döntés végrehajtásával kapcsolatos hiányosságokat a 7. 
táblázat mutatja be. 

7. táblázat 

A BEFEKTETÉSI DÖNTÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS HIÁNYOSSÁGOK 

Sorszám Megállapítások Megjegyzések 

1. A Jegyző a kamatozó kincstárjegyek jegyzésére az Áht. 36. § (7) bekezdésének 

és az Ávr. 52. § (6) bekezdésének előírása, valamint a gazdálkodási szabályzat3 

1.1.1. pontjában és a kötelezettségvállalási utasítás5 I. pontjában foglaltak el-

lenére jogosulatlanul vállalt kötelezettséget. 

A gazdálkodási szabályzat3 1.1.1. pontja szerint 

annak hatálya alá tartozó szervezetek nevében 

az Önkormányzat Polgármesterének és Jegy-

zőjének együttes utasításában felhatalmazott 

személyek vállalhatnak kötelezettséget. A kö-

telezettségvállalási utasítás5 I/5 pontjában fog-

laltak szerint a Jegyző az Önkormányzat műkö-

désére a költségvetésben jóváhagyott elő-

irányzatok erejéig vállalhatott kötelezettséget, 

jogköre az Önkormányzat finanszírozási ki-

adási előirányzatai terhére vállalt kötelezettsé-

gekre nem terjedt ki.  

2. A kamatozó kincstárjegyek ellenértékének kifizetésére az Áht. 38. § (1) bekez-

désének előírása ellenére teljesítésigazolás és utalványozás nélkül került sor. 

 

Forrás: ÁSZ 
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6. Felelősen gazdálkodott-e az önkormányzat a tartós részesedé-
seivel, élt-e tulajdonosi jogaival, teljesítette-e tulajdonosi köte-
lezettségeit? 
 

Összegző megállapítás Az Önkormányzat a tartós részesedéseivel felelősen gazdálko-
dott, a tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonosi kötele-
zettségek teljesítése szabályszerű volt. 

Az ellenőrzés az Önkormányzat gazdasági társaságai feletti tulajdonosi jo-
gainak gyakorlását és a tulajdonosi kötelezettségei teljesítését két kizáró-
lagos önkormányzati tulajdonú társaság, a Városüzemeltetési Nkft.41 és a 
Városgazda Kft.42 tekintetében ellenőrizte. 

Az Önkormányzat a Gt.43-nek és a Ptk.44-nak megfelelően gondoskodott 
a társaságok főtevékenységeinek és első vezető tisztségviselőinek az ala-
pító okiratokban történő meghatározásáról. Az ellenőrzött időszakban az 
ügyvezető személyében változás a Városüzemeltetési Nkft.-nél nem tör-
tént, a Városgazda Kft. esetében az új ügyvezető 2016. február 1-től tör-
tént megválasztásáról a Képviselő-testület az Mötv. előírásával összhang-
ban, határozat2

45-ben döntött. 

A Városüzemeltetési Nkft.-nél és a Városgazda Kft.-nél a Képviselő-tes-
tület a Taktv.46 rendelkezésének megfelelő létszámú felügyelőbizottságot 
hozott létre. 

A Városüzemeltetési Nkft. könyvvizsgálóját a Ptk.-ban foglaltaknak 
megfelelően a Képviselő-testület az alapító okiratban jelölte ki. A független 
könyvvizsgáló jelentése a Városüzemeltetési Nkft. 2014-2016. évi egysze-
rűsített éves beszámolói kapcsán nem tárt fel hibát, hiányosságot. A Város-
gazda Kft-nél könyvvizsgálat a Számv. tv. rendelkezése alapján nem volt kö-
telező. 

A tulajdonosi jogok gyakorlásának és tulajdonosi kötelezettségek telje-
sítésének hiányosságát a 8. táblázat mutatja be. 

8. táblázat 

A TULAJDONOSI JOGGYAKORLÁS ÉS A TULAJDONOSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK HIÁNYOSSÁGA 

Sorszám Megállapítás Megjegyzés 

1. Az Alapító47 a Ptk. 3:120. § (2) bekezdésének előírása ellenére a Városüzemeltetési Nkft. 

2015. évi beszámolójáról nem a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában döntött. 

 

Forrás: ÁSZ 

7. Az önkormányzat az integritás működést kialakította és erősí-
tette-e? 
 

Összegző megállapítás Az integritás alapú működést az Önkormányzat kialakította, a 
kiépített kontrollok azonban nem voltak egyensúlyban a koc-
kázatokkal. 

A 2016. évben a kockázatokat mérséklő, jogszabályok által előírt kontrollok 
közül a Hivatal rendelkezett közszolgálati szabályzattal48, működtetett 
belső ellenőrzést. Integritás irányítási szabályzattal49 csak 2016. december 
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1-től rendelkezett. A Képviselő-testület a köztisztviselőkre vonatkozóan a 
hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, az etikai eljárás szabályait meg-
határozta. A Polgármester és a Jegyző az Önkormányzat tulajdonában lévő 
eszközök használatára vonatkozó szabályozás körében a gépjármű üzemel-
tetés szabályzatát kiadta, egyéb eszközök használatára vonatkozóan – pl. 
telefon – sem az Önkormányzat, sem a Hivatal nem rendelkezett szabályo-
zással. 

A jogszabályok által elő nem írt, de a kockázatok mérséklését támogató 
kontrollok közül a Hivatal nem írta elő, hogy munkatársai nyilatkozzanak 
gazdasági érdekeltségeikről, vagy egyéb, a szervezet tevékenysége szem-
pontjából releváns összeférhetetlenségről. Sem az Önkormányzat, sem a 
Hivatal nem szabályozta a különféle ajándékok, meghívások, utaztatás el-
fogadásának feltételeit. A Hivatal rendszeresen korrupciós kockázatelem-
zést nem végzett. 



 

22 

 

JAVASLATOK 
Az ÁSZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ellenőrzött szervezet vezetője 
köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani 
és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni. 
Amennyiben az ellenőrzött szervezet vezetője nem küldi meg határidőben az intézkedési ter-
vet, vagy továbbra sem elfogadható intézkedési tervet küld, az Állami Számvevőszék elnöke 
az ÁSZ tv. 33. § (3) bekezdése a) és b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti. 

 a polgármesternek 
  

  Intézkedjen az Mötv. előírásainak megfelelően, hogy a Képviselő-tes-
tület rendeletben határozza meg a vagyonkezelői jog ellenértékét, az 
ingyenes átengedés részletes szabályait, továbbá azon vagyoneleme-
ket, amelyekre a helyi önkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet.  

 (2. táblázat 1-2. sz. megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a vagyonrendelet előírására figyelemmel arról, hogy a va-
gyonrendelet melléklete tartalmazzon – az Önkormányzat többségi tu-
lajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szol-
gáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló részesedéseket is bele-
értve - valamennyi korlátozottan forgalomképes vagyonelemet. 

 (3. táblázat 1. sz. megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Nvtv. előírásának megfelelően az önkormányzati va-
gyon hasznosítására vonatkozó szerződésekben az üzemeltetők részé-
ről történő beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsé-
gek teljesítésének előírásáról.  

 (5. táblázat 2. sz. megállapítás alapján) 

  Gondoskodjon az Áht-ban előírtaknak megfelelően arról, hogy, kötele-
zettséget pénzügyi ellenjegyzést követően vállaljon.  

 (6. táblázat 2. sz. megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Ptk. előírásának megfelelően, hogy a Városüzemeltetési 
Nkft. 2015. évi beszámolójáról az Alapító a felügyelő bizottság írásbeli 
jelentésének birtokában döntsön.  

 (8. táblázat 1. sz. megállapítás alapján) 
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  Intézkedjen az Állami Számvevőszék ellenőrzése során feltárt hiányos-
ságok és/vagy szabálytalanságok tekintetében a munkajogi felelősség 
tisztázására irányuló eljárás megindításáról, és ennek eredménye is-
meretében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 (1. táblázat 3-8. sz., 3. táblázat 2-7. sz., 4. táblázat 1-5. sz., 5. táblá-
zat 1., 3. sz., 6. táblázat 1., 3. sz., és 7. táblázat 1-2. sz. megállapítá-

sok alapján) 

 a jegyzőnek 
  

  Intézkedjen a Számv. tv. előírásának megfelelően arról, hogy a Szám-
viteli politika keretében - az értékelés szempontjából - meghatározásra 
kerüljön, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetősé-
gek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz. 

 (1. táblázat 3. sz. megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Áhsz. előírásának megfelelően követeléstípusonként a 
kisösszegű követelések év végi meghatározásának elvei, dokumentálá-
sának szabályai, az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelé-
sek besorolásának elvei, dokumentálásának szabályai, valamint a tu-
lajdonosnak, tulajdonosi joggyakorló szervezetnek a vagyonkezelésbe 
adott eszközök vagyonértékelése során alkalmazott értékelési eljárásá-
nak elvei, módszere, dokumentálásának szabályai, felelősei értékelési 
szabályzatban történő meghatározásáról. 

 (1. táblázat 4. sz. megállapítás alapján 

  Intézkedjen a Számv. tv. előírásának megfelelően bizonylati rendet is 
tartalmazó számlarend elkészítéséről. 

 (1. táblázat 5. sz. megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Áhsz. előírásainak megfelelően a részletező nyilvántar-
tások vezetése módjának, kapcsolódó könyvviteli és nyilvántartási 
számlákkal való egyeztetésének, annak dokumentálásának, valamint a 
részletező nyilvántartások és az egységes rovatrend rovataihoz kapcso-
lódóan vezetett nyilvántartási számlák adataiból a pénzügyi könyvve-
zetéshez készült összesítő bizonylatok (feladások) elkészítése rendjé-
nek, az összesítő bizonylat tartalmi és formai követelményeinek szám-
larendben történő szabályozásáról. 

 (1. táblázat 6. sz. megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Bkr. előírásainak megfelelően az ellenőrzési nyomvonal 
rendszeres aktualizálásáról. 

 (1. táblázat 7. sz. megállapítás alapján)  
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  Intézkedjen az Ávr. előírásainak megfelelően a működéséhez kapcso-
lódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdé-
sek közül a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend belső 
szabályzatban történő rendezéséről. 

 (1. táblázat 8. sz. megállapítás alapján)  

  Intézkedjen az Mötv. előírásainak megfelelően az Nvtv. szerint korlá-
tozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősülő - az Önkormányzat 
többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy par-
kolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságaiban lévő - részesedé-
seknek a többi vagyontárgytól való elkülönített nyilvántartásáról.  

 (3. táblázat 2. sz. megállapítás alapján)  

  Gondoskodjon arról, hogy a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás 
a tárgyi eszközöket az Áhsz. előírásainak megfelelő - forgalomképtelen 
illetve nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, 
valamint korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon - bon-
tásban tartalmazza, továbbá a vagyonkimutatás tartalmazza a „0”-ra 
leírt eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi 
eszközök, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök, valamint 
a vagyonkezelésbe adott eszközök állományát.  

 (3. táblázat 3-4. sz. megállapítás alapján)  

  Intézkedjen arról, hogy a beszámolókban szereplő tételek értékelése fe-
leljen meg a Számv. tv-ben, Áhsz-ben, valamint a számviteli politikában 
előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárá-
soknak (valódiság elve).  

 (3. táblázat 5. sz. megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a követelések vonatkozásában az Áhsz. előírásának megfe-
lelő részletező nyilvántartás vezetéséről.  

 (3. táblázat 6. sz. megállapítás alapján)  

  Intézkedjen a kataszteri rendelet előírásainak megfelelően a kataszter 
ingatlan adatlapjának, valamint a földre, az épületre, a közműre és az 
egyéb építményre vonatkozó betétlapjainak az adatai, valamint a köz-
hiteles ingatlan-nyilvántartás azonos tartalmú adatai egyezőségéről. 

 (3. táblázat 7. sz.. megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv., az Áhsz. és a leltározási szabályzat előírása-
inak megfelelően a könyvek év végi zárásához, a beszámoló elkészíté-
séhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához leltár összeállításáról.  

 (4. táblázat 1 sz. megállapítás alapján) 
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  Gondoskodjon a Számv. tv. előírásainak megfelelően a főkönyvi köny-
velés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetés 
mérlegfordulónapra vonatkozó elvégzéséről.  

 (4. táblázat 2. sz. megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a leltározási szabályzat3 előírásainak megfelelően a leltá-
rozások során arról, hogy a vagyonkezelő az éves költségvetési beszá-
moló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához a vagyonke-
zelésbe adott eszközöket hitelesített leltárral támassza alá. 

 (4. táblázat 3. sz. megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a Számv. tv. és a leltározási szabályzat előírásainak meg-
felelően a mérlegben a követelések - az elfogadott, az elismert összeg-
ben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés 
visszaírt összegével növelt - könyv szerinti értéken történő kimutatásá-
ról, továbbá a követelések vevők által történő folyószámla egyeztetés-
sel való igazolásáról. 

 (4. táblázat 4. sz. megállapítás alapján) 

  Gondoskodjon a Számv. tv. előírásainak megfelelően az adós minősí-
tése alapján a mérlegfordulónapon fennálló és a mérlegkészítés idő-
pontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések esetében értékvesztés 
elszámolásáról. 

 (4. táblázat 5. sz. megállapítás alapján) 

  Intézkedjen az Info. tv. előírásának megfelelően az I. melléklet szerint 
a vagyonkezelési és üzemeltetési szerződések közzétételéről. 

 (5. táblázat 1. sz. és 3. sz. megállapítások alapján) 

  Gondoskodjon a kötelezettségvállalásra vonatkozó jogosultság Áht., 
Ávr. és gazdálkodási szabályzat előírásainak megfelelő gyakorlásáról. 

 (6. táblázat 1. sz. és 7. táblázat 1. sz. megállapítás alapján) 

  Intézkedjen a gazdálkodási jogkörök (pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés-
igazolás, utalványozás) gyakorlása során – a kamatozó kincstárjegyek 
vonatkozásában is – az Áht.-ben és Ávr.-ben előírtak betartásáról. 

 (6. táblázat 3. sz. és 7. táblázat 2. sz. megállapítások alapján) 
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MELLÉKLETEK 
 I. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

 
átlátható szervezet a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 

önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, 
amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os ré-
szesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyható-
ság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő 
részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendel-
kező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésé-
ről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapo-
dásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagál-
lamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak 
a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint megha-
tározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulaj-
donnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti felté-
telek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlát-
ható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szer-
vezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős 
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 

(Forrás: Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja) 

befektetési szolgáltatási te-
vékenység 

Rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan vég-
zett megbízás felvétele és továbbítása, megbízás végrehajtása az ügyfél javára, saját-
számlás kereskedés, portfólió-kezelés, befektetési tanácsadás, pénzügyi eszköz elhe-
lyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó köte-
lezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás), pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz 
(pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül, és multilaterális 
kereskedési rendszer működtetése. (Bszt. 5. § (1) bekezdés) 

befektetési vállalkozás A Bszt. szerinti, tevékenység végzésére jogosító engedély alapján, harmadik személy 
részére, ellenérték fejében, rendszeres gazdasági tevékenysége keretében befekte-
tési szolgáltatást nyújt vagy befektetési tevékenységet végez, ide nem értve a 3. §-
ban meghatározottakat. (Bszt. 4. § (2) bekezdés 10. pont) 

beruházás A tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a be-
szerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érde-
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kében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevé-
kenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá 
mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ide-
értve a tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást 
is); beruházás a meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, 
átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredmé-
nyező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható 
egyéb tevékenységekkel együtt. (Forrás: Számv. tv. 3. § (4) bekezdés 7. pontja) 

értékpapírszámla A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdo-
nos javára vezetett nyilvántartás. (Tpt. 5. § (1) bekezdés 46. pont) 

CLF módszer Az önkormányzatok költségvetése elemzésének módszere, amely a pénzügyi kapaci-
tás (nettó működési jövedelem) fogalmát helyezi a középpontba. A módszer követke-
zetesen elkülöníti a folyó és a felhalmozási költségvetés bevételeit és kiadásait, azok 
költségvetési egyenlegeit. Bizonyos mértékig a vállalati gazdálkodás logikai elemeit 
érvényesíti az önkormányzatok pénzügyi, jövedelmi helyzetének vizsgálata során. 

felújítás Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását 
szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, 
hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítő-
képessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége 
vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordí-
tásából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a 
korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő 
megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképessé-
gét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújí-
tani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi esz-
köz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely 
elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az 
elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költ-
ségek nagyságától. (Forrás: Számv. tv. 3. § (4) bekezdés 8. pontja) 

garanciavállalás A garanciaszerződés, illetve a garanciavállaló nyilatkozat a garantőr olyan kötelezett-
ségvállalása, amely alapján a nyilatkozatban meghatározott feltételek esetén köteles 
a jogosultnak fizetést teljesíteni. A szerződést és a garanciavállaló nyilatkozatot írásba 
kell foglalni. (Forrás: Ptk.2 6:431. §) 

hasznosítás A tulajdonosi joggyakorló vagy a nemzeti vagyon használója által a nemzeti vagyon 
birtoklásának, használatának, hasznok szedése jogának bármely - a tulajdonjog átru-
házását nem eredményező - jogcímen történő átengedése, ide nem értve a vagyon-
kezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását. (Forrás: Nvtv. 3. § (1) be-
kezdés 4. pontja) 

integritás Az „integritás” – egyik gyakran használt jelentése szerint – az elvek, értékek, cselek-
vések, módszerek, intézkedések konzisztenciáját jelenti, vagyis olyan magatartásmó-
dot, amely meghatározott értékeknek megfelel. Integritás-irányítási rendszer beve-
zetése a szervezetben a szervezethez rendelt közfeladatok integritás szempontú el-
látását, az érték alapú működéssel (integritással) összefüggő szervezeti követelmé-
nyek következetes érvényesítését jelenti. (Forrás: „Magyarországi államháztartási 
belső kontroll standardok Útmutató”, kiadta az NGM 2012. decemberében) 

kezességvállalás Kezességi szerződéssel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a köte-
lezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. 

Kezességet csak írásban lehet érvényesen vállalni. (Forrás: Ptk.1 272. § (1)-(2) bekez-
dései, hatályos 2014. március 15-ig) 

Kezességi szerződéssel a kezes kötelezettséget vállal a jogosulttal szemben, hogyha a 
kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. Kezesség egy vagy 
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több, fennálló vagy jövőbeli, feltétlen vagy feltételes, meghatározott vagy meghatá-
rozható összegű pénzkövetelés vagy pénzben kifejezhető értékkel rendelkező egyéb 
kötelezettség biztosítására vállalható. A szerződést írásba kell foglalni. (Forrás: Ptk.2 
6:416.§ (1)-(3) bekezdései, hatályos 2014. március 15-től). 

koncessziós jog Az állam és a helyi önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenysége gyakorlásának 
időleges jogát, az Nvtv-ben meghatározott kivételekkel kizárólag koncesszió útján, 
külön törvényben szabályozott módon engedheti át. A koncesszióról szóló törvény 
szerinti koncessziós szerződés határozott időtartamra köthető, amelynek leghosz-
szabb ideje harmincöt év. (Forrás: Nvtv. 12. § (3) bekezdése) 

kötelező közszolgáltatás (az 
önkormányzati feladatokat 
érintően) 

Az önkormányzat kötelezően vállalt feladatkörébe tartozó egyes – közszolgáltatás út-
ján megvalósuló – közfeladatok ellátása, amelyeket külön jogszabály (törvény, helyi 
önkormányzati rendelet) határoz meg. 

közfeladat Jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra köte-
lezett közérdekből, a jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételek-
nek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, továbbá 
az állam nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeiből adódó közérdekű fel-
adatokat, valamint e feladatok ellátásakor szükséges infrastruktúra biztosítását is. 

(Forrás: Nvtv. 3. § (1) bekezdés 7. pontja, hatálytalan 2015. január 1-jétől) 

Közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat. A köz-
feladatok ellátása költségvetési szervek alapításával és működtetésével vagy az azok 
ellátásához szükséges pénzügyi fedezet e törvényben meghatározott eszközökkel, 
részben vagy egészben történő biztosításával valósul meg. A közfeladatok ellátásában 
államháztartáson kívüli szervezet jogszabályban meghatározott rendben közremű-
ködhet. A közfeladatot meghatározó jogszabályban meg kell határozni a közfeladat 
ellátásának módját és egyidejűleg rendelkezni kell az annak ellátásához szükséges 
pénzügyi fedezet biztosításáról. Új közfeladat kizárólag az annak ellátásához megfe-
lelő pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén írható elő vagy vállalható. Ha a 
pénzügyi fedezet már nem áll rendelkezésre, intézkedni kell a pénzügyi fedezet biz-
tosításáról vagy a közfeladat megszüntetéséről. (Forrás: Áht. 3/A. § hatályos 2015. 
január 1-jétől) 

nettó működési jövedelem A nettó működési jövedelem a jövedelemtermelő képességet méri. Megmutatja a 
működési bevételekből a működési kiadások és a hitelek tőketörlesztésének kifize-
tése után fennmaradó jövedelmet. 

önkormányzat A helyi önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-
testület és szervei biztosítják. A képviselőtestület szervei: a polgármester, a főpolgár-
mester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő-testület bizottságai, a részönkor-
mányzat testülete, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös 
önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.  A képviselő-testület a feladatkö-
rébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - 
költségvetési szervet, a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti 
gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), nonprofit szerveze-
tet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szer-
ződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendel-
kező szervezettel. (Forrás: Mötv. 41. § (1), (2), (6) bekezdései) 

önkormányzat többségi tu-
lajdonában lévő gazdasági 
társaságok 

Azok a gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzat a szavazatok több mint 
ötven százalékával vagy a Ptk. 685/B. § (2)-(3) bekezdéseiben rögzített meghatározó 
befolyással rendelkezik. A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személy-
ben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese, és jogosult e jogi 
személy vezető tisztségviselői vagy felügyelő-bizottsága tagjai többségének megvá-
lasztására, illetve visszahívására, vagy a jogi személy más tagjaival, illetve részvénye-
seivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven 



Mellékletek 

30 

százalékával. A meghatározó befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező 
számára e jogosultságok közvetett módon (köztes vállalkozásain keresztül) biztosítot-
tak. 

[Forrás: Ptk.1 685/B. § (2)-(3), Ptk.2 8:2.§ (1)-(3) bekezdései] 

polgármesteri hivatal A programban a polgármesteri hivatal megnevezés alatt értjük a polgármesteri hiva-
talt, a főpolgármesteri hivatalt, a megyei önkormányzati hivatalt, a közös önkormány-
zati hivatalt. 

portfólió A portfólió-kezelési tevékenységet végző számára átadott eszközök, illetőleg ezen 
eszközökből a portfólió-kezelési tevékenységet végző által összeállított, többféle va-
gyonelemet tartalmazó eszközök összessége.(Tpt. 5. § (1) bekezdés 105. pont) 

tulajdonosi joggyakorló Aki a nemzeti vagyon felett az államot vagy a helyi önkormányzatot megillető tulaj-
donosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására jogosult. (Forrás: Nvtv. 
3. § (1) bekezdés 17. pontja) 

üzemeltetésre átadott esz-
közök az önkormányzatnál 

Az önkormányzat tulajdonában lévő azon eszközök, amelyeket nem saját maga, vagy 
felügyelete alatt álló költségvetési szervei üzemeltetnek, hanem az üzemeltetését, 
működtetését más szervekre bízta. Az önkormányzat számviteli nyilvántartásában el-
különítetten kell nyilvántartani ezen eszközök bruttó értékét és értékcsökkenését. 

vagyongazdálkodás A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, 
az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen 
a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez 
szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos mű-
ködtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasz-
nosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellá-
tása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. (Forrás: Nvtv. 7. § 
(2) bekezdése) 

vagyonkezelői jog A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a 
nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat 
átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. Vagyonkezelői jog önkor-
mányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, társasházban lévő önkor-
mányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre kizárólag a helyi önkormány-
zat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, vagy annak 100%-os tulajdo-
nában álló gazdálkodó szervezettel létesíthető, és kizárólag általuk gyakorolható. A 
vagyonkezelési szerződésnek a gazdálkodó szervezet tulajdonosi szerkezetében tör-
ténő tulajdonos változás miatti megszűnésének esetére a nemzeti vagyonról szóló 
törvényben meghatározottak az irányadók. (Forrás: Mötv. 109. § (1) bekezdése) 
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FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 
A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos 
észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezet 
vezetőjének az ÁSZ tv. 29. §* (1) bekezdése előírásának 
megfelelően. 

A függelék tartalmazza az ellenőrzött észrevételeit, illetve a figyelembe nem vett észrevételek 
elutasításának indoklását. 
 
 
 

                                                                                                                                   
 

* 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az el-
lenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, 
akinek személyes felelősségét állapította meg. 
(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőr-
zés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. 
(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc na-
pon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelen-
tésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 

1 ÁSZ Állami Számvevőszék 
2 ÁSZ tv. az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (hatályos: 2011. július 1-

től) 
3 Áht. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (hatályos: 2012. január 1-től) 

4 ÁSZ SZMSZ Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzata 
5 Önkormányzat Gyál Város Önkormányzata 
6 Mötv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(hatályos: 2012. január 1-től) 
7 Önkormányzati SZMSZ1 Gyál Város Önkormányzata 7/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (hatályba lépett: 2013. 
március 29-én) 

Önkormányzati SZMSZ2 Gyál Város Önkormányzata 18/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelete a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (hatályba lépett: 2015. 
január 1-jén) 

8 Bkr. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (hatályos: 2012. január 1-től) 

9 belső kontrollrendszer szabályozása a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szabályzata a Belső Kontrollrendszeréről (hatályba 
lépett 2013. január 1-jén) 

10 Hivatal Gyáli Polgármesteri Hivatal 
11 ellenőrzési nyomvonal a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szabályzata a Belső Kontrollrendszeréről 1-es sz. 

melléklet Gyáli Polgármesteri Hivatal működési folyamatainak ellenőrzési 
nyomvonala 

12 Ávr. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (hatályos: 2012. január 1-től) 

13 gazdálkodási szabályzat1 Önkormányzati Gazdálkodási Szabályzat (hatályos: 2013. jan. 1-jétől) 

gazdálkodási szabályzat2 Polgármesteri Hivatali Gazdálkodási Szabályzat (hatályos: 2013. jan. 1-jétől) 

gazdálkodási szabályzat3 Gazdálkodási Szabályzat (hatályos: 2015. július 1-től) 
14 kötelezettségvállalási utasítás1 2/2013.Polgármesteri-jegyzői együttes utasítás (hatályos: 2013. szept. 5-étől) 

kötelezettségvállalási utasítás2 1/2014.Polgármesteri-jegyzői együttes utasítás (hatályos: 2014. dec. 1-jétől) 

kötelezettségvállalási utasítás3 1/2015.Polgármesteri-jegyzői együttes utasítás (hatályos: 2015. márc. 2-ától) 

kötelezettségvállalási utasítás4 2/2015.Polgármesteri-jegyzői együttes utasítás (hatályos: 2015. szept. 1-jétől) 

kötelezettségvállalási utasítás5 1/2016.Polgármesteri-jegyzői együttes utasítás (hatályos: 2016. jan. 4-étől) 
15 Jegyző Gyáli Polgármesteri Hivatal jegyzője 
16 Hivatali SZMSZ1 Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (hatályba lépett: 

2013. május. 1-jén) 
17 Hivatali SZMSZ2 Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (hatályba lépett 

2015. július 1-jén) 
18 Számv. tv. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (hatályos: 2001. január 1-jétől) 
19 számviteli politika1 Gyál Város Önkormányzatának Szabályzata a számviteli politikáról (hatályba 

lépett: 2013. január 1-jén) 

számviteli politika2 Gyál Város Polgármesteri Hivatalának Szabályzata a számviteli politikáról 
(hatályba lépett: 2013. január 1-jén 

20 számviteli politika3 Gyál Város Önkormányzata számviteli politika (hatályos 2015. július 1-jétől) 
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21 Áhsz. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet (hatályba 

lépett: 2014. január 1-jétől 
22 értékelési szabályzat1 Gyál Város Önkormányzatának szabályzata az eszközök és források értékeléséről 

(hatályos: 2015. június 30-ig) 

értékelési szabályzat2 A Gyáli Polgármesteri Hivatal Szabályzata az eszközök és források értékeléséről 
(hatályos: 2015. június 30-ig) 

értékelési szabályzat3 Eszközök és Források Értékelési Szabályzata (hatályba lépett 2015. július 1-jén) 
23 számlarend1 Gyál Város Önkormányzatának szabályzata a számlarendről, készült 2013.01.01. 

hatályos 2015. június 30-ig 

számlarend2 Gyál Város Önkormányzat Számlarend érvényes 2015.július 01-től 
24 Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
25 Htv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 
törvény (hatályos: 1991. július 23-tól) 

26 vagyonrendelet1 Gyál Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti 
vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012. (XI. 30.) sz 
önkormányzati rendelete 

vagyonrendelet2 Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 
tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodásról szóló20/2012 
(XI.30.) rendelete módosításáról szóló 15/2014 (X. 31. ) önkormányzati rendelet 
(hatályba lépett 2014. november 1-jétől) 

27 Kbt.1 a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (hatályon kívül helyezve: 2015. 
november 1-jétől) 

Kbt.2 a közbeszerzésekről 2015. évi CXLIII. törvény (hatályba lépett 2015. november 1-
jétől) 

28 DPMV Zrt. Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 
29 kataszteri rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és 

adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992 (XI.6. ) Korm. rendelet (hatályos: 
1993. január 1-től) 

30 Nvtv. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (hatályos: 2012. január 1-től) 
31 KLIK-rendelet a Klebelsberg Intézmény-fenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. 

rendelet (hatályos: 2012. szeptember 1-től) 
32 KLIK Klebelsberg Intézmény-fenntartó Központ 
33 leltározási szabályzat1 Gyáli Polgármesteri Hivatal Leltározási és Leltárkészítési szabályzata, hatályos 

2013. január 1-jétől 2015. június 30-ig 

leltározási szabályzat2 Gyál Város Önkormányzatának Leltározási és Leltárkészítési szabályzata, hatályos 
2013. január 1-jétől 2015. június 30-ig 

34 leltározási szabályzat3 Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata, hatályos 2015. 
július 1-től 

35 vagyonkezelési szerződés Gyál Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 
2013. február 27-én létrejött vagyonkezelési szerződés 

36 Info tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (hatályos: 2011. július 27-től) 

37 PMKH Pest megyei Kormányhivatal 
38 Polgármester Gyál Város Önkormányzatának polgármestere 
39 határozat Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 170/2016 (IX.29) számú 

határozata 
40 számlavezető bank Erste Bank Hungary Zrt. 
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41 Városüzemeltetési Nkft. Gyáli Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
42 Városgazda Kft. Gyál Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság 
43 Gt. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (hatálytalan: 2014. március 

15-től) 
44 Ptk. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (hatályos: 2014. március 15-

től) 
45 határozat2 Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016 (I.28.) számú 

határozata 
46 Taktv. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 

2009. évi CXXII. törvény (hatályos: 2009. december 4-től) 
47 Alapító Gyál Város Önkormányzata, mint a Gyáli Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyi alapítója 
48 közszolgálati szabályzat Gyál Város Jegyzőjének 2/2015 sz. utasítása az egységes közszolgálati 

szabályzatról (hatályos: 2015. május 1-től) 
49 integritásirányítási szabályzat Gyáli Polgármesteri Hivatal 11/2016 számú szabályzata a Hivatal működésével 

összefüggő integritás irányítási rendszerről és a közérdekű bejelentések 
fogadásának rendjéről (hatályos 2016. december 1-től) 
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Gyál Város Polgármesterének 
INTÉZKEDÉSI TERVE  

az önkormányzat 2014-2016. évi pénzügyi és vagyongazdálkodása, a pénzügyi egyensúly megteremtése, a tulajdonosi és irányító szervi feladatok 
ellátása, az integritás szemlélet érvényesülése ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentéshez. 

 

Sorszám Megállapítás Intézkedés Felelős Végrehajtás határideje 
Testületi 
döntést 
igényel 

1. Intézkedjen az Mötv. előírásainak 
megfelelően, hogy a Képviselő-testület 
rendeletben határozza meg a 
vagyonkezelői jog ellenértékét, az 
ingyenes átengedés részletes szabályait, 
továbbá azon vagyonelemeket, 
amelyekre a helyi önkormányzat 
vagyonkezelői jogot létesíthet. 

A helyi vagyonrendelet módosítása, 
amelyben meghatározásra kerül a 
vagyonkezelői jog ellenértéke, az ingyenes 
átengedés részletes szabályai, illetve azon 
vagyonelemek, amelyekre a helyi 
önkormányzat vagyonkezelői jogot 
létesíthet. 

Polgármester 
Jegyző 

2018. november 30. igen 

2. Intézkedjen a vagyonrendelet előírására 
figyelemmel arról, hogy a vagyonrendelet 
melléklete tartalmazzon – az 
Önkormányzat többségi tulajdonában 
álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy 
parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági 
társaságban fennálló részesedéseket is 
beleértve – valamennyi korlátozottan 
forgalomképes vagyonelemet. 

A helyi vagyonrendelet módosítása, 
amelynek melléklete tartalmazza – az 
Önkormányzat többségi tulajdonában álló, 
közszolgáltatási tevékenységet vagy 
parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági 
társaságban fennálló részesedéseket is 
beleértve – valamennyi korlátozottan 
forgalomképes vagyonelemet. 

Polgármester 
Jegyző 

2018. november 30. igen 

3. Intézkedjen az Nvtv. előírásának 
megfelelően az önkormányzati vagyon 
hasznosítására vonatkozó 
szerződésekben az üzemeltetők részéről 
történő beszámolási, nyilvántartási, 
adatszolgáltatási kötelezettségek 
teljesítésének előírásáról. 

Az önkormányzati vagyon hasznosítására 
vonatkozó szerződések kiegészítése a 
beszámolási, nyilvántartási, 
adatszolgáltatási kötelezettségek 
teljesítésének ellátásáról. 

Polgármester 
Jegyző 

2018. november 30. 
 
az intézkedési terv 
elfogadását követően 
folyamatos 

igen 



4.  Gondoskodjon az Áht-ban előírtaknak 
megfelelően arról, hogy kötelezettséget 
pénzügyi ellenjegyzést követően vállaljon. 

Belső kontroll rendszer részeként a vezetői 
ellenőrzés további növelése. 

Polgármester 
Jegyző 

folyamatos nem 

5. Intézkedjen a Ptk. előírásának 
megfelelően, hogy a Városüzemeltetési 
Nkft. 2015. évi beszámolójáról az Alapító 
a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének 
birtokában döntsön. 

A Városüzemeltetési Nkft 2015. évi 
beszámolóját a Felügyelő bizottság 2/2016. 
(V.12.) sz. FB. határozatával elfogadta. 
 

Polgármester 
Jegyző 

2016. május 12. nem 

6.  Intézkedjen az Állami számvevőszék 
ellenőrzése során feltárt hiányosságok 
és/vagy szabálytalanságok tekintetében a 
munkajogi felelősség tisztázására 
irányuló eljárás megindításáról, és ennek 
eredménye ismeretében tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. 

A Polgármester felkéri az önkormányzat 
jogi szakértőjét, hogy az ÁSZ jelentés 
alapján vizsgálja felül annak munkajogi 
relevanciáit. 

Polgármester 
jogi szakértő 

2018. december 31. nem 

 
 
Gyál, 2018. szeptember 28. 
 
 
 
 
 
           ……………………………………………………………………………. 
             Pápai Mihály 
             polgármester 



 
 

Gyál Város Jegyzőjének 
INTÉZKEDÉSI TERVE  

az önkormányzat 2014-2016. évi pénzügyi és vagyongazdálkodása, a pénzügyi egyensúly megteremtése, a tulajdonosi és irányító szervi feladatok 
ellátása, az integritás szemlélet érvényesülése ellenőrzéséről készült ÁSZ jelentéshez 

 
 
 

Sorszám Megállapítás Intézkedés Felelős Végrehajtás 
határideje 

Testületi 
döntést 
igényel 

1. Intézkedjen a Számv. tv. előírásának megfelelően 
arról, hogy a Számviteli politika keretében – az 
értékelés szempontjából – meghatározásra kerüljön, 
hogy a törvényben biztosított választási, minősítési 
lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek 
fennállása esetén alkalmaz. 

Számviteli politika módosítása, amelyben a 
Számv. tv-ben biztosított választási, 
minősítési lehetőségek közül 
meghatározásra kerül, hogy melyeket, 
milyen feltételek fennállása esetén 
alkalmaz. 

Pénzügyi 
és Adó 
Iroda 
vezető 

2018. december 
31. 

nem 

2. Intézkedjen az Áhsz. előírásának megfelelően 
követeléstípusonként a kisösszegű követelések év végi 
meghatározásának elvei, dokumentálásának 
szabályai, az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont 
követelések besorolásának elvei, dokumentálásának 
szabályai, valamint a tulajdonosnak, tulajdonosi 
joggyakorló szervezetnek a vagyonkezelésbe adott 
vagyonértékelése során alkalmazott értékelési 
eljárásának elvei, módszere, dokumentálásának 
szabályai, felelősei értékelési szabályzatban történő 
meghatározásáról. 

Értékelési szabályzat módosítása, 
amelyben az Áhsz. előírásainak 
megfelelően meghatározásra kerülnek 
követeléstípusonként a kisösszegű 
követelések év végi meghatározásának 
elvei, dokumentálásának szabályai, az 
egyszerűsített értékelési eljárás alá vont 
követelések besorolásának elvei, 
dokumentálásának szabályai, valamint a 
tulajdonosnak, tulajdonosi joggyakorló 
szervezetnek a vagyonkezelésbe adott 
vagyonértékelése során alkalmazott 
értékelési eljárásának elvei, módszere, 
dokumentálásának szabályai, felelősei . 

Pénzügyi 
és Adó 
Iroda 
vezető 

2018. december 
31. 

nem 



3. Intézkedjen a Számv. tv. előírásának megfelelően 
bizonylati rendet is tartalmazó számlarend 
elkészítéséről. 

Számlarend módosítása, amelynek részévé 
tesszük a jelenleg külön szabályzatként 
található Bizonylati rendet. 

Pénzügyi 
és Adó 
Iroda 
vezető 

2018. december 
31. 

nem 

4.  Intézkedjen az Áhsz. előírásainak megfelelően a 
részletező nyilvántartások vezetése módjának, 
kapcsolódó könyvviteli és nyilvántartási számlákkal 
való egyeztetésének, annak dokumentálásának, 
valamint a részletező nyilvántartások és az egységes 
rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett 
nyilvántartási számlák adataiból a pénzügyi 
könyvvezetéshez készült összesítő bizonylatok 
(feladások) elkészítése rendjének, az összesítő 
bizonylat tartalmi és formai követelményeinek 
számlarendben történő szabályozásáról. 

Számlarend módosítása, amelyben az Áhsz. 
előírásainak megfelelően szabályozásra 
kerülnek a részletező nyilvántartások 
vezetése módjának, kapcsolódó könyvviteli 
és nyilvántartási számlákkal való 
egyeztetésének, annak dokumentálásának, 
valamint a részletező nyilvántartások és az 
egységes rovatrend rovataihoz 
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 
számlák adataiból a pénzügyi 
könyvvezetéshez készült összesítő 
bizonylatok (feladások) elkészítése 
rendjének, az összesítő bizonylat tartalmi 
és formai követelményei. 
 

Pénzügyi 
és Adó 
Iroda 
vezető 

2018. december 
31. 

nem 

5. Intézkedjen a Bkr. előírásainak megfelelően az 
ellenőrzési nyomvonal rendszeres aktualizálásáról. 

Az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata, 
aktualizálása. 

Aljegyző 2018. december 
31. 
 
az intézkedési 
terv elfogadását 
követően 
folyamatos 
 

nem 

6.  Intézkedjen az Ávr. előírásainak megfelelően a 
működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, 
jogszabályban nem szabályozott kérdések közül a 
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend 
belső szabályzatban történő rendezéséről. 
 

Külön Beszerzési szabályzat készítése, 
amelyben szabályozásra kerül a pénzügyi 
kihatással bíró, jogszabályban nem 
szabályozott kérdések közül a beszerzések 
lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend. 

Aljegyző 2018. december 
31. 

nem 



7. Intézkedjen az Mötv. előírásainak megfelelően az 
Nvtv. szerint korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyonnak minősülő – az Önkormányzat többségi 
tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet 
vagy parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági 
társaságaiban lévő – részesedéseknek a többi 
vagyontárgytól való elkülönített nyilvántartásáról. 
 
 

Elkülönített nyilvántartás készítése az Nvtv. 
szerint korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyonnak minősülő – az 
Önkormányzat többségi tulajdonában álló, 
közszolgáltatási tevékenységet vagy 
parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági 
társaságaiban lévő – részesedéseiről. 

Pénzügyi 
és Adó 
Iroda 
vezető 

2018. december 
31. 
 
az intézkedési 
terv elfogadását 
követően 
folyamatos 

nem 

8.  Gondoskodjon arról, hogy a zárszámadáshoz csatolt 
vagyonkimutatás a tárgyi eszközöket az Áhsz. 
előírásainak megfelelő – forgalomképtelen, illetve 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
törzsvagyon, valamint korlátozottan forgalomképes 
vagyon és üzleti vagyon – bontásban tartalmazza, 
továbbá a vagyonkimutatás tartalmazza a „0”-ra leírt 
eszközök, a használatban lévő kisértékű immateriális 
javak, tárgyi eszközök, a 01-02. számlacsoportban 
nyilvántartott eszközök, valamint a vagyonkezelésbe 
adott eszközök állományát. 

A zárszámadási rendelet vagyonkimutatása 
tartalmazza a tárgyi eszközöket az Áhsz. 
előírásainak megfelelő – forgalomképtelen, 
illetve nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű törzsvagyon, valamint 
korlátozottan forgalomképes vagyon és 
üzleti vagyon – bontásban, továbbá 
tartalmazza a „0”-ra leírt eszközök, a 
használatban lévő kisértékű immateriális 
javak, tárgyi eszközök, a 01-02. 
számlacsoportban nyilvántartott eszközök, 
valamint a vagyonkezelésbe adott eszközök 
állományát. 

Pénzügyi 
és Adó 
Iroda 
vezető 

2019. május 31. 
 
az intézkedési 
terv elfogadását 
követően 
folyamatos 

igen 

9. Intézkedjen arról, hogy a beszámolókban szereplő 
tételek értékelése feleljen meg a Számv. tv-ben, Áhsz-
ben, valamint a számviteli politikában előírt értékelési 
elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési 
eljárásoknak. (valódiság elve). 
 

A számviteli elszámolások során a 
Számv.tv. 15. § (3) bekezdése szerinti 
valódiság elvét a pénzügyi beszámolók 
készítése során továbbra is be kell tartani. 
Az ÁSZ jelentésében feltárt probléma a 
2017. évi beszámolóban javításra került. 

Pénzügyi 
és Adó 
Iroda 
vezető 

2018. március 20. 
(A 2017. évi 
beszámoló MÁK 
információs 
rendszerében 
való megjelenése) 
 
az intézkedési 
terv elfogadását 
követően 
folyamatos 

nem 



10.  Intézkedjen a követelések vonatkozásában az Áhsz. 
előírásának megfelelő részletező nyilvántartás 
vezetéséről. 
 

A követelésekről vezetendő részletező 
nyilvántartásoknak tartalmaznia kell az 
Áhsz. 14. sz. mellékletének III. pontjában 
meghatározottakat. 

Pénzügyi 
és Adó 
Iroda 
vezető 

2018. január 1-től 
a MÁK által 
kötelezően 
használandó ASP 
Gazdálkodási 
szakrendszere 
által biztosított. 
 

nem 

11. Intézkedjen a kataszteri rendelet előírásainak 
megfelelően a kataszter ingatlan adatlapjának, 
valamint a földre, az épületre, a közműre és az egyéb 
építményre vonatkozó betétlapjainak az adatai, 
valamint a közhiteles ingatlan-nyilvántartás azonos 
tartalmú adatai egyezőségéről. 
 

A vezetői ellenőrzés részeként 
gondoskodni kell a kataszteri rendelet 
előírásainak megfelelően a kataszter 
ingatlan adatlapjának, valamint a földre, az 
épületre, a közműre és az egyéb 
építményre vonatkozó betétlapjainak az 
adatai, valamint a közhiteles ingatlan-
nyilvántartás azonos tartalmú adatai 
egyezőségéről. 
 

Építéshat
ósági 
csoportve
zető 

2019. március 31. 
 
az intézkedési 
terv elfogadását 
követően 
folyamatos 

nem 

12. Intézkedjen a Számv. tv., az Áhsz. és a leltározási 
szabályzat előírásainak megfelelően a könyvek év végi 
zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg 
tételeinek alátámasztásához leltár összeállításáról. 

Az év végi zárásához, a beszámoló 
elkészítéséhez, a mérleg tételeinek 
alátámasztásához a Számv. tv., az Áhsz. és 
a leltározási szabályzatnak megfelelő leltárt 
kell készíteni. 

Pénzügyi 
és Adó 
Iroda 
vezető 

2019. január 31. 
 
az intézkedési 
terv elfogadását 
követően 
folyamatos 
 

nem 

13. Gondoskodjon a Számv. tv. előírásainak megfelelően a 
főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások 
adatai közötti egyeztetés mérlegfordulónapra 
vonatkozó elvégzéséről. 

Az év végi beszámoló elkészítéséhez, a 
mérlegforduló napjára vonatozóan el kell 
végezni a Számv. tv. előírása szerinti 
egyeztetést a főkönyvi könyvelés és az 
analitikus nyilvántartás adatai között. 

Pénzügyi 
és Adó 
Iroda 
vezető 

2019. január 31. 
 
az intézkedési 
terv elfogadását 
követően 
folyamatos 
 
 

nem 



14. Intézkedjen a leltározási szabályzat előírásainak 
megfelelően a leltározások során arról, hogy a 
vagyonkezelő az éves költségvetési beszámoló 
elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához 
a vagyonkezelésbe adott eszközöket hitelesített 
leltárral támassza alá. 
 
 

Az év végi beszámoló elkészítéséhez 
szerződésmódosítással kötelezni kell a 
vagyonkezelőket arra, hogy a mérleg 
tételeinek alátámasztásához a 
vagyonkezelésbe adott eszközökről küldje 
meg a hitelesített leltárt. 

Pénzügyi 
és Adó 
Iroda 
vezető 

2019. január 31. 
 
az intézkedési 
terv elfogadását 
követően 
folyamatos 

igen 

15.  Intézkedjen a Számv. tv. és a leltározási szabályzat 
előírásainak megfelelően a mérlegben a követelések – 
az elfogadott, az elismert összegben, illetve a már 
elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés 
visszaírt összegével növelt – könyv szerinti értéken 
történő kimutatásáról, továbbá a követelések vevők 
által történő folyószámla egyeztetéssel való 
igazolásáról. 
 
 

Az év végi beszámolóban szereplő 
követelések mindegyikéhez ki kell küldeni a 
folyószámla egyenleg egyeztető levelet 
amelynek tartalma megfelel a Számv. tv. 
65. §. (1) bekezdés előírásainak. 

Pénzügyi 
és Adó 
Iroda 
vezető 

2019. január 31. 
 
az intézkedési 
terv elfogadását 
követően 
folyamatos 

nem 

16. Gondoskodjon a Számv. tv. előírásainak megfelelően 
az adós minősítése alapján a mérlegfordulónapon 
fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg 
nem rendezett követelések esetében értékvesztés 
elszámolásáról. 

Az év végi beszámoló készítésekor a 
mérlegfordulónapon fennálló és a 
mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg 
nem rendezett követeléseket a Számv. tv. 
és az „Eszközök és források értékelési 
szabályzatában” előírtak szerint kell 
szerepeltetni. 

Pénzügyi 
és Adó 
Iroda 
vezető 

2019. január 31. 
 
az intézkedési 
terv elfogadását 
követően 
folyamatos 

nem 

17. Intézkedjen az Info. tv. előírásainak megfelelően az I. 
melléklet szerint a vagyonkezelési és üzemeltetési 
szerződések közzétételéről. 

Az Info tv. előírásainak megfelelően 
gondoskodni kell a vagyonkezelési és 
üzemeltetési szerződések közzétételéről az 
Önkormányzat honlapján. 

Aljegyző 2018. szeptember 
30. 
 
az intézkedési 
terv elfogadását 
követően 
folyamatos 
 

nem 



18. Gondoskodjon a kötelezettségvállalásra vonatkozó 
jogosultság Áht., Ávr. és gazdálkodási szabályzat 
előírásainak megfelelő gyakorlásáról. 

A kötelezettségvállalás, pénzügyi 
ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és 
szakmai teljesítés rendjéről szóló együttes 
polgármesteri és jegyzői utasítás 
módosítása, valamint a belső kontroll 
rendszer részeként a vezetői ellenőrzés 
további növelése. 

Pénzügyi 
és Adó 
Iroda 
vezető 

2018. július 18. 
(1/2018. sz. 
együttes utasítás) 
 
az intézkedési 
terv elfogadását 
követően 
folyamatos 

nem 

19. Intézkedjen a gazdálkodási jogkörök (pénzügyi 
ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás) 
gyakorlása során – a kamatozó kincstárjegyek 
vonatkozásában is – az Áht.-ben és Ávr.-ben előírtak 
betartásáról. 

A kötelezettségvállalás, pénzügyi 
ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés és 
szakmai teljesítés rendjéről szóló együttes 
polgármesteri és jegyzői utasítás 
módosítása, valamint a belső kontroll 
rendszer részeként a vezetői ellenőrzés 
további növelése. 

Pénzügyi 
és Adó 
Iroda 
vezető 

2018. július 18. 
(1/2018. sz. 
együttes utasítás) 
 
az intézkedési 
terv elfogadását 
követően 
folyamatos 

nem 

 
 
Gyál, 2018. szeptember 28. 
 
 
 
 
           ……………………………………………………………………………. 
             Rozgonyi Erik 
             címzetes főjegyző 



 
 

Tárgy: Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli 
Rendőrőrs nyomozójának útiköltség 
támogatására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrsén szolgálatot teljesítő Simonics János nyomozó 2018. szeptember 
4-én kelt levelében azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy munkába járásának útiköltségeihez 
hozzájáruljon (1. sz. melléklet). 
 
Gyál Város Önkormányzata a mellékelt kérelem alapján indokoltnak tartja a Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli 
Rendőrőrs fent nevezett nyomozójának 2018. szeptember 4 – 2018. december 31. közötti időszakra 50.000,-
Ft/hó útiköltség támogatását, melyet Gyál Város Önkormányzata a továbbiakban, azon időszakig kívánja 
biztosítani, ameddig nevezett a Gyáli Rendőrőrsnél ténylegesen szolgálatot teljesít és azt a helyzete is indokolja. 
A 2019. évre vonatkozó 600.000,- Ft (azaz hatszázezer forint) támogatási összeg Gyál Város Önkormányzatának 
2019. évi költségvetésében kerül betervezésre. 
2. sz. mellékletként csatoljuk a fentiekre vonatkozó adományozási szerződés tervezetét. 
 
Kérjük aTisztelt Képviselő-testületszíves hozzájárulását a támogatási összeg biztosítása érdekében. 
 
Határozati javaslat: 

1. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrs 
nyomozója  Simonics János részére 2018. szeptember 1 – 2018. december 31. időszakra  50.000,-Ft/hó 
útiköltség támogatást biztosít Gyál Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének általános 
tartalékkerete terhére, mely 2018. évben összesen: 200.000,-Ft azaz kettőszázezer forint. 

2.  A 2019. évre összesen: 600.000,- Ft (azaz hatszázezer forint) támogatási összeg Gyál Város 
Önkormányzatának 2019. évi költségvetési adatainál kerül betervezésre. 

3. Felkéri a Polgármestert az adományozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2018. október 15. 
 
Az előterjesztés elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné irodavezető-helyettes 
 
 
G y á l, 2018. szeptember 11. 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
 
 
Mellékletek:  
1. kérelem 
2. Adományozási szerződés tervezet 
 
 
 
Az előterjesztésben szereplő 2018. évi támogatási összeg Gyál Város Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetésében biztosított. 
 
    
          Diera Éva 
          irodavezető 





Száma:………………………………………………………. 

 

ADOMÁNYOZÁSI  SZERZŐDÉS 

 

amely  létrejött  egyrészről 

 

Gyál Város Önkormányzata 

Képviseli: Pápai Mihály polgármester 

Székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

Adószám: 15730370-0-13 

Számlaszám: 11600006-00000000-21616404 

Mint Adományozó (továbbiakban: Adományozó) 

 

másrészről a 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

Képviseli: Dr. Mihály István r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány 

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6. 

Adószám: 15720120-2-51 

Számlaszám: 10023002-01451478 (Magyar Államkincstár) 

Mint Kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett) 

 

együttesen Felek között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Adományozó  jelen  megállapodás  aláírásával  kifejezi  azon  szándékát,  hogy  a  
Kedvezményezett  Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli  Rendőrőrs  nyomozója  használatában  
lévő  …………….   forgalmi  rendszámú  ………………………   tipusú  személygépjármű  
üzemeltetési  költségeihez  - a munkavégzés  feltételeinek  megkönnyítése  céljából  havi  
50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint  üzemanyag  támogatással  kíván  hozzájárulni.  Ezen 
adomány kizárólag  a  megjelölt  gépjármű  üzemanyaggal  történő  tankolására  fordítható. 



2. Felek  rögzítik,  hogy  Adományozó  az  adományt  2018. évben  a  szerződés  aláírását  
követően  -  visszavonásig – havi 50.000,-Ft-otbiztosít  Kedvezményezett  részére. 
Adományozó vállalja, hogy Kedvezményezett részére előlegként, átvételi elismervény 
aláírása ellenében, az adott hónapban egy alkalommal bruttó 50.000,-Ft-ot készpénzben 
átad. 
 

3. Felek megállapodása értelmében  Kedvezményezett az átvett készpénzt az 1. pontban jelölt 
gépjármű adott hónapban történő bruttó 50.000,_Ft-os összegű üzemanyag tankolására 
fordíthatja, oly módon, hogy a tankolásról minden alkalommal bruttó 50.000,-Ft értékben 
Adományozó nevére és címére számlát kér, feltüntetve a számlán a gépjármű rendszámát is. 
 

4. Adományozó kijelenti, hogy az  adománya  révén  semmiféle  vagyoni  előnyhöz  nem jut, 
továbbá kijelenti,  hogy  az  adománnyal  kapcsolatban  harmadik  személynek  nem  áll  fenn  
joga vagy követelése, amely  jelen  szerződés  megkötését  akadályozná. 
 

5. Kedvezményezett  az  adományt  elfogadja  és  vállalja, hogy  azt  -  az  Adományozó  
akaratának megfelelően  -  a Dabasi  Rendőrkapitányság  Gyáli  Rendőrőrs  nyomozója 
használatában lévő  ……………………… forgalmi rendszámú …………………  tipusú gépjármű 
üzemanyaggal  történő ellátására fordítja. 
 

6. Kedvezményezett  a  támogatást    útiköltségének  elszámolására, üzemanyag vásárlásra   
használhatja fel, mely támogatás nevezett nyomozó Gyáli Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő 
időszakáig,visszavonásig érvényes. 
 

7. 7. Felek megállapodása  értelmében  az  adományozási  összeg  felhasználásnak  elszámolása  
Adományozó  és  a  Kedvezményezett  Dabasi  Rendőrkapitányság  Gyáli  Rendőrőrs  
nyomozója között  közvetlenül  történik, legkésőbb 2019. január 31-ig. Az Adományozó felé 
történő elszámolással egyidejűleg a Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrs  nyomozója  
az elszámolási bizonylatok  másolatát köteles megküldeni  a Kedvezményezett  Gazdasági  
Igazgatósága  részére. 
 

8. Jelen szerződés  bármely pontjának  érvénytelensége  nem  jelenti  a  szerződés  egészének  
érvénytelenségét,  kivéve,  ha  az  érvénytelen pont,  vagy  rendelkezés  hiányában  az egész  
szerződés  érvénytelenné válna,  illetve  az  érvénytelen  rendelkezés  nélkül  a  Felek  a  jelen  
szerződést  nem  kötötték  volna  meg. 
 

9. Adományozó  jelen  szerződés  aláírásával  nyilatkozik  arról,  hogy  Magyarországgal  
szemben  köztartozása  nem  áll  fenn, egyben  hozzájárul  nevének  és  székhelye  címének  
kezeléséhez,  valamint  ahhoz,  hogy  az  adományozás  tényét  -  annak  adataival  együtt  
(név, székhely, adomány értéke, célja) – Kedvezményezett az adomány  elfogadásától 
számított 8 napon belül  a honlapján  közzétegye  és annak  megismerhetőségét  3  évig  
biztosítsa. 
 



10. Jelen  szerződésből  származó  jogviták  elkerülése  érdekében  a  Felek képviselői  
megállapodnak  abban, hogy az  esetlegesen  felmerülő  vitás  kérdéseket  elsősorban  
egymás közötti, békés  úton  rendezik. 
 

11. Jelen szerződésben  nem  szabályozott  kérdések  tekintetében  a  Polgári  Törvénykönyvről  
szóló 2013. évi V. törvény, valamint  a  Belügyminiszter  irányítása  alatt  álló  egyes  
rendvédelmi  szervek és  oktatási  intézmények  részére  felajánlott  adományok 
elfogadásának  rendjéről  szóló  szabályzat  kiadásáról  rendelkező  26/2010.(XII.29.)BM 
utasítás  vonatkozó rendelkezései  az  irányadóak. 

12. Jelen szerződés  Felek  általi  - ha  az  nem  egy  napon  történik,  az időben  későbbi – aláírás 
napján lép hatályba. 
 

13. Felek  kijelentik, hogy  jelen  szerződést,  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt,  
elolvasás  és  értelmezés  után  jóváhagyólag  írják  alá. 
 

14. Jelen, 3  oldalból és 13  pontból  álló  szerződés  5 db  eredeti, egymással  teljes  egészében  
megegyező  példányban  készült,  amelyből  2 db  az  Adományozónál,  3 db  a  
Kedvezményezettnél  marad. 

 

Gyál, 2018 ………………………………………..   Budapest, 2018. …………………………………………. 

 

Adományozó  képviseletében:    Kedvezményezett képviseletében: 

 

Pápai Mihály  polgármester  Dr. Mihály István r. dandártábornok, 
rendőrségi főtanácsos, megyei főkapitány 

 

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  PMRFK  Hivatala 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

DieraÉva  Pénzügyi és Adó Irodavezető PMRFK  Főkapitány-helyettes (gazdasági) 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2013-
2018 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának 2018.12.31-ig történő hatályban 
tartására  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. §-a rendelkezik a 
helyi esélyegyenlőségi programokról. A tv. 31. §. (1) bek. szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre 
szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogadott el, amelyet a 31. §. (4) bek. értelmében:  „A helyi 
esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a tv 31.§(2) bekezdésében meghatározott helyzet 
esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi 
programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően 
kell módosítani.”  

A 2013-2018. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018.12.31-ig történő hatályban tartása 
szükséges a 2019-2023-ig tartó időszakra vonatkozó HEP elfogadásáig. Így a jelenlegi HEP-ben foglalt – nem 
megvalósult intézkedések – teljesítési határideje 2018.12.31. dátumra módosul.  
 
A jogalkotási törvény lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok képviselő-testületei számára, hogy a saját és 
az általa irányított szervek tevékenységét, cselekvési programját, működését normatív határozatban szabályozza. 
Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés tárgyát képező helyi esélyegyenlőségi programmal a képviselő-testület  
a cselekvési programját fogadja el, javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy határozatát normatív határozatként 
hozza meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2013-2018. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 2019-
2023-ig tartó időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályba lépéséig, 2018.12.31-ig hatályban 
tartsa.   
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013-2018. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját a 2019-2023-ig tartó időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályba lépéséig, 
2018.12.31-ig hatályban tartja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Ifjúsági és Sport Bizottság 
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 
 Szociális és Egészügyi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Polyák Józsefné ügyintéző  
 
Gyál, 2018. szeptember 5. 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



 Tárgy: Javaslat fák ültetésére 
 
 
 

Tisztel Képviselő-testület! 
 
A 2017. évben a 183/2017.(VIII.14.) sz. határozat alapján megindult a városban egy faültetési 
program, amelynek keretében 200 db hársfa került elültetésre. 
A fákat a lakosság kérelme alapján ültette a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
a lakóingatlanok elé, amelyet az ingatlantulajdonosnak kell öntözni, gondozni a kérelemben 
vállaltaknak megfelelően. 
 
A program folytatásaként javasolok további 200 db, min. 14/16 méretű, kétszer iskolázott hársfa 
ültetését megvalósítani, amelynek szakszerű lebonyolítását ismét a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végezné a lakossági kérelmeknek megfelelően. 
 
A megvalósítás az előzetes információk alapján a tavalyi áron kivitelezhető (7.500.000,- Ft). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és határozati javaslatban 
foglaltakat elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati Javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 
1. hozzájárul Gyál város területén 200 darab hársfa ültetéséhez, amelyhez bruttó 7.500.000,- Ft 
keretösszeget biztosít a Környezetvédelmi Alap terhére. 
2. felkéri a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t a fák beszerzésével és 
ültetésével kapcsolatos feladatok ellátására. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Zsigovits Gábor ügyvezető 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
 
Gyál, 2018. szeptember 3. 
 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
Az előterjesztés a 2018. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
 Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Bartók Béla Általános 
Iskola és a Víztorony melletti parkok tervezésére. 

 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt feladatának tartja a város zöldfelületeinek 
folyamatos fejlesztését, ennek keretében a 2018. évi költségvetésében is elkülönített összeg szerepel ezen 
beruházások tervezésére. 
 
A Gyáli Bartók Béla Általános Iskola mögötti, valamint a Víztorony környéki üres, füves területek jelenleg 
tájépítészetileg kihasználatlanul állnak. Ezen területek parkosítása az utóbbi években elvégzett revitalizációhoz 
hasonlóan szebbé és funkciógazdagabbá tenné a közelben lakók és az oda látogatók szabadidős lehetőségeit. A 
tervezési folyamat megindítására az alábbiaknak megfelelően teszek javaslatot: 
 
Javasoljuk, hogy meghívásos rendszerű pályázatot írjon ki a Képviselő-testület, a nyertes kiválasztása szakmai 
zsűri javaslata alapján történhet az alábbi szempontok szerint: tervezés költsége, kivitelezés becsült költsége, 
koncepcióterv esztétikai, funkcióbeli sokszínűsége és a városképhez való illeszkedése. 
A parkok identitási értéket hordozó tájépítészeti alkotások legyenek, melyet tájépítészetben jártas, szakmai zsűri 
javaslata alapján a Képviselő-testület fogad el. Bírjon több korcsoport számára használati értékkel, rekreációs és 
kertépítészeti kvalitást mutasson fel, mely a környezetére is fejlesztő hatást gyakorol. 
A Magyar Tájépítészek Szövetségével előzetesen felvettük a kapcsolatot, és a szükséges szakmai támogatásukról 
biztosították az Önkormányzatot, amennyiben erre igény merül fel. 
 
 
Kérem a tisztelt Testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

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

1. elfogadja, a „Gyáli Bartók Béla Általános Iskola és Víztorony melletti parkok tervezése” pályázat 
pályázati felhívását, továbbá megteszi a szükséges intézkedéseket a pályázati eljárás megindítása és 
eredményes lefolytatása érdekében. 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat részletes formai feltételeit tartalmazó dokumentációt 
összeállítsa a felhívás adatai alapján. 

3. a szakmai zsűribe az alábbi tagokat jelöli: Kiss István főépítész, Zsigovits Gábor a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, és a Magyar Tájépítészek 
Szövetségének képviselője. 

4. pályázat benyújtására a következő cégeket kívánja felkérni: Garten stúdió Kft., S73 Kft., Pagony Táj- és 
Kertépítész Iroda, Léptékterv Tájépítész Iroda, 4D Tájépítész Iroda, Korzó Tervezési Stúdió. 

5. felhatalmazza a Polgármestert az eredményes pályázat lefolytatásához szükséges további intézkedések 
megtételére. 

 

Határidő: 2018. november 30. 
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Bán László 
 

Gyál, 2018. szeptember 12. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
 

Melléklet:  Részvételi felhívás tervezete 



 

Pályázati felhívás 
Gyál, Bartók Béla Általános Iskola és víztorony melletti parkok 

tervezésére. 
 
 

Tisztelt Pályázó! 
 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt feladatának tartja a város 
zöldfelületeinek folyamatos fejlesztését, ennek keretében a 2018. évi költségvetésében is 
elkülönített összeg szerepel ezen beruházások tervezésére. 
 
A Gyáli Bartók Béla Általános Iskola mögötti (hrsz 6473/9), valamint a Víztorony környéki 
(hrsz 3407/2; 3414) üres, füves területek jelenleg kihasználatlanul állnak. Ezen területek 
parkosítása, az utóbbi években elvégzett revitalizációhoz hasonlóan szebbé és 
funkciógazdagabbá tennék a közelben lakók és az oda látogatók szabadidős lehetőségeit. A 
tervezési folyamat megindításához Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
…/2018.(IX.27.). sz. határozatában pályázat kiírása mellett döntött az alábbi 
paraméterekkel: 
 
A pályázat meghívásos rendszerű. Pályázni a két meghirdetett területre külön-külön kell.  
 
A parkok identitási értéket hordozó tájépítészeti alkotások legyenek, melyet tájépítészetben 
jártas szakmai zsűri javaslata alapján a Képviselő-testület fogad el. Bírjon több korcsoport 
számára használati értékkel, rekreációs és kertépítészeti kvalitást mutasson fel, mely a 
környezetére is fejlesztő hatást gyakorol. 
 
A nyertes kiválasztása szakmai zsűri elbírálása alapján történik az alábbi szempontok 
szerint:  

- tervezés költsége, súlyszáma 30% 
- kivitelezés becsült költsége, súlyszáma 30% 
- koncepcióterv esztétikai, funkcióbeli sokszínűsége, súlyszáma 20% 
- városképhez való illeszkedés súlyszáma 20% 

 
A pályázat benyújtási határideje 2018. október 31.  
Várható döntés: 2018. év végéig, de ennek halasztására, ill. a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítására a kiíró fenntartja a jogot. 
 
A pályázat nyertese által a végleges tervek a tervezési szerződés aláírásától számított 90 
napon belül elkészítendőek, várható ütemezés: 2019 I. negyedéve. 
 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Vecsési út - Széchenyi utca csomópontban 
gyalogos átkelőhelyek áttervezésére  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A Vecsési út - Széchenyi utca csatlakozásánál a közelben található több buszmegálló, üzletek, ráadásul a Vecsési 
út nagy forgalmú, a párhuzamosan húzódó M0-s autóúton történő, gyakran előforduló fennakadások ideje alatt 
terelőútként, illetve „egérútként” használják. A buszmegállók megközelítése és a buszok közti átszállás 
lehetősége miatt nagy gyalogos forgalom is jellemzi a csomópontot, ezért a gyáli lakosok érdekét figyelembe 
véve a meglévő gyalogátkelőhely áthelyezésének, illetve két új gyalogátkelőhely létesítésének kérdése merült 
fel. 
 
Az érintett szakhatóságok előzetes megkeresésével a szükséges közútkezelői és hatósági elvi támogatást 
megkaptuk. A gyalogátkelőhely terveinek elkészítésére és engedélyeztetésére árajánlatot két tervezőtől kértünk, 
a TANDEM Mérnökiroda Kft.-t valamint az SKS Terv Mérnökiroda Kft.-t kerestük meg. 
 
TANDEM Mérnökiroda Kft. ajánlata 930.000,-Ft+Áfa, de jelenleg nem is tudta vállalni a munkát, 
SKS Terv Mérnökiroda Kft. árajánlata 825.000,-Ft+Áfa. 
 
Fentiek alapján javaslom a fenti tervezési feladatok elvégzésére az SKS Terv Mérnökiroda Kft. megbízását. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat:  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja Vecsési út - Széchenyi utca csomópontban a gyalogátkelőhely terveinek elkészítésére és 
engedélyeztetésére a legkedvezőbb árajánlatot adó SKS Terv Mérnökiroda Kft. ajánlatát és szerződést 
kíván kötni a céggel a fenti munkákra. 

2. a 2018. évi költségvetés 5. számú mellékletében szereplő általános tartalék terhére a fenti munkák 
elkészíttetésére biztosítja a szükséges 825.000,-Ft+Áfa összeget. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős:  Polgármester 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

       Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Vitéz Péter  
 
Gyál, 2018. szeptember 6. 
 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

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



 
          SKS TERV MÉRNÖKIRODA KFT. 

  H-1145 Budapest, Columbus utca 24. A. ép. 2/2. 
  Levelezési cím: 2360 Gyál, Táncsics utca 35. 
  Telefon: 20/426-2558; 20/429-3258; 20/586-1905 Fax: 29/345-906 

e-mail: sksterv@sksterv.hu web: www.sksterv.hu 
 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 44. 

 

Donhauzer Ádám úr részére 

 
Tárgy: Árajánlat Gyál Vecsési út-Széchenyi út csomópontjában gyalogos átkelőhelyek 

tervezésére 
 
Tisztelt Ügyvezető Úr! 
 
Felkérésük alapján ezúton adom meg árajánlatomat a tárgyi feladatra: 
 
1. Geodéziai felmérés:            100 000 Ft+Áfa 
2. Meglévő átkelőhely megszüntetésének, 3 új átkelőhely  
kialakításának terve:             300 000 Ft+Áfa 
3. Engedélyezési eljárás lebonyolítása (Magyar Közút, Rendőrség, Közlekedési Hatóság)      

100 000 Ft+Áfa 
 
Úttervezés mindösszesen:        500 000 Ft+Áfa 
 
4. Kiemelt megvilágítás tervezése      325 000 Ft+Áfa 
 
Mindösszesen 825 000 Ft+Áfa 
 
 
 
 
Budapest, 2018. augusztus 28. 
 
 
       Tisztelettel:  
         Kiss Balázs 
           ügyvezető 

Balazs
Stamp

Kiss Balázs
Stamp







 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy:  Javaslat a 2018. évi módosított 

közbeszerzési terv elfogadására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§(1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek minden év 
március 31-ig összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük.  
 
A terv elfogadása nem vonja maga után automatikusan az abban szereplő eljárások lefolytatásának 
kötelezettségét, azonban a Közbeszerzési Szabályzat szerint új beszerzési igény felmerülése esetén a terv 
módosítása is szükséges az eljárás megindításához. 
 
A 2018. év elején elfogadott terv felülvizsgálata szükséges az elfogadás óta eltelt időben beadott pályázatok 
miatt, ugyanis azok nyertessége esetén így indítható el a közbeszerzési eljárás. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a 
2018. évi módosított közbeszerzési tervét. 
 
 
Határidő: 2018.10.31. 
 
Felelős: Polgármester 
 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 
 
 
 
Gyál, 2018. szeptember 12. 
 
 
 
 
           Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 



Megnevezés Eljárás típusa Eljárás indításának   
tervezett időpontja

Szerződéskötés
tervezett időpontja

1 Gyál 2018. évi útfelújítás Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2018. I. negyedév 2018. II. negyedév

2 Tátika Óvoda kertépítés Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2018. I. negyedév 2018. II. negyedév

3 Sportcsarnok mobília- és sporttechnológia beszerzés Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2018. IV. negyedév 2019. I. negyedév

4 Sportcsarnok út- és kertépítés Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2018. III. negyedév 2018. IV. negyedév

5 Vállalkozói park kivitelezés Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2018. III. negyedév 2018. IV. negyedév

6 Gyál 2019. évi útfelújítás Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2018. III. negyedév 2018. IV. negyedév

7 Gyál, Ady Endre utcai járda felújítása Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2018. IV. negyedév 2019. I. negyedév

8 Gyál Vasútállomás parkolóépítés és környezetrendezés Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2018. IV. negyedév 2018. IV. negyedév

9 Széchenyi utca - Vecsési út gyalogátkelők létesítés Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2018. IV. negyedév 2018. IV. negyedév

Megjegyzés:

Közbeszerzési terv 2018

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az önkormányzat a tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás 
merült fel. Ilyen esetben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, és megfelelően indokolni kell a módosítás okát.

Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig köteles megőrizni.



1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a közbeszerzési tanácsadóval kötött 
keretszerződés módosítására  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt években is, és az idei évben is számos közbeszerzési 
eljárást folytatott le külső közbeszerzési tanácsadó cég bevonásával, a 114/2016.(V.26.) sz. határozata szerint a 
Perfectus Kft-vel kötött keretszerződése alapján. 
 
Az eltelt idő alatt az eljárások menete, a lefolytatás módja jelentősen megváltozott, emiatt a cég kezdeményezte a 
szerződés díjazásának módosítását, ennek indokait levelében kifejtette. A várható közbeszerzések díjai az idei évre 
tervezett keretet előreláthatóan nem haladják meg, tekintettel arra, hogy a pályázatoktól függő közbeszerzések 
várhatóan kisebb számban kerülnek megindításra. 
 
A 2016 óta lefolytatott eljárások során közbeszerzési probléma nem merült fel, azok rendben lezajlottak, és a Perfectus 
Kft. korábban több ajánlattevő közül legkedvezőbbként került kiválasztásra, így jelenleg más cég nem került 
megkeresésre a feladat elvégzésére. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével hozza meg határozatát. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a Perfectus Kft. szerződésmódosítási szándékát, és hozzájárul a meglévő keretszerződés díjainak 
emeléséhez a 2018. október 1. után indított közbeszerzési eljárások tekintetében az előterjesztés mellékletében 
kértek szerint. 

2. a fentiekre 2018. évi költségvetésének 6. sz. mellékletében biztosított keret terhére biztosítja a szükséges 
fedezetet. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. október 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 
 
Gyál, 2018. szeptember 14. 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet:  Javaslat keretszerződés módosítására 
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Gyál Város Önkormányzat 

Pápai Mihály polgármester 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

  
Figyelemmel arra, hogy a szervezeteink között fennálló szerződés megkötése óta több, mint két év telt el, továbbá arra, 

hogy a 2018. április 15. óta kötelező jelleggel alkalmazandó Elektronikus Közbeszerzési Rendszer - számos előnye 
mellett - az adminisztrációs terheket növeli is, figyelemmel a regisztrációra, a rendszerbeállításokra, a jogosultság 

kiosztásra, a felhasználói oktatásra és a rendszer használatával kapcsolatos folyamatos támogató kapcsolattartásra 

nemcsak az ajánlatkérő, de szükség szerint az ajánlattevők felhasználói számára is, javasoljuk a díjazás 

felülvizsgálatával az alábbi megbízási díjazásunk elfogadását: 
 

Feladat Egység Díj mértéke 
Kbt. 115. § szerinti (építési beruházás esetén 300 MFt becsült 
értékig alkalmazható, legalább öt ajánlattevő közvetlen 
felhívásával induló) eljárás Ft/eljárás 

  
400 000 Ft 
+27% ÁFA 

Kbt. 113. § szerinti (összefoglaló tájékoztatóval induló) eljárás Ft/eljárás 

  
600 000 Ft 
+27% ÁFA 

Kétszakaszos, tárgyalásos eljárások különdíja Ft/eljárás 

  
200 000 Ft 
+27% ÁFA 

 
A közbeszerzési eljárások lebonyolítása során - az eddigi jó szakmai együttműködésünk fenntartásának szándékával - 
cégünk a következő szolgáltatásokat nyújtja Önök részére: 
  

a. A rendelkezésre álló információk alapján javaslatot tesz az eljárás típusának meghatározására; 
b. eljárást megindító felhívás előkészítése a Megbízóval történt folyamatos, előzetes konzultáció – elektronikus, 

személyes – egyeztetések alapján; 
c. közbeszerzési dokumentumok előkészítése a Megbízó által adott közbeszerzési műszaki leírás és egyéb 

műszaki adatok alapján /a közbeszerzés tárgya szerinti-, valamint a pénzügyi szakértelmet Megbízó biztosítja/; 
d. az eljárás előkészítésének és lebonyolításának adminisztrálása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben – 

a 40 000 Ft összegű rendszer használati díj megfizetése a Megbízót terheli; 
e. kiegészítő tájékoztatás megadása (Megbízóval egyeztetve); 
f. hiánypótlási felhívások, indokolás-kérések, felvilágosítás kérések előkészítése, közlése; 
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g. ajánlatok, hiánypótlások, indokolások, felvilágosítások bírálata [Megbízott a Bíráló Bizottságba jogi- és 

közbeszerzési szakértelmet biztosító – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói minősítéssel 

rendelkező - bírálóbizottsági tagot delegál]; 
h. bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv előkészítése; 
i. szakvélemény és döntési javaslat előkészítése  
j. írásbeli összegezés előkészítése; 
k. eljárás eredményéről szóló hirdetmény elkészítése és feladása – a hirdetmény közzétételéhez szükséges 

100 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a Megbízót terheli; 
l. a közbeszerzési szerződés elektronikus közzététele;  
m. Esetleges jogorvoslati, békéltetési eljárás esetén Megbízó képviselete. 
n. Megbízott előkészíti a vonatkozó jogi- és közbeszerzési dokumentumok, jegyzőkönyvek, bírálati 

dokumentumok tervezetét és egyeztetést követően véglegesíti. 
o. A teljesítési határidőket a felek az eljárás megindításakor írásban rögzítik, ezt követően az eljárási 

cselekményektől függően szükség szerint aktualizálják. 
 
Ajánlati kötöttségünk: 120 nap.  
 
A fenti árunk nem tartalmazza a hirdetményi díjakat és az EKR rendszerhasználati díjat. 
 
Reméljük, hogy munkánkkal segíthetjük az Önök sikeres, törvényes közbeszerzését!  
 
Szentendre, 2018. szeptember 14. 
 
Tisztelettel:  

 
 
 



 
 

 
Tárgy: Javaslat a gyáli 12 hrsz.-ú ingatlan telekalakítására 
és az így kialakítandó területrész elidegenítésre 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a gyáli 12 hrsz.-ú, 303 m2 területű „kivett, beépítetlen terület” 
művelési ágú ingatlan. Tárgyi földrészlet a Kacsóh Pongrác utcai ingatlanok mögötti használaton kívüli terület. 
 
A szomszédos 13/1 hrsz.-ú ingatlan társtulajdonosai Molnár Richárd és neje Illés Ildikó, 2360 Gyál, Kacsóh 
Pongrác utca 4. szám alatti lakosok, azzal a kérelemmel fordultak hivatalunkhoz, hogy szeretnék megvásárolni 
az ingatlanuk melletti 12 hrsz.-ú ingatlan – az előterjesztés mellékletét képező vázrajzon ábrázolt – 200 m2-es 
területrészét. A kérelmező megkeresésében vételárat nem jelölt meg. Tárgyi ingatlanról készült adó- és 
értékbizonyítvány tárgyi ingatlan rész forgalmi értékét 600 000-Ft.-ban állapította meg. 
Kérelmezők – telefonon történt egyeztetés alapján - a telekalakítással és a szerződéssel kapcsolatos költségeket 
vállalják.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 15/2016.(I.28.) sz. határozatában döntött a gyáli 12 hrsz.-ú 
földrészlet forgalomképtelen ingatlanok közül történő kivonásáról és egy részének (169m2) elidegenítéséről. Így 
az ingatlan területe 472 m2-ről 303m2-re csökkent. 
 
Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testülete 
 

a. hozzájárul a gyáli 12 hrsz.-ú földrészlet mellékelt vázrajz szerinti telekalakításához.  
b. a telekalakítással egy időben az érintett 200 m2 területű földrészletet értékesíti Molnár Richárd és neje 

Illés Ildikó, 2360 Gyál, Kacsóh Pongrác utca 4. szám alatti lakosok részére 600.000.-Ft-os vételáron. A 
telekalakítással és az adásvétellel kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik. 

c. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018.október 15. az ügyfél értesítésére  

2019.április 15. az adásvételi szerződés aláírására 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István városfejlesztési irodavezető 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld. térkép részlet 
  1 pld. telekalakítás tervezet 
  1 pld. övezeti tervlap részlet 
  1 + 1 pld. tulajdoni lap másolat (az érintett ingatlanokról) 
  1 pld. 15/2016.(I.28.) KT. határozat 
  1 pld. Adó- és értékbizonyítvány 
 
 
Gyál, 2018. szeptember 4. 
 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 





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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