
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szám: 24971/2018. 
 

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

2018. október 25-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. szeptember 27-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

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

3. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 2017/2018. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

4. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2017/2018. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

5. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2017/2018. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Erős József  alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

6. Javaslat a  Gyáli Bóbita Bölcsőde beszámolójának elfogadására 
  

 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
 

7. Javaslat a 130091482 sz. háziorvosi praxisra Dr. Tóth Andreával 2014. augusztus 28. napján kötött 
határozatlan idejű szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésére, valamint az 8. sz. 
háziorvosi körzet további zavartalan működéséhez kapcsolódó intézkedések meghozatalára 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
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8. Javaslat Gyál Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájának elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. Javaslat likviditási hitel újrafelvételére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

10. Javaslat Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető vízi közmű rendszerének gördülő fejlesztési 
tervének (2019-2033) elfogadására 

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

11. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására és álláshely 
létesítésének engedélyezésére 

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

12. Javaslat egyes önkormányzati vagyon hasznosítására kötött szerződések módosítására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

13. Javaslat a Móricz Zsigmond utcai átemelő bővítésére és a Besztercei utca szennyvízcsatorna 
hálózatának kiépítésére 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

14. Javaslat Gyál 0132/18 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

15. Javaslat a kialakuló gyáli 097/132 hrsz.-ú út (Újvilág utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

16. Javaslat a sportcsarnok és szálloda üzemeltetése tárgyában 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

17. Egyebek 
 
Gyál, 2018. október 19.  
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2018. szeptember 27-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 2018. szeptember 27-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 
szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2018. január 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:       89.117 e Ft        77.748 e Ft    87,24 % 
 iparűzési adó:  1.539.104 e Ft   1.285.832 e Ft    83,54 % 
 építményadó:     272.454 e Ft      286.172 e Ft  105,03 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet szeptember 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 30-ig realizált kamat összege.  

 
2018. október 15-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.  
 
 
Szervezési és Humánpolitikai Iroda: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 30-án 18.00 órakor Közmeghallgatást tart 
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Színháztermében.  
A Közmeghallgatás napirendi pontjai:  
 

1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodásáról 
2. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2018. évi fejlesztéseiről 
3. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó terveiről 
4. Közérdekű kérdések és bejelentések 

 
 
II. Igazgatási Iroda 
 
Mellékelten csatolom a közterület-felügyelők és a mezőőrök a 2018. szeptember havi tevékenységéről szóló 
tájékoztatót. 
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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. október 18.  
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 



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

kezdeményezése Lakossági bejelentés
Hivatal működésével 

kapcsolatos
2018.09.01
2018.09.02
2018.09.03 3 16 0 0 2 6 0 4 0 0 11 3 1 17 48 0
2018.09.04 3 13 0 0 1 10 0 3 0 0 4 0 0 12 34 0
2018.09.05 4 13 0 0 1 10 0 5 0 2 3 3 0 4 51 0
2018.09.06 3 16 0 0 1 7 0 4 0 0 23 7 0 23 51 2
2018.09.07 3 12 0 0 1 11 0 3 0 0 0 0 1 7 34
2018.09.08
2018.09.09 2 0 0 8 0 0 0 85 0 0 0 0 0 2 14 16
2018.09.10 2 14 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 23 23 0
2018.09.11 2 11 0 0 1 4 0 7 0 0 2 1 1 10 36 0
2018.09.12 2 13 0 0 0 3 0 4 0 0 22 5 0 30 80 0
2018.09.13 2 11 0 0 0 5 0 3 0 0 2 1 0 30 43 0
2018.09.14 1 7 0 0 1 0 0 3 0 0 33 6 0 33 34 0
2018.09.15
2018.09.16
2018.09.17 1 0 0 5 1 2 0 12 0 0 0 0 0 1 12 0
2018.09.18 2 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.19 2 13 0 0 0 3 0 9 0 0 9 1 1 24 79 0
2018.09.20 1 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 1 0 16 0
2018.09.21 1 5 0 0 1 2 0 4 0 0 16 0 0 16 41 0
2018.09.22
2018.09.23
2018.09.24 2 8 0 0 0 8 0 5 0 0 4 0 0 3 51 0
2018.09.25 3 18 0 0 1 5 0 4 0 0 14 6 1 8 83 0
2018.09.26 3 18 0 0 1 5 0 6 0 0 18 2 2 20 83 0
2018.09.27 3 14 0 0 1 9 0 4 0 0 6 1 0 9 83 0
2018.09.28 2 3 0 0 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 23 0
2018.09.29
2018.09.30
Szeptember 47 209 0 13 14 100 24 167 0 2 168 36 8 272 919 18

Gépkocsival megtett 
kilométer Túlóra

Közterületi szolgálatról kimutatás

Közterületen eltöltött óraszám
Felügyelők száma 

(szolgálat esetszám)Dátum

Nem közterületen eltöltött óraszám Saját kezdeményezésű intézkedés Küldések



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
2018. szeptemberi mezőőri tevékenységről 

 
 

2018. szeptember hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az 
alábbiak szerint alakultak. 
 
 
Megnevezés:          Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés       - 
2. Falopás tettes nélkül         1 
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel        - 
4. Kábelégetés          - 
5. Vadgázolás          - 
6. Elkóborolt állatok         1 
7. Elütött állatok          - 
8. Szemétszedés, külterület takarítás        - 
9. Szemetelés elkövető nélkül                                3 
10. Rendőrséggel közös bejárás        1 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése       - 
12. Gyepmester értesítése         - 
13. Vadőr értesítése          - 
14. Tulajdonosok értesítése         - 
15. Ügyintézés          5 
16. Parlagfű ügyintézés         - 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás        - 
18. Illegális építkezés         - 
19. Madarak riasztása         - 
20. Orvvadászat, orvhorgászat        - 
21. Feljelentés          3 
22. Tulajdonosi feljelentés         - 
23. Figyelmeztetés          - 
24. Elkövetők elmenekülése         - 
25. Utak tisztítása          - 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás        - 
27. Gépjárművek ellenőrzése         - 
28. Erdőtisztítás          - 
29. Szárazgallyat szedő emberek        - 
30. Gabona taposás (jármű, ló)        - 
31. Gabona, termény lopás         - 
32. Crossmotoros, kvados károk        - 
33. Nyombiztosítás          - 
34. Továbbképzés          1 
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                             -                           



 

 
 
 
 
 
 
 
 

       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. szeptember 27. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 
155/2018.(IX.27.) sz. határozatával elfogadta. 
 
 

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

151/2018.(IX.27.)     Intézkedést nem igényel. 
152/2018.(IX.27.)  A feladatellátási szerződés megszüntetésére 

vonatkozó testületi határozat Grillné Dr. Piszker 
Éva részére megküldésre került. 

153/2018.(IX.27.)  A Bóbita Bölcsőde vezetői állásának betöltésére 
vonatkozó pályázati felhívás 2018. október 1. 
napján a kozigallas.hu oldalon megjelent. A 
pályázatok benyújtására 2018. október 31. napjáig 
van lehetőség. 

154/2018.(IX.27.)     Intézkedést nem igényel. 
155/2018.(IX.27.)     Intézkedést nem igényel. 
156/2018.(IX.27.)     Intézkedést nem igényel. 
157/2018.(IX.27.)  A város településrendezési eszközeinek részleges 

módosítására a Havi Logistics Kft. telephelye 
vonatkozásában a végső szakmai véleményezési 
szakaszt megindítottuk. Az állami főépítész az 
egyeztető tárgyalást 2018.10.24. 9.00 órára kitűzte. 

158/2018.(IX.27.)  A város településrendezési eszközeinek részleges  
felülvizsgálata kapcsán a Pirsum Hungária Kft. 
telephelyére  vonatkozóan a tervezői szerződés 
megkötése folyamatban van. 

159/2018.(IX.27.)  A Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása után az 
egységes szerkezetbe foglalt szabályzat a helyben 
szokásos módon közzétételre került. 

160/2018.(IX.27.)  A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése 
2018. október 10. napján megtörtént. 

161/2018.(IX.27.)  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj 2019. évi fordulójához. 
önkormányzatunk csatlakozási nyilatkozat 
érvényes, a hallgatói pályázatok benyújtásának 
határideje 2018. november 6.  

162/2018.(IX.27.)  A közérdekű kötelezettségvállalás 
önkormányzatunk részéről aláírás után 
megküldésre került az Erste Bank Hungary Zrt 
részére. 
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163/2018.(IX.27.) Gyál Város Önkormányzatánál a 2014.január 1. és 

2016. december 31. közötti időszak pénzügyi és 
vagyongazdálkodási ellenőrzéséről készült 
tájékoztatásával kapcsolatos intézkedési terv 
elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozat 
megküldésre került az Állami Számvevőszék 
részére. 

164/2018.(IX.27.)  A Gyáli Rendőrőrs nyomozója Simonics János 
részére biztosított útiköltség támogatásról a Pest 
megyei Rendőr kapitányság részére a szerződés és 
a határozat megküldésre került. 

165/2018.(IX.27.) Intézkedést nem igényel. 
166/2018.(IX.27.)  A város területén 200 db hársfa ültetésére 

vonatkozóan az igénylések begyűjtése folyamatban 
van. 

167/2018.(IX.27.)  A „Gyáli Bartók Béla Általános Iskola és 
Víztorony melletti parkok tervezése” tárgyában a  
pályázati eljárás megindítása megtörtént. 

168/2018.(IX.27.)  A Vecsési út - Széchenyi utca csomópontban a 
gyalogátkelőhely tervezése megrendelésre került. 

169/2018.(IX.27.)     Intézkedést nem igényel. 
170/2018.(IX.27.)  A meglévő keretszerződés módosítása a Perfectus 

Kft-vel folyamatban van. 
171/2018.(IX.27.)  A gyáli 12 hrsz-ú földrészlet telekalakítására 

vonatkozó testületi határozat az érintett ügyfél 
részére megküldésre került. 

172/2018.(IX.27.)  Az Alapítvány Gyálért alapítvány által felajánlott 
pénzösszeg adományozása kapcsán a Budapest 
Környéki Törvényszék felé a végzés kiegészítésére 
vonatkozó levél továbbításra került. 

 
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. október 18. 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 2017/2018. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 
 
A Gyáli Tátika Óvoda intézményvezetője által elkészített beszámoló a 2017/2018. nevelési évre – 2017. 
szeptember 1-jén – készített munkatervvel összhangban van, a munkatervben leírt célok és tervek 
megvalósultak. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 242/2017. (XI.30.) sz. határozatával elfogadott 2018. évi 
munkaterve alapján a 2018. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2017/2018. nevelési évről szóló 
átfogó beszámolóinak elfogadásáról. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek alapján hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Tátika Óvoda 2017/2018. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 
 
 
G y á l, 2018. október 1. 
 
 
 
 
 
 Erős József 
 alpolgármester 
 
Melléklet: beszámoló (később kiküldendő) 























































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2017/2018. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 
 
A Gyáli Liliom Óvoda intézményvezetője által elkészített beszámoló a 2017/2018. nevelési évre – 2017. 
szeptember 12-én – készített munkatervvel összhangban van, a munkatervben leírt célok és tervek 
megvalósultak. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 242/2017. (XI.30.) sz. határozatával elfogadott 2018. évi 
munkaterve alapján a 2018. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2017/2018. nevelési évről szóló 
átfogó beszámolóinak elfogadásáról. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek alapján hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Liliom Óvoda 2017/2018. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 
 
 
G y á l, 2018. október 1. 
 
 
 
 
 Erős József 
 alpolgármester 



















































































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2017/2018. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 
 
A Gyáli Tulipán Óvoda intézményvezetője által elkészített beszámoló a 2017/2018. nevelési évre – 2017. 
augusztus 31-én – készített munkatervvel összhangban van, a munkatervben leírt célok és tervek megvalósultak. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 242/2017. (XI.30.) sz. határozatával elfogadott 2018. évi 
munkaterve alapján a 2018. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2017/2018. nevelési évről szóló 
átfogó beszámolóinak elfogadásáról. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek alapján hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Tulipán Óvoda 2017/2018. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 
 
G y á l, 2018. október 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 Erős József 
 alpolgármester 
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Jogszabályi háttér 

 
A 2017/2018. nevelési évre vonatkozó beszámolót meghatározó jogszabályok: 

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI - rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról  

• 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról  
(továbbiakban Alapprogram) 

• 32/2012. (X. 8.) EMMI- rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  
• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 
 

• 48/2012.(XII.12.) EMMI- rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 
pedagógiai- 
szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

• 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
• 2003.évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 
 

• 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének  
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 
• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról 

 
• 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről 

 
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 
• 2018. június. 14. - (VI. 14.) EMMI rendelet. a 2018/2019. tanév rendjéről. 

 
• Az emberi erőforrások minisztere 20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelete a nevelési- 

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról 

 
• az intézmény Alapító Okirata 

 
• az intézmény Pedagógiai Programja 

 
• az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 
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• az intézmény Házirendje 
 

• az intézmény működését meghatározó egyéb szabályzók 
 

• 2018-19. nevelési év munkaterve  
 

• az öt évet átfogó vezetői pályázat 
 

• az óvodapedagógusok éves beszámolói, értékelései: 
 

• munkaközösség vezetői beszámolók 
 

• gyermekvédelmi beszámoló 
 

• fejlesztést segítők beszámolói 
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Alapító Okirat szerinti feladatellátás 

 
Megnevezése Gyáli Tulipán Óvoda 
OM azonosítója 200771 
Alapításának dátuma 2006 
Székhelye 2360 Gyál Tulipán 23. 
Az intézménybe felvehető  
maximális gyermeklétszám,  
csoportszám 

300 fő 

A Köznevelési intézmény fenntartója: 
Székhelye:  

Gyál Város Önkormányzata 
2360 Gyál Kőrösi út 112-114. 

 

1.Pedagógiai folyamatok 
 
Elkészítettük a Helyi értékelési Szabályzatot, a pedagógiai munkát közvetlenül segítők 
értékeléséről. 

1.1. Az intézmény alaptevékenysége és pedagógiai programja. 

1.1.1. Az intézmény Alapító Okiratban foglalt alaptevékenysége. 
 
 
Költségvetési szerv alaptevékenysége 
 

Óvodai nevelés 

A költségvetési szerv alaptevékenysége  
kormányzati funkció szerinti bontásban 
 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai 
feladatai. 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 
feladatai. 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési 
feladatai. 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési 
intézményben. 
096025 
Munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben. 
 

 
 
 

1.1.2. Az intézmény pedagógiai programja. 
Az óvodánk pedagógiai programja a Komplex Prevenciós Óvodai Program adaptációja. 
Céljai és tartalma összhangban van az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 
célrendszerével és tartalmával, valamint az Alapító Okirattal. 
A Pedagógiai Programunk (továbbiakban PP) a gyermeki személyiség fejlesztésére vonatkozó 
célkitűzések, a rendelkezésre álló eszközök és pedagógiai környezet közötti összhang 
megteremtésére törekszik, a gyermekek életkori sajátosságainak maximális figyelembe 
vételével. 
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A GYÁLI TULIPÁN ÓVODÁBAN a hároméves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az 
óvodai nevelési folyamat célja, feladata a gyermeki személyiség harmonikus testi és szociális 
fejlődésének elősegítése. Ezen belül: –az egészséges életmód alakítása, – az érzelmi, az 
erkölcsi és a közösség (i) nevelés – az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés 
megvalósítása. 
 
Meghatározónak tartjuk az érzelmi biztonságot adó, elfogadó, szeretetteljes légkört, mint a  
szocializáció és közösségi nevelés, valamint az integráció alapkövét. 
A csoportok kialakításánál homogén életkorú csoportok szervezésére törekszünk, de 
előfordulnak vegyes életkorú csoportok is. 
 
Az óvodai élet, tevékenységi formái: 
A személyiségfejlesztés legfontosabb eszközének tekintjük a játékot és a mozgást. A 
tevékenységekben megvalósuló tanulásban, a Kultúra átadásban, összekapcsoljuk a 
gyermekek előzetesen szerzett tapasztalatait az óvodai spontán és tervezett élményszerzéssel, 
motiváló tevékenységekkel.  
Így elősegítjük sokoldalú fejlődésüket, módunk van a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra. 
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat. 
 
Az óvodai élettevékenységi formái: 
- Játék 
- Verselés, mesélés 
- Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
- Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 
- Mozgás 
- A külső világ tevékeny megismerése 
- A külső világ matematikai összefüggéseinek megismerése 
- Munkajellegű tevékenységek 
- A tevékenységekben megvalósuló tanulás 
 
Elengedhetetlen számunkra a család-óvoda együttműködő, partneri kapcsolata. 
A gyermekek nevelését és fejlesztését elhivatott óvodapedagógusok végzik, a pedagógiai 
munkát közvetlenül segítő pedagógiai asszisztensek és dajkák közreműködésével. 
Tevékenységüket logopédus és gyógypedagógus-fejlesztőpedagógus segíti. 
 
 

1.2. A nevelés, a tanulási-tanítási folyamat tervezése, megvalósítása, 
ellenőrzése, értékelése 
A tanulást, tanítást egységes, tervezett pedagógiai folyamatként kezeljük. A gyermekek 
fejlődésének elősegítésére, az eredmények javítására, a következő életszakaszra történő 
felkészítésre helyezzük a hangsúlyt. 
Óvodavezetőként részt veszek az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési- 
oktatási alapelvek, célok és feladatok meghatározásában, azok folyamatos felülvizsgálatában. 
Pedagógiai terveink a PP.-ban meghatározott céloknak megfelelő tevékenységek és 
képességfejlesztések részletes és konkrét megfogalmazását tartalmazzák. 
Fontosnak tartjuk az alapos felkészülést, tervezést, és a rugalmas megvalósítást.  
A tevékenységekben megvalósuló tanulási folyamat felépítése éves tervben történik, 
havonkénti egymásra épülése a cél elérését segítő, világos rendszert alkot. 
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Óvodapedagógusaink a gyermekek teljes személyiségének fejlesztésére törekszenek, 
kihasználva a játékban és a tevékenykedtetésben, cselekvésben rejlő lehetőségeket.  
Pedagógiai munkájuk megtervezésére és értékelésére a csoportnaplóban kerül sor, az alábbi 
tartalmi elemek szerint: nevelési tervek, éves terv, heti tervek/ projekt tervek, a 
foglalkozás/tevékenységtervek. A pedagógusok törekszenek egyrészt a gyermek egyéni 
érdeklődésének, előzetes tudásának, képességeinek, másrészt az adott tevékenység motiváló 
hatásának figyelembevételével tervezni a képességfejlesztés folyamatát, az egyéni fejlődést 
segítő differenciált folyamatokat. A választott módszerek és eszközök, tanulási formák 
alkalmazása során az óvodapedagógusok élhetnek módszertani szabadságukkal.  
A P. P. – ban, szabályozott és tervezett nevelési és tanulási folyamatok ellenőrzése és 
értékelése a munkatervben elfogadott ellenőrzési terv szerint történt. A kibővített 
óvodavezetés, a Belső értékelési csoporttal, a munkaközösségek vezetőivel aktívan részt 
vállaltak a folyamatok megvalósításában, pozitív értékelésében. A kollégák a rendszeres 
dokumentumelemzéssel kapnak pozitív visszajelzéseket, vagy elemezzük az esetleges 
korrekció szükségességét. Alkalmazott módszereink az ellenőrzés, a fejlesztő célú 
értékelés, pozitív megerősítés. A gyakornokok mentoraikkal is rendszeresen 
konzultálnak. Támogatom az innovációt, a gyermekek fejlődésének elősegítésére 
irányuló fejlesztéseket.  
Irányításommal az intézményben kialakítottuk a gyermekek értékelésének alapelveit, 
szempontjait, melynek dokumentálását rendszeresen ellenőrzöm.  
Az ellenőrzési, értékelési szempontjaim között kiemelten fontos a nevelési-tanulási terv 
dokumentálása a pedagógiai programban foglaltakkal összhangban.  
A dokumentációvezetésről elmondhatom, hogy sokat fejlődött. A csoportok 
dokumentumainak (Csoportnapló, Felvételi és mulasztási napló, Az egyéni fejlődést nyomon 
követő dokumentumok) vezetése naprakész, megjelenése áttekinthető, megfelelő formai és 
tartalmi elemekkel. A csoportnaplók vezetését „próba üzemmódként” elkezdtük géppel 
vezetni, írni, hiszen ezáltal rendezett, egységes formát adhatunk- e dokumentumunknak. 
  Az óvodánkban folyó nevelési gyakorlatot, a tanulási-tanítási folyamatokat tekintve 
eredményes nevelési évet zártunk. 
 
 
1.3. Az intézmény stratégiai dokumentumai  
Az intézmény stratégiai dokumentumai:  

• Pedagógiai Program,  
• Szervezeti és Működési Szabályzat,  
• Házirend,  
• Munkaterv.  

 
A stratégiai dokumentumokban megfogalmazott célok és tartalmak egymással 
koherensek. A törvényi szabályozásnak megfelelnek.  
 
Az intézmény működését meghatározó törvényi, jogszabályi elvárásoknak való megfelelés 
feltétele a rendszeres jogszabálykövetés, majd a dokumentumaink ezek szerinti átdolgozása. 
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1.4. Az intézményi célok megvalósítása a napi pedagógiai gyakorlatban  
 
Az intézményi jövőképet az ONAP alapján a Vezetői pályázatomban fogalmaztam meg Az 
intézményi jövőkép, és a Pedagógiai program alapelvei, célrendszere a Vezetői pályázatban 
megfogalmazott jövőképpel összhangban vannak.  
A jövőképen alapuló stratégiai célok kialakítása során az intézményünk figyelembe veszi a 
külső, általános elvárásokat, lehetőségeket, és a működésünk belső jellemzőit, melyek egyben 
intézményi sajátosságaink. Értékrendünk és gyakorlatunk középpontjában a gyermek áll. A 
jövőkép tartalmának meghatározását és felülvizsgálatát a változásoknak megfelelően 
elemzem, ebben a nevelőtestület a partnerem. Az évek során a stratégiai célokat, a közös 
döntéseknek megfelelően, legutóbb a Pedagógiai Programunk átdolgozásakor módosítottuk. 
Az eddig kiépített minőségi oktatási-nevelési, szervezeti kultúrát továbbfejlesztjük a 
köznevelési rendszer feladatainak beépítésével.  
Fontos elemmé vált a Zöld óvoda kritériumrendszerének megvalósítása. Ennek megfelelő 
tartalommal, a gyermekek életkorának megfelelően színesítik az ünnepeink, hagyományaink, 
jeles napjaink az idejáró gyermekek tevékenységeit.  
A Pedagógiai Programban „Az óvodai élet, tevékenységi formái és az óvodapedagógus 
feladatai” című fejezetben minden alfejezet kiemeli a gyermekek egyéni fejlettségéhez 
igazított fejlesztést, továbbá a siker kritériumokat.  
Foglalkozunk a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel.  
 
 
 
1.5. Az intézményi ellenőrzési rend és tervek megvalósításának hatékonysága  
Pedagógiai folyamatok ellenőrzésének eljárásai  
Belső ellenőrzésekre munkatervben tervezettek szerint, sor került a 2017 - 18-as nevelési 
évben. 
 
A nevelési év elején a belső ellenőrzési csoport átdolgozta jogszabályi változás okán továbbá 
a 2016. évi vezetői pályázatban megfogalmazottak alapján az óvoda önértékelésére 
vonatkozókat. 
 
 
 
 
Teljesítményértékelés  
 
Minden évben valamennyi óvodapedagógus és alkalmazott munkáját értékelem legalább egy 
alkalommal.  
 
A csoportlátogatások, tevékenységek ellenőrzésébe bevontam:  
 Az óvodavezető-helyettest.  
 A belső értékelési csoport vezetőjét és tagjait.  
 A szakmai munkaközösség vezetőjét.  
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Ünnepek, jeles napok tartalmának ellenőrzése  
 
Az ellenőrzéseket az óvodavezető, a helyettesek, ill. a munkaközösség vezetők végezték.  
A nevelési évben lebonyolított ünnepélyek jól szervezettek, színvonalasak voltak, a 
gyerekeknek maradandó élményt nyújtottak. Alkalmasak voltak a gyerekek érzelmi, 
közösségi nevelésére. A vezetői munkatervben tervezetteknek megfelelően valósult meg 
lebonyolításuk rendje és módja. Lehetőség volt az egyedi arculatok megjelenítésére.  
A szervezés feladatai megoszlottak a kollégák között, a szervezésért kijelölt felelős 
koordinálta a teendőket. Az anyagi fedezetet az intézmény költségvetése biztosította.  
A szülők a számukra nyitott ünnepélyekre szívesen, örömmel érkeztek, a programokon jól 
érezték magukat, azokat színvonalasnak tartották.  
 
 Szülői értekezletek, fogadóórák ellenőrzése  
 
A Szülői értekezleteket az óvodavezető és a helyettesek látogatták. Szülői értekezlet minden 
csoportban 4 alkalommal volt. Az óvodapedagógusok jól felkészültek. A szülői értekezleten a 
csoport aktuális fejlettségének ismertetése mellett egy – egy nevelési téma is megbeszélésre 
került, ezekhez meghívtak logopédust is.  
A nevelési év során a szülők tájékoztatása fogadóórákon (szükség szerint vezetői 
részvétellel), családlátogatáson, nyílt napokon, egyéni beszélgetések során valósultak meg. 
 
A pedagógiai munkát közvetlenül segítő és egyéb alkalmazottak teljesítményértékelése 
Az értékelés célja volt:  
Az alkalmazott munkájának objektív értékelése, motiváció, szakmai fejlődésének segítése.  
 
Az érintettek köre: valamennyi dajka néni illetve pedagógiai asszisztens munkájának 
értékelése megtörtént a tanév során többször is. 
 
Értékelési szempontok voltak:  
1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek.  
2. A munkakör ellátása során végzett szakmai gyakorlati munka.  
3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség.  
4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat.  
5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet.  
6. A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok.  
 
Módszer: értékelőlap, beszélgetés/interjú, munkaköri leírás szerinti tevékenység 
megfigyelése.  
A megbeszélést követően értékelőlap készült, azt az érintett alkalmazottal ismertettük, aki arra 
szóban vagy írásban észrevételt tehetett, ill. egyetértett vele.  
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Formái a csoportban végzett tevékenységek ellenőrzésén túl:  
Pedagógiai munkát segítők tisztasági ellenőrzése, havonta  
 
Az ellenőrzések során a munkaköri leírásuknak megfelelő munkavégzést tapasztaltunk. A 
dajkák, pedagógiai asszisztensek, konyhások, karbantartók munkájuk során mindig előtérbe 
helyezték a gyermekek ellátását. A havonkénti tisztasági ellenőrzések során általánosan jó 
tisztaságot és megfelelő higiénét találtunk.  Egyedi esetekben észleltünk apróbb hiányosságot, 
ami azonnal, vagy rövid határidővel korrigálásra került.  
 
 Munkarend, munkafegyelem  
 
A nevelési év során a kollégák megfelelő munkafegyelemmel, a munkaidő betartása mellett 
dolgoztak. A munkaruha, munkacipő viselése általános volt. A feladatait mindenki a 
munkaköri leírása szerint végezte. Az óvodapedagógusok a kötelező csoportban töltött 
nevelési időn túl a felkészülésre szánt időt is többször az óvoda épületében töltötték. A reszort 
felelősök munkájukat a munkaterv szerint, pontosan, odafigyeléssel végezték.  
 
Az értékelés hatékonysága:  
 
Nagyon eredményesnek tartom a toleranciát, a közös feladatadást, meggyőzést, vitát, a 
dicséretet, kiemelést, jutalmazást. Szerencsére 2013. óta évente volt módom jutalom 
formájában is anyagi elismerést adni a dolgozóknak. Ez differenciáltan, az óvoda 
vezetőségével egyetértésben történik.  

2. Személyiség és közösségfejlesztés  
 
Fejleszthető terület: A gyermekek fejlődési dokumentációjának koherenciája az értelmi, 
beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődés terén a Tulipán Óvoda PP-ban foglaltakkal.  
Fejleszthető terület: Az SNI-s gyermekekről saját óvodapedagógusaik egyéni fejlesztési 
tervet készítenek és a gyermek aktuális állapotának figyelembe vételével törekszenek az 
egyéni fejlesztésére.  
 
 
Gyermekekkel összefüggő statisztikai adatok 
A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása: 

  
2017. 

szept.30. lányok 
2017.dec.31-

ig 2018.aug.31. lányok Megjegyzés 
Gyermeklétszám 
összesen             

1.cs. Méhecske 18 10 19 19 10  
2.cs. Napocska 22 7 26 25 10  
3.cs. Napraforgó 23 12 25 25 14  

4.cs. Katica 25 9 26 24 7  
5.cs. Őzike 17 8 25 26 15  

6.cs. Halacska 22 8 22 22 8  
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7.cs. Csillag         21 10 26 26 12  
8.cs. Maci 25 12 24 23 12  
9.cs. Delfin 25 12 21 21 10  

10.cs.Virág 18 
 

11 20 20 12  
Összesen 216 99 235 231 110   

              
              
Étkezők száma 
összesen             
ebből teljes árat fizet 45 20 47 47 24   
ebből 
térítésmentesen 
étkezik 3 vagy több 
gyerek 39 10 46 46 23   
ebből 
térítésmentesen 
étkezik  tartósan 
beteg/ vagy testvér 
jogán 2 1 2 2 1   
ebből 
térítésmentesen 
étkezik jövedelem 
alapján 130 74 140 136 48   
nem étkezik orvosi 
papír lapján 0 0 0 0 0  
Összesen étkezők 216 105 235 231 96   
SNI 4 1 7 7 2   

BTM 12 5 12 12 5   
 

 
A gyermeklétszám alakulása a szeptember és december között a harmadik életévüket betöltő 
gyermekek létszámával emelkedett. 
Magas azoknak a gyerekeknek a száma, akik albérletbe költöznek városunkba. Az elvándorlás 
is ebből adódik. 

Az étkeztetést Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el. 
 
 Az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étrendet, minőségi nyersanyag 
felhasználást, korszerű főzési technikát alkalmaztak az ételkészítés során. Az étrend 
összeállítása, az adagok mennyisége megfelelő volt. Az étel allergiás gyermekek számára a 
speciális étrendet biztosították.  
Az ételek összetételét, az étlapok megfelelőségét szintén ellenőrizte évközben az ÁNTSZ.  
A térítésmentesen étkező és egyéb kedvezményben részesülő gyermekek hiányzását a szülők 
felelősségtudatának erősítésével, a törvényes és takarékos gazdálkodás elveinek megfelelően, 
naponta nyomon követtük. A költséghatékonyság érdekében az érintett szülőket személyesen 
kértük meg, hogy gyermekeik hiányzása esetén tegyenek eleget a Házirendben is rögzített-
hiányzás esetén az ételadag lerendelése- kötelezettségeiknek. A családokkal való 
együttműködés során ezen a területen, az év során folyamatos feladatunk volt. 

http://varosuzemeltetes-gyal.hu/
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2.1. A nevelő-oktató munka kereteinek meghatározásakor a gyermekek 
személyes és szociális készségeinek, képességeinek figyelembe vétele  
 
Az óvodai nevelőmunka eredményeként a különböző szociokulturális háttérrel és különböző 
fejlettséggel rendelkező gyerekek befogadása, együttműködése valósult meg az egyéni, 
differenciált, képességszintre épülő fejlesztésük mellett (megfigyelés, mérés, nyomon 
követés). Folyamatszemléletű pedagógiánkkal segítjük a gyermekek személyiségének 
sokoldalú és harmonikus fejlődését egyéni különbségeik tolerálásával, az ehhez igazodó 
tevékenységek biztosításával. Nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos játék lehetőségének 
biztosítására, amit a napirendek is tükröznek.  
Az óvodapedagógusok néhány nagyobb csoportban elkészítették a csoport szociometriáját, 
ezzel is segítve a közösségi nevelést.  
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Kiemelt nevelési feladat, célirányos ellenőrzési területek  
A 2017-18. nevelési évben a pedagógiai munka célirányos ellenőrzésének tapasztalatai:  
 
1.A szokás- és szabályrendszer erősítése, bővítése.  
 
Tapasztalat: Kiemelt feladatként kezeltük. Elmondhatom, hogy összességében fejlődés 
történt. A pedagógusok és a nevelő munkát segítő kollégák szorosan együttműködve, 
következetesen betartották a nevelési év elején lefektetett csoport szokás-, szabályrendjét. 
. 
Jövő évi feladat: Ezzel a következetes magatartással törekedni arra, hogy a csoportok 
zajszintjét próbáljuk csökkenteni. 
 
2. Differenciálási lehetőségek továbbfejlesztése, megjelenése a pedagógiai tervezésben 
 
Az idei tanévben kiemelt figyelmet szenteltünk ezen a területen tapasztalható gyermeki 
elmaradások korrekciójának. 
Több oldalról közelítettük meg a jelenséget. A báb, mint személyiség formálást segítő eszköz 
megszerettetése, fiatal kollégákkal s rajtuk keresztül a gyermekekkel. Módszertani segítség 
nyújtás pedagógusok számára. A bábozás, mint eszköz a nyelvi fejlődés szolgálatában. 
Munkaközösségi foglalkozások szerveződtek, egyrészt bábkészítés, módszertani segítés 
pedagógusok számára, más rész a játék szerepe, annak fontossága beszédfejlődést elősegítése 
a báb alkalmazása a mindennapokban. 
Továbbra is szükségesnek tartjuk ennek a területnek a fejlesztését, mivel nagyon magas 
azoknak a gyerekeknek a száma, akik egyáltalán nem beszélnek, vagy nagyon szegényes 
szókinccsel rendelkeznek. Nagyon sok nehézséget jelent a mindennapokban, hogy a 
pedagógusoknak ki kell találni, hogy mit szeretne a gyermek, mert nem tudja megfogalmazni, 
vagy olyan fokú a beszédhiba, hogy érthetetlen a gyermeket körül vevők számára is. Hosszú 
időt vesz el, mire megértik a felnőttek a gyermekek sajátos nyelvezetét. 
 
 
3. A mindennapi mozgásfejlesztés és az egészséges étrend alakítása, az egészségfejlesztés 
részeként  
 
Tapasztalat: A tornaterem kihasználtsága teljesen maximális. Minden csoportban a rendszeres 
testnevelés foglalkozások megtartásra kerülnek. 
Az egészséges életmód alakítása, a mindennapokba való becsempészése már-már természetes 
a csoportok számára. 
A sok egészséges gyümölcs és zöldségfogyasztás, a megfelelő mennyiségű 
folyadékszükséglet, a mindennapi mozgásfejlesztés tervszerű, tudatos végzése javuló 
tendenciát mutat.  
Az ellenőrzés szükségességét továbbra is fontosnak tartom a következő nevelési évben is, 
hiszen ez is kiemelt fontosságú számunkra a zöld óvoda keretein belül is.  
Cél: Megalapozzuk az egészséges életmódra való törekvést. 
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4. A párhuzamosan végzett tevékenységek.  
 
Tapasztalat: Az óvodapedagógusok tudatosan, tervszerűen készülnek fel, a csoport 
fejlettségének és a gyermekek életkorának megfelelően valósítják meg a tevékenységben 
történő tanulást, de bővíteniük lehet (és javasolt) a párhuzamosan végzett tevékenységek 
körét. 
 
 
 

2.2. Tehetséggondozás és felzárkóztatás  
 
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel megteremtése érdekében a gyermekek felvétele 3 
éves kortól, az óvodai jogviszonyának keletkezése a törvényben szabályozottak szerint 
történik. Már a jelentkezés időszakában fókuszálunk a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, ill. 
bármilyen szempontból támogatásra szoruló gyermekek felvételére, az esélyegyenlőség 
biztosítására. Kapcsolatban állunk a védőnőkkel, gondozónőkkel, a jelzőrendszer bármelyik 
érintett tagjával.  
A gyermekek fejlődésének nyomon követése:  
A tevékenységek tervezését, a fejlődés nyomon követését, mérését és értékelését a 
csoportnaplóban és a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációban vezetik az 
óvodapedagógusok az alábbiaknak megfelelően:  
‒ családlátogatás  
‒ anamnézis  
‒ befogadás, megfigyelések  
‒ befogadás értékelése  
‒ a gyermek fejlődésével kapcsolatos megfigyelések  
‒ egyéb lényeges megfigyelések (felzárkóztatás, tehetséggondozás)  
‒ nevelés értékelése  
‒ összesítő táblázatok elkészítése az egyes gyermek és a csoport fejlettségi szintjéről  
‒ gyermekek fejlődésének mérése  
 
 
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése 
A pedagógusok napi munkáját fejlesztő gyógypedagógus, (SNI) logopédus segítette. A 
gyermekek felzárkóztatását és tehetséggondozását egyéni képességfejlesztés formájában, saját 
csoportjukban is végzik az óvodapedagógusok, a gyermekek fejlődési naplójában 
rögzítetteknek megfelelően. Ezt a tevékenységet tervszerűen, a csoportos tevékenységek 
keretében végzik.  
Tehetséggondozást az óvodapedagógusok ezen túlmenően a csoportban töltött kötelező 
óráikon kívül, a felkészülési idejükben végeznek heti rendszerességgel „szakkörszerűen”.  
A tanköteles korú gyerekeknek: 
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- „Cini-cini, muzsika”  néphagyomány őrző foglalkozások,  
- „Zene kuckó”  
- „Vizuális kuckó” tehetséggondozó foglalkozások keretében valósították meg.  

 A következő nevelési évben szeretnénk jobban megmutatni ezeknek a foglalkozásoknak az 
eredményét. Jeles naponként, évszakonként kiállításokat rendezni, és a már hagyománnyá 
érett fellépéseket, előadásokat, illetve a nevelési év végén a szülőknek tartott bemutatók 
hagyományát tovább ápolni. 
 
 
Nevelési időben szervezett, 
képességfejlesztő csoportos és 
csoportközi tevékenységek  
 

Nevelési időn túl szervezett  
16 óra után  

Óvodapedagógusok által, 
térítésmentesen szervezett 
képességfejlesztő tevékenységek 
nagycsoportosoknak más 
óvodapedagógussal: Pl:  
 
- Bozsik Program 
- kézműves foglalkozás  
- zöld ovi  
- zene ovi  
- néphagyomány őrző foglalkozások 
 

Külső oktató által, térítésmentesen szülői 
igény alapján szervezett tevékenységek:  
 
- hittan /hitélettel történő ismerkedés  
 
 
Külső oktató által, térítés szülői igény 
alapján szervezett tevékenységek:  
 

- sakk 
- torna Bercik Sára módszer 
- ovi foci 

 
 

  
 
 

2.3. A gyermeki közösségek tevékenységének tudatos tervezése  
 
A nevelési év kezdetén kialakításra kerültek a csoportok életét szabályozó napirendek. A 
csoportok részvételével rögzítésre került a tízórai, az ebéd az uzsonna valamint az udvari 
játék, illetve a pihenés időpontja. A dajka néni munkavégzésének összehangolása a 
gyermekcsoportok szükségleteinek segítése érdekében. A folyamatos étkeztetés az óvoda 
nyitásától bevezetésre került, amelynek zavartalan lebonyolítása érdekében komoly előkészítő 
tervező munka szükséges a két egymás mellett elhelyezkedő csoportok munkájának 
összehangolása, minden évben nagy odafigyelést igényel. 
Minden évben elkészül a tornaterem beosztásának rendje, amely jól látható helyen 
megtekinthető, nyomon követhető. Nagy odafigyelést igényel, valamennyi kollégától, annak 
érdekében, hogy felesleges várakozási időket kiküszöbölhessük. 
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A csoportokban zökkenőmentesen, valósulnak meg a gyerekek folyamatos szabad játékának 
feltételei. 
Az idei évben a gyerekeknek szervezett programok sokszínűek, színvonalasak voltak. A 
programokat a költségvetésünkből finanszíroztuk, ezek a szülők részére térítésmentesek 
voltak.  
Tavasszal, autóbusszal vittük a gyermekeket kirándulni, amely során a tavaszi kirándulásokat 
szülők részvételével közösen szervezett formában bonyolítottuk le, szülői támogatással. 
 

Program, időpont: Résztvevők száma: 
Őszi szülő értekezlet 

2017. 09. 06 - folyamatos 5 napon 
keresztül 

10 csoport 

Takarítás Világnapja 
2017.09.15 

Egész óvoda 

Őszi papírgyűjtés 
2017.09.19-26 

 

Szülők 
Gyerekek 

Nevelés nélküli munkanap 
2017. 09. 29. 

Tanulmányi kirándulás, 
szervezetépítés 

Könyvtárlátogatás az Arany János 
Közösségi ház és Városi Könyvtárba,  

Népmese Világnapja alkalmából  
2017.09.30 

Nagycsoportosok – halacska és 
virág csoport 

Zene Világnapjának megünneplése 
2017.10 .02. 

Egész óvoda 

Állatok Világnapja Kiállítás egész óvoda bevonása 
Őszelő nap 

 2017. 10. 07. 
Egész óvoda 

Október 23-ai ünnepség 
2017. 10. 20. 

Egész óvoda 

Bábszínház I. 
2017. 10. 26. 

középső és nagycsoportos 
gyerek 

Egyéni fényképezések 
2017.10.27 

Egész óvoda 

Nevelés nélküli munkanap 
2017. 11. 17. 

Iskolaérettség, iskolára való 
felkészítés lehetőségei az 
óvodában, együttműködés a 
különleges bánásmódot 
igénylő gyerekek 
fejlesztésében. 

Mikulási ünnepség, Óvodapedagógusok 
mesedramatizálása  

2017. 12. 06. 

 
Egész óvoda 

Kertbarátoknál karácsonyi fellépés Virág csoport 
 

Óvodai Karácsony, Óvodapedagógusok 
mesedramatizálása  

2017. 12. 18. 

 
Egész óvoda 
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Tanköteles korú gyermekek szüleinek 
szülői értekezlet 

2018. 01. 15. folyamatos 2 napon 
keresztül 

 
Iskolába menő gyermekek 

szülei részére 

 Szülő értekezlet 
2018. 01. 22 - folyamatos 3 napon 

keresztül 

 óvodai csoportban 

Nevelés nélküli munkanap 
2018. 01. 26 

 

Gyermekvédelmi rendszer 
működtetése, jogszabályi 

változások. 
Farsangi mulatság 

2018.02.08 
 

Egész óvoda 

Szakmai bemutató a leendő első 
osztályos tanítónéniknek 

2018.02.14 

Nagycsoportosok 

Tavaszi Nyílt napok 
2018.02.28 - folyamatos 5 napon 

keresztül 

Szülők 
Gyerekek 

Nevelés nélküli munkanap 
2018.03.10 

A verbális kommunikációs 
képességek fejlesztése óvodai 

pedagógusok számára 
Megemlékezés a Szabadságharcról  

Nemzeti Ünnep 2018.03.14. 
Egész óvoda 

Zrínyi Miklós Általános Iskola 
sportnapján való részvétel 

2018. 03. 21. 

 
12 gyerek 

Jeles Napok-Víz világnapja 
2018. 03. 22. 

Valamennyi csoportban 

Tavaszi szülői értekezlet 
2018.04.09 - folyamatos 5 napon 

keresztül 

Valamennyi csoport szülői 
közössége 

Bábszínház II. 
2018. 04. 05. 

középső és nagycsoportos 
gyerek 

Bábszínház III. 
2018. 04. 12. 

középső és nagycsoportos 
gyerek 

Jeles Napok-Föld világnapja 
2018. 04. 20. 

Valamennyi csoportban 

Kertbarátoknak anyák napi fellépés 
2018. 05. 04. 

Halacska csoport 

Anyák- napja, Óvodai búcsú 
2018. 05. 03.- tól  

10 csoport  

Csoportok fényképezése 
2018. 05. 07. 

10 csoport 

Jeles Napok- Madarak és fák világnapja 
2018. 05. 10. 

Valamennyi csoportban 

Óvodai gyereknap 
2018. 05. 12.  

Egész óvoda 
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„Zölden jobb Nap” 
Környezetvédelem, szelektív 
hulladékgyűjtés fontossága 

2018.06.01 
 

 
Egész óvoda 

Nemzeti összetartozás napja 
2018. 06. 02 

Egész óvoda 

Tavaszi kirándulások szülői 
részvételekkel 

10 csoport 

Nevelés nélküli munkanap 
2018. 06. 22. 

Szakmai továbbképzés külső 
helyszínen 

 
 
 
 
A Fővárosi Bábszínházba immár ötödik évben a gyermekek - csoportos bérlettel - 3 
alkalommal (a nagycsoportosok és a középsősök) vehettek részt előadásokon.   
A nevelési év során a Márton naphoz kapcsolódóan a csoportok szerveztek a gyerekeknek 
közös libás játékokat, illetve majdnem minden csoportban libás süteményeket sütöttek. Az 
Október 23.-ai és a Március 15-i ünnephez kapcsolódóan minden csoportban készítettek 
zászlókat, kokárdákat és a kicsik az óvoda udvarán, a zászlók alatti füves területre, a nagyok 
A Szent István térre kisétálva tűzték le az elkészült nemzeti jelképeket. Azok a gyermekek, 
akik az óvodában maradtak, közösen meghallgatják a Himnuszt és a Szózatot. Fontosnak 
tartjuk, hogy elsajátítsák az ilyenkor elvárt magatartásformát. 
Nagyon jó kezdeményezéssel indult el már tizedik éve óvodánkban a tehetséggondozó 
műhelyek, melyek minden óvodai jeles napon képviseltetik magukat. Az állatok világnapján 
színes kiállítást szervezünk, ahol a gyermek és a szülő otthon együtt barkácsolhattak és az 
elkészített műveket az aulánkban kiállítottuk.  
Az Őszelő napon és a Mikulás érkezése előtt az óvodapedagógusok bábműsorral 
szórakoztatták a gyerekeket. Karácsonykor a hagyományőrző szakkörben résztvevő 
gyermekek kedveskedtek óvodás társaiknak egy kis műsorral, ill. mesejátékkal örvendeztették 
meg az óvodapedagógusok a gyermekeket.  
Farsang hetében nagy az izgalom, mindenki a jelmezével volt már elfoglalva, szorgalmazzuk 
a szülők felé, hogy közösen készítsék el a gyermekek jelmezét. 
A Gyereknapon ugráló várazhattak, és minden gyermek kaphatott arcfestést, játszhattak népi 
játékokkal. Erre a napra az óvodába jelenleg is járó gyermekek és családjaik mellett a régi és 
leendő óvodásainkat is szívesen fogadtuk. Ezen a napon sok, színes programban, 
kézműveskedési, ügyességi sportjátékokban, hagyományőrző játékokban vehettek részt a 
jelenlevők. Az okos doboz is még rendületlenül népszerű gyermekek és szüleik körében, 
mosolyt csalva arcukra a furfangos, gondolkodtató kérdésekkel. 
 Zsetonokat gyűjthettek az udvaron kialakított területeken, a különböző feladatok végrehajtása 
után, amelyeket beválthattak különböző játékokra, plüss figurákra. Kutyás bemutatóra is sor 
került, ahol gyerekek, szülők közösen nézhették meg, hogy az ember legjobb barátja milyen 
ügyes és szófogadó. A gyerekek apró meglepetéssel készültek a kutyusok számára, nagyon 
sokan hoztak nekik apró jutalomfalatokat. 
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Megismerkedhettek a tűzoltók munkájával és az eszközeikkel. Beülhettek mentő autóba.  
A nevelési év színfoltjai a Zöld óvoda programhoz kapcsolódó zöld jeles napok voltak 
(Állatok világnapja, Egészségnap, Víz világnapja, Föld napja, Madarak fák napja, Családi 
nap, Zölden Jobb Nap), melyek során a szülők aktív részvételére is számítottunk (képek 
gyűjtése, egészséges receptek, szelektív hulladékgyűjtés, kupakjáték készítés, újrahasznosítás 
jegyében közös kiállítási tárgyak készültek). Zöld Óvoda címét óvodánk sikeresen elnyerte 
újabb három esztendőre.  
A Zöld jeles napjainkat már a tevékenységben megvalósuló tanulás tervezéskor figyelembe 
vettük, így elegendő idő marad a valóban élményt nyújtó megvalósításukra. Új programként 
vettük fel ehhez a programkörhöz, a „Zölden jobb Napot”, amikor is minden gyermek és 
dolgozó zöld felsőben próbál a környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés mellett 
elköteleződni. 
Immár hetedik éve rendeztük meg az Összetartozás Napját, amikor is csoportokra lebontva a 
nemzeti lobogó színeibe öltözünk be, és előadással, közös Himnusz hallgatásával mélyítjük a 
gyermekekben a magyarság tudatot. 
„A 2017-2018-as nevelési évben is folytatódott a Magyar Labdarugó Szövetség által 
létrehozott Bozsik Programon való részvétel. A megrendezésre került ovi fesztiváloknak 
továbbra is célja, hogy az újonnan bekapcsolódott gyerekeknek, a sportos életmód 
megszerettetése, a tehetséges gyermekek sportszervezetekbe irányítása az már az óvodás 
kortól. A gyerekeink a Liliom- és a Tátika óvodás gyerekekkel együtt focifesztivál keretein 
belül különböző mozgásos, képesség fejlesztő játékos mozgásfejlesztő gyakorlat sorozatokat 
teljesítettek, amely valóban nem a versenyeztetésről szólt, hanem elsősorban az egészséges 
életmódra nevelésről és a labdajáték megszerettetéséről s ezentúl, a tehetséggondozásról. 
Ebben a nevelési évben három alkalommal került megrendezésre ez a sportesemény.  Ősszel a 
város Millenáris parkjában, tavasszal a helyi sportpályán, és a Liliom óvoda udvarán. 
Az idén két tíz fős csapattal vettünk részt minden alkalommal az eseményen s kivétel nélkül 
mindenki nagyon élvezte a játékot. A fesztiválok végén minden egyes alkalommal, apró 
figyelmességgel jutalmazták a résztvevőket. Gyümölcsöt, üdítőt, focilabdát kaptak s 
mindezek mellett egy-egy éremmel is büszkélkedhettek a gyerekeink, amely talán a 
legkedvesebb lett számukra.” (forrás: Fülöpné Sólyom Erzsébet-Bozsik Program éves 
beszámoló) 
 
 A programokon a pedagógiai munkát segítőink segítsége elengedhetetlen volt, szívesen 
vállalták a feladatokat, köszönjük munkájukat.  
 
Valamennyi esetben a vezetői munkatervben tervezetteknek megfelelően valósult meg 
lebonyolításuk rendje és módja. Az munkatársak saját elképzeléseiket is megvalósíthatták. A 
szervezés feladatai megoszlottak a kollégák között, koordináltuk a teendőket.  
A szülők a számukra nyitott ünnepélyeken szívesen, örömmel, nagy számban vettek részt.  
A nyílt nap a középső-, nagycsoportokban munkatervbe kijelölt napokon, kiscsoportokban 
tavasszal álltunk a szülők rendelkezésére a gyerekek csoportbeli életének megfigyelésére. A 
szülők nagy számban érdeklődtek az óvodai élet, a gyerekek fejlettsége iránt. A részvételi 
arány kb. 90% volt. 
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2.4. Személyiségfejlesztés, szocializáció, érték- és normaközvetítés 
megvalósítása  
Az érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés és szocializációhoz kapcsolódó tárgyi 
feltételrendszert biztosítottuk:  
 
 Apró ajándékok készítése (az óvodába érkezés a gyermek egyik személyes ünnepe)  

 Fényképek, csoportnévsorok  

 Iratgyűjtős dossziék, névvel, jellel ellátva  

 Igény szerint mesepárnák  

 Ceremóniákhoz meseszőnyeg, CD lejátszó, zenei anyagok  

 Csoportszimbólumok megjelenítése csoportszoba ajtón, faliújságon  

 Csoportszoba neve, piktogramok, dolgozók neve 

 Személyes tárgyak, alvókás tárgyak helyének kialakítása 

 Mosdóban jellel ellátott fogmosó pohár, fésű, fogkefe, törülköző tartó  

 Törölköző, ágynemű, saját tornazsák biztosítása.  

 Életkorhoz igazodó csoportszobai felszerelések: bútorok, nyitott polcok, játékeszközök, 
rajz,- barkács,- önkifejezéshez kapcsolódó eszközök.  
 
Az óvodapedagógusok vezetik a gyermekcsoport felvételi és mulasztási naplóját, az egységes 
csoportnaplót és a gyermekek egyéni fejlődési lapját, mérési-értékelési eredményeit.  
Nevelési évenként 3 nevelési tervet készítenek, amiben hangsúlyos a szocializáció, befogadás, 
az érték- és normaközvetítés, a saját modell szerepük, a közösségi és erkölcsi nevelés, a játék 
fejlesztő szerepe. Az időszak végén írásban beszámolnak a nevelési tervek megvalósításáról, 
az elért eredményekről. 
 
 

3. Eredmények  
 
Fontos feladatunk az óvodába érkező gyermekek képességeinek felmérése (bemenet), a 
folyamatos fejlesztő tevékenységek tervezése, biztosítása és dokumentálása, a fejlődés általános 
jellemzőinek elérése óvodáskor végére (kimenet), további fejlesztendő területek meghatározása, 
átmenet segítése az iskolába. 
 
Működtetünk értékelő rendszereket, melyeket mindenki elfogadott. Ezek határozzák meg a 
közös munka folyamatát, rögzítése a Pedagógiai Programban történt. Az eredmények, vagy 
nem megfelelőség esetén ezek alapján történik korrekció.  
Az iskolakészültség állapotáról az óvodapedagógusok a gyermekek egyéni megfigyelései, a 
Komplex Prevenciós Programban kidolgozottak adaptálásával készül. A mérések eredményei, 
valamint a gyermek rajzok fejlettsége és a gyermek egyéb megnyilvánulásai alapján adott 
nevelési év februárjáig véleményt alakítanak ki.  
Mindehhez kikérik az óvodában velük együttműködő logopédus és gyógypedagógus, szakmai 
véleményét is.  
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A gyermekek fejlődésével kapcsolatos óvodai feladatok koordinálása:  
Az óvodapedagógusok kötelezettsége, hogy folyamatosan nyomon kövesse az óvodás 
gyermek fejlődését, arról tájékoztassák a szülőket, és indokolt esetben kezdeményezzék a 
szülőnél a szakszolgálat igénybevételét.  
A gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét és a további 
fejlődést szolgáló intézkedéseket, megállapításokat és javaslatokat az óvodapedagógusnak 
írásban rögzítenie kell a fejlődési naplóban. 
 
Ha az óvodapedagógus az óvodai élet, tevékenységi formái során azt észleli, hogy a rábízott 
gyermek nem az elvárható módon fejlődik, és a lemaradást saját pedagógiai eszközeivel nem 
tudja korrigálni, akkor a szülő bevonásával, egyetértésével, végszükség esetén a jegyző 
segítségével el kell juttatni a gyermeket a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli 
Tagintézményébe 
 

3.1. A gyermeki teljesítmények folyamatos figyelemmel kísérése, 
dokumentálása 
 

A nevelési év során megvalósult mérések, eredmények – Az egyéni fejlődési naplók 
kiértékelése: 

 
         Nagycsoportos korú gyermekek megismerésének, fejlődésének nyomon követése 

Testi érettség, motoros képességek 
  November Május Százalék  
Állóképesség Gyenge állóképesség 2 fő 0 fő -  

 Kiemelkedő állóképesség 18 fő 23 fő 30 %  

 Átlagos állóképesség 46 fő 53 fő 70 %  

Mozgásminta utánzása Két elem utánzására képes 0 fő 0 fő -  

 Három elemet folyamatosan utánoz, négy 
elemnél már téveszt 

21 fő 9 fő 12 %  

 Négy elem folyamatosan ismétlődő 
utánzására képes 

55 fő 67 fő 88 %  

Finommotorika 
Emberábrázolás 

Nem alakult ki a vonalvezetés dominanciája 0 fő 0 fő -  

 Emberábrázolása felismerhető, részben 
hiányos 

13 fő  4 fő 6 %  

 Teljes az emberábrázolása, kétvonalas 
kidolgozású, részletek megjelennek 

33 fő 38 fő 50 %  

 Teljes az emberábrázolás, megjelenik a 
profilábrázolás, térbeli dimenziók 

30 fő 34 fő 44 %  

Tájékozódás térben Részben ismeri az alapvető térbeli irányokat  0 fő 0 fő -  

 Az alapvető térbeli irányokat ismeri 52 fő 38 fő 50 %  

 A jobb és a bal irányok felismerésében 
téveszt 

6 fő 9 fő 12 %  
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 A térbeli irányokat megváltozott 
körülmények között is felismeri, alkalmazza 

18 fő 29 fő 38 %  

Tájékozódás síkban Az alapvető irányokat a síkban részben 
ismeri 

0 fő 0 fő -  

 Az alapvető irányokat a síkban ismeri 32 fő 0 fő -  

 A síkban megváltozott körülmények esetén 
részben tud tájékozódni 

41 fő 28 fő 37 %  

 Megváltozott körülmények között is minden 
helyzetben tud tájékozódni a síkban 

3 fő 48 fő 63 %  

 

Értelmi képességek 
  November Május Százalék  
Gondolkodási szint Szemléletes cselekvő 0 fő 0 fő -  

 Szemléletes képszerű 22 fő 9 fő 12 %  

 Elemi absztrakciós 54 fő 67 fő 88 %  

Matematikai 
műveletvégzés 

Műveletek végzése nehézséget okoz 0 fő 0 fő -  

 Műveletek végzésére hatos számkörben 
képes 

23 fő 0 fő -  

 Tízes számkörön belül műveletek végzésére 
segítséggel képes 

31 fő 9 fő 12 %  

 Műveletek végzésére biztonsággal képes 
tízes számkörön belül 

17 fő 58 fő 76 %  

 Tízes átlépésére is képes a műveletek 
végzése során 

5 fő 9 fő 12 %  

 

Érzelmi akarati képességek 
  November Május Százalék  
Feladattudat Nehezen motiválható a tevékenységekben 

való részvételre 
0 fő 0 fő -  

 Részt vesz a tevékenységben, de hamar 
feladja 

0 fő 0 fő -  

 Részt vesz a tevékenységekben, de 
folyamatos segítséget, megerősítést igényel 

17 fő 9 fő 12 %  

 A tevékenység kezdetekor biztatást igényel, 
és végig a tevékenységben marad 

28 fő 19 fő 25 %  

 A tevékenységet önállóan és motiváltan 
végigviszi 

31 fő 48 fő 63 %  

Szabálytudat A szabályokat többnyire ellenőrzés mellett 
tartja be 

0 fő 0 fő -  

 A szabályt időnkénti ellenőrzés mellett 
tartja be 

11 fő 4 fő 6 %  

 A szabály betartásához metakommunikációs 
jelek is elégségesek 

23 fő 9 fő 12 %  

 A szabályokat önállóan, kontroll nélkül is 
betartja 

42 fő 63 fő 82 %  
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Szocializációs képességek 
  November Május Százalék  
Együttműködési 
képesség 

Részben képes együttműködni 0 fő 0 fő -  

 Többnyire képes együttműködni 34 fő 4 fő 6 %  

 Megegyezéses együttműködésre képes 42 fő 71 fő 94 %  

 

Anyanyelvi képességek 
  November Május Százalék  
Szövegértés Nem érti meg a mesét, történetet 0 fő 0 fő -  

 Részben érti meg a mesét, történetet, 
részben ismeri fel az összefüggéseket 

12 fő 4 fő 6 %  

 A történetet, mesét megérti, de az 
összefüggéseket nem 

0 fő 0 fő -  

 A mesét, történetet megérti, 
összefüggéseket felismeri, időrendi 
sorrendet is helyesen észleli, rendezi 

64 fő 72 fő 94 %  

Összefüggő beszéd Rövid tőmondatokat alkalmaz 0 fő 0 fő -  

 Bővített összetett mondatokat használ 15 fő 4 fő 6 %  

 Képes összefüggő történetet, mesét alkotni 61 fő 72 fő 94 %  

Artikuláció Hangképzése hibás 3 fő 0 fő -  

 Logopédus kezeli 41 fő 32 fő 42 %   

 Hangképzése helyes, hibátlan 32 fő 44 fő 58 %   
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Volt óvodásaink fejlődésének nyomon követése az 
általános iskola első osztályában a 2017/2018-as 
tanév 

Mozgásfejlődés 
 

 

 
1. Mozgásos feladatok kivitelezésének összképe 

 
Mozgása összerendezett, pontos, 

biztos 
Mozgása összerendezetlen, 

pontatlan, bizonytalan 
Mozgása változó 

70% 15% 15% 
 

 
 
 
 

2. Mozgástempója 
 

Korának megfelelő 
 

Gyors Lassú Változó 

67% 
 

9% 9% 15% 
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A. Nagymozgások: 
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1. Mozgáskoordinációja 
 

Egyensúlyérzéke jó Egyensúlyérzéke nem jó Változó 

83% 2% 15% 

 

 
 
 
 
 



27 
 

 
3. Mozgásos téri tájékozódása 

 
Követi az utasított 

irányt 
Irányt téveszt Képtelen a 

tájékozódásra 
 

Változó 

69% 
 

16% 0% 15% 

 

 

 

 

 
1. Ceruzafogása 

 
Biztos 

 
Bizonytalan Változó 

72% 
 

8% 20% 

 

B. Finommozgások: 
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2. Írása 
 

Egyenletes, rendezett 
 

Kusza, rendezetlen Változó 

58% 
 

12% 30% 

 

 

 
 
 

3. Füzete 
 
Tiszta, rendezett 

 
Maszatos, rendezetlen Változó 

63% 
 

9% 28% 
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63%

9%

28%
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63% 9% 28%

 
 
 
 

Értelmi fejlődés 
 

 
 

1. Jellemzői 
Kitartóan figyel, a feladatot 

megérti, önállóan teljesíti, jól 
oldja meg 

Változóan figyel, a feladatot 
segítséggel teljesíti, kevés 

hibával oldja meg 

Nem figyel, a feladatot nem érti 
meg, nem teljesíti, sok hibát ejt 

40% 
 

52% 8% 

 

 

 

 

A. Figyelem: 
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2. Kérdésre 
Azonnal válaszol Késve válaszol Tudja a kérdést, 

de nem válaszol 
Nem a kérdésre 

válaszol 
Nem válaszol 

56% 33% 
 

9% 2% 0% 

 

 
 

3. Munkatempója 
 

 

Gyors Átlagos Lassú 
18% 52 % 30% 
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1. Emlékezete 
Megbízható, olvasott szöveget 

értelemszerűen elmond 
Változó, olvasott szöveget 

segítséggel elmond 
Megbízhatatlan, olvasott szöveget 

nem tudja elmondani 
45% 

 
45% 10% 

 

 

 

1. Artikulációja 
 

Tiszta, érthető Rosszul artikulál Beszédhibás 
80% 

 
5% 15% 

 

 

 
 

B. Emlékezet: 
 

C. Beszéd: 
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2. Kérdésre 
 

Szavakban válaszol Tőmondatban válaszol Egész mondatban válaszol 
27% 

 
34% 39% 

 

3. Képolvasás, szövegmondás 
Önállóan, összefüggéseket 

felismerő, részletekre kiterjedő, 
részletező, alapos 

Kevés segítséggel, az 
összefüggéseket felismerő, a 

lényeget megértő 

Segítséggel sem, 
összefüggéseket, lényeget nem 

ismer fel, nem mond el 
32% 

 
61% 7% 
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Minden betűt és szót felismer Csak egyes betűket, 
betűelemeket ismer fel 

Nem ismeri fel a betűket, 
felcseréli a betűket  

76% 
 

20% 4% 

 

 

Szociális fejlődés 
 

 

 

1. Felnőttel 
Kezdeményező Elfogadó Elutasító 

42% 
 

43% 5% 

 

D. Olvasás, betűfelismerés: 
 

A. Társas kapcsolatok: 
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2. Társakkal 
Kezdeményező Elfogadó Elutasító 

49% 
 

49% 2% 

 

 

3. Helyzete 
 

Vezető, irányító Egyenrangú Alárendelt Peremhelyzetű 
23% 70% 5% 2% 
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1. Önértékelés 
Túlzott Reális Negatív 

27% 70% 3% 
 

 

2. Jellemzői 
Nyugodt, 

kiegyensúlyozott 
Nyugtalan Változó Egyéb (dacos, 

zárkózott, merev, 
szorongó, csendes, 

közönyös 
58% 4% 29% 9% 

B. Magatartás: 
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1. Motiváltsága 
Szeret tanulni Változó Nem tanul szívesen Passzív, közömbös 

63% 27% 7% 3% 
 

 

 

1. Sikertelensége 
Elviseli Bezárkózik Agresszivitással 

válaszol 
Sírással 
válaszol 

Feladja Jobb 
teljesítményre 

ösztönzi 
63% 14% 2% 8% 5% 8% 

 

C. Tanuláshoz való viszonya: 
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2.  Teljesítmény 
Minden tárgyból 

egyenletesen teljesít 
Néhány tárgyból 

lemaradt, gyengén 
teljesít 

Több tárgyból 
lemaradt, nagyon 
gyengén teljesít 

Kiemelkedően jól teljesít 

75% 14% 5% 6% 

 

 
 
A 2017/2018 tanév első félévét követően 63 kérdőívet küldtünk el azokba az általános 
iskolákba, amelyekben tudomásunk szerint elballagott nagycsoportosaink megkezdték 
tanulmányaikat. A tanítók készségesen kitöltötték a gyermekek fejlődését követő íveket, 
valamint jelezték, hogy nyolc gyermek nem iskolájukba jár. Ketten közülük év közben 
távozott. Így 55 elsős adatait dolgoztuk fel, amelyek összesítése után a kapott értékek azt 
mutatják, hogy a gyermekek 81%-ka sikeresen teljesített, az első osztály első félévében. 
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Azonban 19%-uk nem tudott minden téren megfelelni a követelményeknek, amint a fenti 
adatok mutatják, volt, aki egy-két, vagy akár több tárgyból is lemaradt. 
 

 
 

 
Megjegyzés:  
Ebben a tanévben, ha nem is látványosan, de javulást mutatott a gyermekek teljesítménye. 
Majdnem minden területen magasabb eredmények születtek. Gyenge értékek az értelmi 
képességeknél a figyelem tartósságánál, a munkatempónál, a kérdésre adott válasz 
gyorsaságánál fedezhetők fel, valamint a szociális kapcsolatok alakulásánál. A beszéd további 
fejlődést mutat amely, már két évvel ezelőtt javulásnak indult. Az előző évhez képest kicsivel 
kevesebb a több tárgyból lemaradó, és több a kiemelkedően teljesítő gyermekek száma. 
 
Javaslatok: 
Továbbra is nagy figyelmet kell fordítani a tankötelesek szűrésére, motiváltságukra, 
teherbírásukra, figyelmük tartósságára. A szülőkkel konzultálni szükséges, hogy a gyermekek 
számára folyamatosan legyen biztosítva az intenzív mozgás, és különböző feladatvégzések 
lehetősége otthon is. A nyár folyamán legyenek a gyermekeknek apró feladataik, amelyek 
felelősséggel járnak, és amit egyre gyorsabban, ügyesebben tudnak elvégezni. Ezek több 
területen segíthetik a gyermekek fejlődését, valamint az iskolához való hozzáállást, és a 
tanulást is. 

Készítette: Tóth Anna 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

75%

14%

5% 6% 00
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3.2. A partneri elégedettségek, észrevételek figyelembe vétele a tervek 
elkészítése során 
 
Ebben a nevelési évben nem végeztünk kérdőíves felmérést, mert nem volt előirányozva. 
Azonban folyamatosan figyeltünk a szülők észrevételeire. 
A nyári élet megszervezésében figyelembe vettük azokat a szülői észrevételeket, amelyek 
eljutottak felénk. 
A csoportok szervezése kapcsán kialakítottuk, hogy minden óvó néni elkészítette a nyári 
ellátást igénylő gyermekek jelét, amelyet az épen ügyeletes csoport öltözőjébe 
felragasztottak, hogy ezzel is segítsék a gyermekek eligazodását az új csoportban. 
Minden óvodapedagógus hetekre lebontva megkapta a csoportba várható gyermekek 
adatait, névsorát. 
Különös odafigyelés jellemezte a dolgozó pedagógusokat, hogy az év közben kialakított 
szokások nyáron is megerősítést nyerjenek valamennyi működő csoportban. (pl.: fogmosás) 
 Sajnos idén is előfordult, hogy a szülők megigénylik gyermekük nyári ellátását és 
ténylegesen nem veszik igénybe, nem mondják le a térítésmentes étkezést. Házirendnek 
megfelelően, ilyenkor, ha nem jelez, és nem mondja le az étkezést, mi nem rendeljük meg a 
következő napra az élelmet, hogy ne menjen pocsékolásba. Előfordult, hogy a szülő másnap 
behozta a gyermeket, akit nem tudtunk étkeztetés hiányában fogadni. Kértük a szülőket, 
hogy minden esetben jelezzék, ha igénylik, illetve lemondani kívánják az óvodai nyári 
napközbeni ellátást. Intézményünk a zavartalan nyári ellátás érdekében biztosította a 
személyi és tárgyi feltételeket az előzetes igények alapján. Voltak hetek, amikor 2-6 
gyermeket láttunk el ténylegesen. 
 
 
 
4.Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
 
 

4.1. Az óvoda, mint munkaszervezet struktúrája, működése, értékelése 

 
Az óvoda, mint munkaszervezet struktúrája, működése értékelése  
Legjobb tudásom és vezetői képességeim szerint vezetem az intézményt, a vezetés folyamatába az 
SZMSZ-ben szabályozottak szerint vonom be a tágabb óvodavezetés tagjait. Erre nagy szükség 
van. Szeptembertől az új vezető helyettest próbálom mindenbe beavatni, hogy eltudjon igazodni. 
Az óvodánk vezetésében a vezetés klasszikus funkciói a következők: tervezés, szervezés, 
ellenőrzés, értékelés, döntés, irányítás. Az irányítás egyben folyamatos döntési feladatot jelent, 
aminek során figyelembe veszem a külső és belső környezeti adottságokat, a változtatás 
szükségszerűségét, a szükséges korrekciót, a lehető legkevesebb konfliktussal.  
 
Nagyon fontosnak tartom a törvényesség betartását, a naprakész információkat, a kapcsolattartás 
formáit- hagyományos és korszerű-, az információ átadást és a kommunikációt valamennyi - 
közvetett és közvetlen - partnerrel. Hangsúlyt fektetek a képzéseken belül a gyakornokok 
képzésére, mivel az ő integrálásuk ebből a célból kiemelt fontosságú.  
Az óvoda szervezeti struktúrájának ábrája az SZMSZ-ben található.  
 
Nyitva tartás, munkarend  
Az óvoda hétfőtől péntekig 6-18 óra között tartott nyitva. Az óvodapedagógusok munkaidő 
beosztása a hatékony munkaerő kihasználás miatt lépcsőzetesen történt.  
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Az óvoda alkalmazottainak munkarendje a munkatervben foglaltak szerint alakult, eltekintve az 
esetlegesen hiányzó kolléga és helyettesítője esetében, ill. egyedi esetekben.  
Az óvoda a fenntartó jóváhagyása szerint, augusztus 4 hetében felújítások, nagytakarítási 
feladatok elvégzése mellett gyermekeket is fogadtunk, amelyről a szülőket február 15-ig 
értesítettük. A nyári felújítás ideje alatt, szülői igény alapján, a gyermekeket óvodánkban láttuk el. 
A nyári időszakban óvodapedagógusaink tervezett, szervezett tevékenységeket, 
kezdeményezéseket tartottak, melyeket a csoportnaplóban dokumentáltak.  
 
Az intézményvezető óraszámainak ellátása  
Heti munkaidőm: 40 óra  
Kötelező óraszámom: 8 óra, amit a delfin csoportban töltöttem.  
Vezetői tevékenység: 32 óra  
Intézményvezetőként, a tervezett szerint igyekeztem dolgozni, de előfordult, hogy tartózkodási 
helyem és napi munkaidőm beosztása az aktuális feladatok tükrében változott. Igyekeztem sok 
szülői értekezleten részt venni. Az intézményvezetői fogadóórákat a tervezett rend szerint a 
szülők általában nem vették igénybe, inkább rugalmasan egyeztettünk időpontot, ha megkerestek, 
személyesen, vagy telefonon.  
 

4.2 A nevelő-oktató munka módszertani fejlesztésének és a szakmai 
közösségek tevékenységének jellemzői  
Továbbra is szorgalmazom a belső tudásmegosztás különböző formáit: továbbképzések, nevelői 
értekezletekre készített beszámolók, szakmai napok, továbbképzések tapasztalatainak megosztása. 
Támogatom a tapasztalt óvodapedagógusok mentori tevékenységét. Aktívan működtetem a 
munkaközösségeket, ösztönzöm a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére.  
Részt veszek az egyéb csoportok team munkájában.  
 
A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben nagy segítséget adott az óvodapedagógusok 
számára. Az intézményben rendszeres, szervezett volt a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok 
ismertetése, támogatása. A munkatervükben meghatározott időközönkénti tapasztalat cserével 
biztosítottuk a testület közötti szakmai információs cserét. Az intézmény lehetőségeket teremtett 
az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 
A nevelési év végén beszámolót készítettek.  
Belső Értékelési Csoport: 6 fős önértékelési csoportot hoztunk létre.  
 
 A Becs tagokkal együtt részt vettem a csoportban folyó tevékenységek látogatásában. A nevelési 
év végén vezetőjük beszámolót készített.  
Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok: 
Az óvodai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a nevelőtestület tagjaiból időnként 
munkacsoportok alakultak a nevelőtestület, vagy az intézményvezető döntése alapján.  
A feladatok ellátásával megbízottak beszámolásra kötelesek. 
 

4.3. A folyamatos fejlesztés intézményi gyakorlata  
Vezetői feladatom, hogy az intézményben dolgozókat inspiráljam, olyan közös értékeket 
fogadtassak el, amelyeket mindenki értelmezni tud, és amelyeknek mindenki részesévé válhat.  
Figyelemmel kísértem a külső és belső változásokat, rendszeresen tájékoztattam az 
óvodapedagógusokat a jogi, nevelési – oktatási változásokról.  
 
Az óvodavezetés, a Becs, a munkaközösségek aktív részt vállalnak a módszerek, eljárások 
megvalósításában, pozitív értékelésében.  
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Támogattam az óvodapedagógusok és pedagógiai munkát segítők Pedagógiai Programunkhoz 
kapcsolódó továbbképzését, önképzését. Az elmúlt időszak legnagyobb innovációja a Zöld Óvoda 
cím megújítása. Az intézményben egy Zöld óvoda koordinátor működik. A Zöld Óvoda program 
megvalósítását anyagi ráfordítással segítettem.  
 
A környezettudatos nevelést és a fenntartható fejlődés kritériumainak való megfelelést óvodánk 
arculatának tekintjük.  
 „Zöld Óvoda” címért 2017. szeptemberében ismét benyújtottuk pályázatukat, amit sikeresen meg 
is nyertünk.  
Globális célunk az „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerése. Hisszük, hogy a természet szeretetére 
nevelést, a környezetvédő, természetszerető ember személyének alakítását már óvodás korban 
meg kell kezdeni.  
Örömmel tapasztaljuk, hogy óvodánk udvara egyre zöldebb. Szemet gyönyörködtető látvány, 
ahogyan az öntözésnek és a csapadékosabb időjárásnak köszönhetően, zöldell a fű, már csak 
néhány helyen vannak kisebb kopár területek. A fák megnőttek több árnyékot adnak, a kerítések 
mentén lévők védelmet nyújtanak, felfogják az utcai port. Udvarunk egyre jobban megfelel a Zöld 
Óvoda és Madárbarát kert kritériumainak. (forrás: Tóth Anna, Zöld Óvoda Év végi beszámolója”) 
 
 
 
Két munkaközösség működött ebben a nevelési évben.  
 
A működés célja:  
Az óvodapedagógusok szakmai módszertani fejlesztése. 
Szakmai kapcsolatok kiaknázása, egymás segítése, támogatása. 
 
A munkaközösség feladatai: 
A nevelőtestület minden tagjának folyamatos fejlődésének biztosítása, sikerekből és 
hibákból okulva. 
Havi rendszerességgel esetmegbeszélést, információcserét, tapasztalatcserét tartunk. Ezek, 
megvalósulása hozzájárul a derűs, érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtéséhez. 
Eredményes és gyakorlati problémák megbeszélése, új ismeretek szerzése, új gyakorlat 
integrálása a gyakorlati munkához.  
 
 
 
A báb szerepe az óvodai nevelésben munkaközösség 
A munkaközösség feladata - a báb módszertan ismeretanyagának felelevenítésével az óvónők 
módszertani kultúrájának fejlesztése, gyakorlatban való alkalmazása 
 
  
 
 
 
Zöld Óvoda munkaközösség 
Intézményünk célja továbbra is a „zöld tartalmak” jegyében folytatni a nevelői munkát. Ezért 
is tartottuk fontosnak, hogy létrehozzuk a Zöld Óvoda Szakmai Munkaközösséget. 
Intézményünk pedagógiai programjában, az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos 
magatartásformálás és az értékmegóvás, már a kezdetektől kiemelt szerepet kapott. 
Tevékenységeinket a fenntarthatóságra figyelve tervezzük, szervezzük. Ezt a szemléletet 
hirdetjük, közvetítjük és adjuk át a gyermekeknek, szülőknek, kollégáknak, velünk 
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kapcsolatba kerülő partnereinknek. (forrás: T. Anna Zöld Óvoda Munkaközösség Év végi 
beszámolója”) 

4.4. A szervezeti kultúra (értékek, hagyományok) fejlesztésének jellemzői 
Hagyományaink egyrészt az évenként ismétlődő ünnepekre, másrészt, az évek során kialakított 
óvodai szokásokra épülnek. Hangsúlyt fektetek az intézmény egységes, kulturált összképére, a 
kollégák óvodai emblémával díszített munkaruhát kaptak.  
Személyes kapcsolatot tartok az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyelek problémáikra, 
választ adok kérdéseikre. A jól működő párok együttdolgozását támogatom. Kollégáim 
tájékoztatására többféle kommunikációs csatornát működtetek. A közös vezetés különböző 
formáira építve hatékony csapatmunkát teremtek. Két alkalommal szerveztem közös felnőtt 
(tanulmányi) kirándulást csapatépítő jelleggel:  
 
Tanulmányi kirándulás, szervezetépítés 2017.09.29. 
Szakmai továbbképzés külső helyszínes 2018.06.22. 
 
 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 
A kapcsolattartás formái a Vezetői Pályázatomban, az SZMSZ- ben és a Munkatervben 
egyaránt szabályozottak. Ezek az intézményi célok elérése érdekében folyamatosan és 
rugalmasan működnek. 
 

5.1. Az intézmény kapcsolata partnereivel 
A gyerekek érdekeit szem előtt tartva folyamatos kapcsolatot tartottam az intézmény 
partnereivel. A kapcsolattartás elősegítésében, elmélyítésében, szükség szerint kezdeményező, 
vagy együttműködő szerepet vállaltam.  
 
A család és óvoda kapcsolata  
A család és óvoda együttműködésének, kapcsolattartásának gyakorlatában kialakult, 
hagyományrendszerrel rendelkezik óvodánk.  
Az együttműködés formái változatosak voltak, a személyes kapcsolattól a különböző 
rendezvényekig magukban foglalták azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a 
család teremt meg.  
Kapcsolattartás formái: Családlátogatások, Szülői értekezletek, Fogadó órák, Nyílt napok, 
Szülőkkel közös rendezvények, Szülők tájékoztatásai, Általános családsegítő tevékenység.  
Személyesen részt vettem a Szülői Közösséggel történő kapcsolattartásban. Köszönöm éves 
segítségüket, támogatásukat.  
 
 
Kapcsolattartás a fenntartóval  
Fenntartónk Gyál Város Önkormányzata.  
Az intézmény irányító szerve Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jogkörét a 
Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja.  
Működtetési kérdésekben bizalommal fordulhattam Polgármester és Alpolgármester Urakhoz.  

Szakmai tevékenységünket a Polgármesteri Hivatal Szociális és intézményi igazgatási csoport 
egész évben segítette. Mindannyijuknak, köszönöm.  
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Hatáskörömnek megfelelően hatékonyan működtem együtt a fenntartóval az emberi, pénzügyi 
és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében. A jogszabályi követelményeknek megfelelve 
kezeltem az intézményi erőforrásokat.  
Óvodavezetőként feladatomnak tekintettem:  
Az óvoda és a fenntartó közötti harmonikus, korrekt kapcsolat fenntartását, megfelelő 
munkakapcsolat működtetését.  

 Tájékoztatási kötelezettségemnek a fenntartó – mind az Intézményi igazgatási iroda, mind a 
Pénzügyi és adó iroda - felé eleget tettem.  
 
Kapcsolattartás egyéb nevelési-, oktatási-, szakszolgálati-, kulturális intézményekkel  
Az óvoda kapcsolatot tartott azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt 
(bölcsődék), az óvodai élet során (pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti 
szolgálatok, egészségügyi, illetve közművelődési intézmények) és az óvodai élet után 
(iskolák) meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében.  
A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodtak a feladatokhoz és a szükséglethez. A 
kapcsolattartás folyamatos, volt, intézménytípusonként általában évi 1-3 alkalom.  
 
Bölcsőde:  
A kapcsolattartás színterei a következők voltak:  
 Óvodai jelentkezéseket megelőzően, illetve szükség szerint. 

Óvodák: 
 meghívtuk egy más rendezvényire 
 A Bozsik Programban is közös részvétellel veszünk részt. 
 Kölcsönösen, szakmailag segítjük egymást a pedagógus minősítéseket megelőzően, 

illetve a tanfelügyelethez kapcsolódó szakmai információkat, tudnivalókat osztjuk 
meg egymással. 

 
Iskolák:  
Óvodánk a körzetes a Gyáli Ady Endre Általános Iskolával, a Zrínyi Miklós Általános 
Iskolával, a Kodály Zoltán Zeneiskolával áll szorosabb kapcsolatban. Óvodásaink többségét 
ezekbe az iskolákba íratják be. Közös célunk az óvodából iskolába való átmenet 
megkönnyítése, a zökkenőmentes iskolakezdés megsegítése.  
A kapcsolattartás színterei a következők voltak:  
 zeneiskolai hangszeres bemutatón a nagycsoportosok részvétele,  
 tanórák látogatása az óvodavezetés, óvodapedagógusok részéről,  
 óvodai nyílt napok látogatása a tanítók részéről.  

 
Segítő szakemberek:  
Közös célunk a gyermekek fejlődésének elősegítése, a rászorulók megsegítése.  
 
 
Óvodánk logopédusa, gyógypedagógus:  
 Heti gyakorisággal nyújtottak segítséget a gyermekek szakszerű ellátásában, 

felzárkóztatásában.  
 Felmerülő esetekben konkrét elméleti és gyakorlati útmutatásukkal segítették az 

óvodavezetés és a nevelőtestület munkavégzését, szülői tájékoztatást tartottak.  
 Időszakonkénti kapcsolatunk volt az egészségügyi szakszolgálattal.  
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Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézménye - Nevelési tanácsadó  
 Gyermekek vizsgálatát, szakvéleményét kértük esetenként, illetve iskolaérettségi 

vizsgálati kérelemmel fordultunk esetenként a szakszolgálat munkatársaihoz 
 
 Problémajelzésünk, ill. egyéni vizsgálatkéréseink esetén szakvélemény adását 

végezték, szükség esetén szakértői bizottsághoz irányították a rászoruló gyermeket.  
 Az iskolaérettség megállapításához szükséges vizsgálatok elvégzésében számíthattunk 

az itt dolgozó szakemberek együttműködésére.  
 

Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központ 
Óvodánkban a kezdetek óta gyermekvédelmi felelős fogja össze és kordinálja az 
intézményvezetővel karöltve a pedagógusok által tett jelzéseket. 
A 2017-2018-as nevelési évben hat alkalommal tettünk jelzést: 

- szülői együttműködés hiánya – 1 alkalommal 
- magatartási problémák, agresszió – 2 alkalommal 
- elhanyagolás - 1 alkalommal 
- szorongó, zárkózott gyermek miatt – 1 alkalommal 
- higiéniai probléma, rendszertelen óvodába járás miatt – 1 alkalommal 

 
Egy esetben kormányhivatali – szülői együttműködés hiánya - és egy esetben jegyzői 
segítségkéréssel – családba visszahelyezés ügyében - fordultunk a Hivatalhoz. 

 
 
 Szervezett értekezleteken öt alkalommal vettünk részt, átlagosan három fővel.  
 A jelzőrendszert működtettük.  
 Szükséges esetekben megismertük a családgondozót, korrekt, jó munkakapcsolatot 

ápolunk.  
 A szülők figyelmébe ajánlottuk a segítő beszélgetéseiket, szolgáltatásaikat és 

programjaikat, szükség esetén a családi konzultációt, a jogi tanácsadás lehetőségét.  
 
 
 
Kapcsolattartás egyéb kulturális, közművelődési intézményekkel  
Az óvoda kapcsolatot épített és kapcsolatot tartott a környezetében működő közművelődési 
intézménnyel: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár. 
Hit-, és vallásoktatás  
Óvodánkban fakultatív katolikus, református hitoktatás folyt. A hitoktatókkal jó 
munkakapcsolatot alakítottunk ki, a hit- és vallásoktatással kapcsolatos feladatok ellátása során 
együttműködtünk, a szükséges eszközöket biztosítottam. A szülői igényeket felmértük, a 
nyilatkozatokat összegyűjtöttük, a szükséges helyiséget biztosítottam a létszám függvényében. 
 
 

5.2. A kapcsolattartás formája, módja, rendje  
A Pedagógiai Programban, az SZMSZ-ben, Házirendben és a Munkatervben leírt 
tartalmaknak megfelelően valósult meg.  
 értekezletek  
 megbeszélések  
 fórumok  
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 óvodai elektronikus levelezőlista  
 óvodai web oldal 
 faliújságok  

 
A különböző értekezletek, megbeszélések rendje a tervezettnek megfelelően alakult, arról 
feljegyzés készült.  
A kapcsolattartás általános szabálya volt, hogy a különböző döntési fórumokra, 
nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, 
egyetértési és véleményezési jogot gyakorló közösség delegáltjainak véleményét kikértem, 
nyilatkozatukat jegyzőkönyvben, vagy nyilatkozatban rögzítettem.  
Az előre tervezhető információáramlás biztosítása a szervezetben az alábbiak szerint történt:  
Óvodavezetőségi értekezletek tervezett rendje  
Óvodapedagógusi értekezletek tervezett rendje  
Pedagógiai munkát segítők, dajkai értekezletek tervezett rendje  
 
Nevelőtestületi tanácskozások (nevelés nélküli munkanapok) tervezett rendje. 
Ünnepek, ünnepélyek, hagyományok, zöld napok tervezett rendje. 
Szülői Közösségekkel való kapcsolattartás  
 

5.3. Az együttműködés tartalmának szabályozása  
Az eredményes működtetés a hatékony idő-és erőforrás menedzsment működésével valósult 
meg. A kapcsolattartás, együttműködés formáit az SZMSZ, Munkaterv tartalmazta, ezeket 
alkalmaztuk:  
Együttműködési megállapodást kötöttem:  
 Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
 az érvényes SNI szakértői véleménnyel rendelkező gyerekek fejlesztésére megbízási 

szerződést kötöttem Szádvári Lászlóné és Sáska-Szentesi Mária 
gyógypedagógussal. 
 

 5.4. Az intézményi dokumentumok közzététele  
Az óvoda alapdokumentumai (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) nyilvánosak, 
megtekinthetők, a szülők bármikor hozzáférhetnek, valamint az óvoda honlapján is 
megtekinthetik azokat. A Szülői Közösségi értekezleten, illetve a szülői értekezleteken a 
szülők tájékoztatást kapnak az intézmény működésével kapcsolatban. Ennek koordinálása és 
ellenőrzése a vezetői feladatom.  
 
 
 

5.5. Panaszkezelés  
Célom volt, hogy bármilyen problémát, sérelmet, javaslatot a legrövidebb időn belül 
beszéljenek meg a csoportos óvodapedagógussal, majd szükség szerint az óvodavezető-
helyettessel, ill. velem. Hivatalos ügyintézés mindig az irodában történt.  
Panaszkezelés az SZMSZ-ben és a Házirendben foglaltak szerint történt.  
Adatkezelés az SZMSZ-ben és a Házirendben foglaltak szerint történt, probléma, panasz nem 
merült fel. 
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6. A pedagógiai munka feltételei  
Fejleszthető területek: Az információk gyors megosztását térben nehezíti az épület adottsága. A 
szülők egységes tájékoztatására eddig tett erőfeszítéseink mellet nagyobb odafigyeléssel a vezető-
helyettesek, munkaközösség vezetők bevonásával a faliújságokon megjelenítettek egységesítése 
szükséges. Továbbra is szükséges az információ felelős az öltözőkben kihelyezett információ 
felületek tartalmi és esztétikai megjelenítésének havonkénti szemléje. 
Fejleszthető terület: Zöld óvoda tárgyi és személyi (továbbképzés) feltételeinek bővítése.  
 

6.1. A Pedagógiai Program megvalósításához szükséges tárgyi, személyi 
feltételek jellemzői  
A nevelési évben a tárgyi és személyi feltételek adottak voltak az eredményes nevelő 
munkához. Ezek anyagi fedezetét az intézmény költségvetése biztosította.  
 
Személyi feltételek: 
 
A tanévben négy fő óvodapedagógus hiányával végeztük munkánkat. Egy üres álláshelyünk 
volt, illetve a három gyesen lévő kollégánknak a helyére két gyakornokot tudtunk felvenni 
egy hely betöltetlenül maradt. Fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus kollégánk szintén 
GYED-en. Az ő feladatainak ellátására nem tudtunk helyettesítő kollégát felvenni jelentkezés 
hiányában, ezért megbízással foglalkoztattunk két kollégát, akik a fejlesztést illetve az SNI-s 
gyermekeket látták el. 
 
2017/2018 
 
Üres 
állások 

óvodapedagóg
us 

pszichológ
us 

logopéd
us 

gyógypedagóg
us 

pedagógi
ai 
assziszte
ns 

dajk
a 

      

2017. 
szeptember 

1 1 1 1 0 0       

2017.decemb
er 

1 1 0 0 0 0       

2018. 
március 

3 1 0 0 0 0       

2018. június 2 1 0 0 0 0       
2018. 
augusztus 

4 1 0 0 0 0       

             
             
 
 
 
A tanév során egy óvodapedagógus 40 éves jogviszony elérése okán a felmentési idejét kezdte 
meg február hónapban. Az ő munkaviszonya május 31.-ével megszűnt.  
Novemberben és májusban sikerült óvodapedagógust felvennünk a hiányzó álláshelyeinkre 
viszont a nyár folyamán egy pedagógusunk elköltözött és jogviszonyának megszüntetését 
kérte.  
A tanév végére (augusztus 31.) négy üres óvodapedagógusi álláshelyünk van. 
 
Tárgyi feltételek:  
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A tárgyi, szakmai eszközöket az igényeknek megfelelően, folyamatos bővítéssel 
biztosítottam. Gondoskodtam a szabad játékhoz, az éves tanulási, a féléves nevelési- 
ütemtervben feltüntetett tevékenységekhez a szükséges eszközökről, felszerelésekről, amihez 
a költségvetés keretet biztosított.  
Az anyag és eszközfelhasználást egész évben figyelemmel kísértem, amit pótolni kellett, arra 
volt lehetőségünk. A meglévő eszközeinket igyekeztünk úgy használni, hogy állaguk minél 
tovább jó állapotban megmaradjon. Ebben minden kollégám együttműködően a segítségemre 
volt.  
 
Az épület műszaki állapota, a környezet biztonsága 
 
Az épület műszaki állapota a 12 év folyamatos üzemeltetéséhez viszonyítva 
kiemelkedően jó.  Felújítások történnek az udvaron: 
      - babaház újra csiszolása és festése 
      - ereszalja csiszolása és lakkozása  
      - folyamatosan történik az udvari fa játékok felújítása - mérleg hinta 
                                                                                                              - hinta 
                                                                                                              - szaletli 
 
 
A környezet és játékok biztonságosak. Rendszeresen karbantartva az épület és az udvar és a 
játékeszközök. 
 
 
Beszerzések, javítások 

-     takarítógép 
-     vitrázs függönyök 
-     varrógép 
-     30 db. összecsukható vendégszék 
- kompresszor 
- nagynyomású mosó 
- akkus csavarbehajtó 
- kézi szalagcsiszoló 
- rugós lovacska, rugós motor, rugós libikóka 
- lengő híd 

 
Javítások: az intézmény területén folyamatosan történnek a javítások, karbantartások. 
 
Légtechnikai rendszer javítása, augusztustól minden csoport mosdójában működik a használt 
levegő elszívása. 
 
 
 Tárgyi felszereltség, (személyiségfejlesztést segítő játékok és eszközök, tanulást segítő 
eszközök 
 
Az idei nevelési év első felében is beszerzésre kerültek:  
- a fejlesztő játékok  
- papírírószerek   
- csoportok játékállomány bővítése 
- a tornaszertár felszereltsége is bővült  
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- logopédusnak, gyógypedagógusnak a szakmai munkájához szükséges fejlesztő eszközök 
beszerzése is megtörtént 
- a Zöld Óvoda és a Madárbarát Óvoda kincsestára is fejlesztésre került  
 

6.2. A munkaegészségügyi és biztonsági előírások betartásának jellemzői 
Az Egészségügyi Szolgálattal való kapcsolatunk nagyon jó. Dolgozóink részt vettek az éves 
szűrővizsgálatokon, valamennyien érvényes egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Az új 
dolgozók vizsgálatát igény szerint ellátták. A foglalkozás egészségügyi alapellátás orvosa Dr 
Piszker Éva, ebben az évben is meglátogatta feladat ellátási helyünket, és jegyzőkönyvet 
készített. A munkavégzés feltételeit megfelelőnek, biztonságosnak találta.  
A biztonsági előírásoknak minden szempontból eleget tettünk, a munka- és balesetvédelmi 
oktatást megtartottuk.  Munkahelyi/üzemi baleset nem történt. A tűzoltó készülékek, a 
tűzcsapok ellenőrzése is megtörtént.  
Óvodánkat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálata rendszeresen ellenőrzi. A 
HACCP rendszer alkalmazása előírásszerű volt.  
 
Óvodaépületünket távfelügyelt riasztórendszerek védik, a szolgáltatás szerződés alapján 
történik.  
 

6.3. Az intézményi szervezetfejlesztés tervezése, megvalósítása 
Az intézményi szervezetfejlesztés a PDCA lépésekkel történik (tervezés, cselekvés, 
ellenőrzés, beavatkozás, korrekció). A spirálszerű ismétlésének lényege, hogy a rendszer 
mindig tovább javítható, az ismétlések során pedig mindig magasan minőségi szinten 
végezhetjük el a lépéseket. Ennek a megközelítésnek az alapja, hogy a tudásunk és 
képességeink limitáltak, de fejleszthetőek. Különösen igaz ez egy projekt kezdetekor, amikor 
lehetséges, hogy kulcsinformációk még nem  
állnak rendelkezésre, a PDCA alkalmazása visszajelzéseket, igazolásokat adhat a fennálló 
hipotézisekkel kapcsolatban. Ezzel a magasabb szintű tudással már finomíthatóak, 
átalakíthatóak a célok (az elvárt, ideális állapot). A PDCA minden esetben közelebb visz a 
kitűzött célok eléréséhez. 
 

6.4. A munkatársak felelősségi, ill. hatáskörének meghatározása  
Az SZMSZ a munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza, 
felhatalmazást ad. Tartalma szerint munkaköri leírásokban határozom meg a munkatársak 
felelősségét, jogkörét és hatáskörét. Ez adja a munka értékelésének és ellenőrzésének alapját is. 
Aktualizálása folyamatos.  
Az óvodavezető az SZMSZ-ben megfogalmazottak szerint megfelelően osztja meg a vezetési 
feladatokat. Helyettesítése esetén az óvodavezető-helyettesek képviselik az intézményt.  
A vezető-helyettesek mellett felelős személyek kijelölésével biztosítja az aktuális feladatok 
ellátását. Pl:  
 gyermekvédelemi feladatok,  
 munkavédelemi feladatok,  
 reszort feladatok,  
 ügyviteli feladatok,  
 munkaközösségi feladatok.  

 
Ezen megbízatások jog- és feladatkörének átruházásáról írásban történik intézkedés.  
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Az óvodai szervezeti egységei, a vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás című 
fejezetében pontosan meghatározásra kerültek a belső közösségi csoportok döntési jogkörei.  
 
Belső közösségek:  
 
 a vezetőség  
 az alkalmazotti közösség  
  a nevelőtestület  
 a belső értékelési csoport  
 a szakmai munkaközösség  
 az óvodatitkár  
 a pedagógiai munkát segítő és egyéb alkalmazottak közössége  
 a közalkalmazotti tanács  

 

6.5. A csoportos és egyéni tanulási lehetőségek támogatása 
Rendszeresen felmérem, milyen szakmai, módszertani tudásra van szüksége az intézménynek. 
Hangsúlyozom az élethosszig való tanulás elvét, a hétévenkénti megújulás szükségességét, 
hasznát. Az idei évben az alábbi továbbképzéseken vettek részt a kollégák. 
 

6.6. Információs rendszer hatékonysága  
Több csatornán kommunikálunk, a személyes kapcsolattartástól az e-mail-es tájékoztatáson 
keresztül. Hangsúly fektetek arra, hogy ha szükséges, személyesen adjam át az információkat 
a kollégáknak. A vezető társakkal napi kapcsolatot tartok személyesen.  Sok esetben e-mailen 
osztom meg az információkat, melyeket vagy személyesen az érintett kollégának, vagy a 
vezető helyetteseknek küldök el. Természetesen időnként előfordul kommunikációs elakadás, 
félreértés, amit próbálunk minimalizálni. Az intézmény munkatársai számára biztosított a 
munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. A kollégákat az 
őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabály-változásokról folyamatosan tájékoztatom, 
így elkerülhető az álhírek, tévhitek terjedése.  
Nagyon fontos a nevelőtestület és a pedagógiai munkát segítő és egyéb alkalmazottak 
közösségének magas színvonalú együttműködése, „élő szóban” történő kommunikációja. Az 
intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a belső igényesség, 
hatékonyság jellemző. Jó kapcsolatot tartanak pl. a kertész-karbantartók, pedagógiai 
asszisztensek, a dajka nénik is.  Fontosnak tartom, hogy a dolgozók között egységes elváráson 
alapuló jó szakmai munka, a jó gyakorlatok elismerése, és ne rivalizás legyen. A legjobb 
gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és az 
intézményvezetés.  
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7. Az OAP-ban megfogalmazott elvárásoknak és a Pedagógiai Programban 
megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés  

7.1. Az intézmény pedagógiai Programjában kitűzött céljainak a központi 
tartalmi szabályozókkal (jogszabályok, rendeletek, OAP) összhangban lévő 
meghatározása  
 
Az év folyamán a minősítésekre készülve megállapítottuk, hogy az ONAP és az óvodánk 
Pedagógiai Programja összhangban van egymással. Ügyeltünk arra, hogy az aktuális jogszabályi 
és tartalmi szabályzókon túl az intézményünk sajátos arculatát, napi gyakorlatát is egyértelműen 
tükrözze.  
 

7.2. Az intézmény stratégiai célkitűzéseinek megjelenítése az operatív, éves 
tervezés során  
 
A vezető helyettesek, a munkaközösség-vezetők és a többi dolgozó különböző szintű bevonásával 
készítem el az óvodai életet meghatározó alapdokumentumokat. Az operatív munkát az éves 
munkatervben, az egyenlő terhelést figyelembe véve tervezzük meg. A munkatervben található 
ellenőrzési tervet maximálisan megvalósítottuk. 
Ezek következményeként a 2018-19. nevelési évben is kiemelt feladata lesz az egészséges 
életmód alakítása, szokás- szabályrendszerének megvalósulása, mert a gyermek testi fejlődésének 
elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű.  
A Munkaterv tevékenységi, eseménytervei a kiemelt cél,-feladattal és ellenőrzési tervvel 
összhangban voltak. 
 

7.3. A tervek és megvalósításuk összhangjának, eredményességének 
vizsgálata  
Az éves beszámolóikat az óvodapedagógusok, a munkaközösség vezetők, a reszortosok, a 
gyermekek fejlesztését végző kollégák: pl. logopédusok, gyógypedagógusok idén is elkészítették.  
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Tárgy: Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde 
beszámolójának elfogadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 242/2017. (XI.30.) sz. határozatával elfogadott 2018. évi 
munkaterve alapján a 2018. októberi ülésen tárgyalja és dönt a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2017/2018. gondozási 
évéről szóló átfogó beszámolójának elfogadásáról. 
 
A megbízott intézményvezető által összeállított beszámolót az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

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

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2017/2018. gondozási évéről 
készült beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 

Gyál, 2018. október 1. 

  Erős József 
                               alpolgármester 
 



Beszámoló 
2017 /2018 

 
     A Nevelési év előkészülete a nyár folyamán a csoportok összeállításával kezdődött. A 
jelentkezési sorrendnek megfelelően kerültek felvételre a gyerekek. Figyelembe vettem az 
egyedülálló szülők igényeit, és GYVT szerinti szociális rászorultságot. A gyermek 
felvételéről a szülők júniusban kapták meg a felvételi értesítőt, 69 fő nyert felvételt, 10 főt 
utasítottam el, Ők várakozólistán maradtak helyhiány miatt. Az értesítettek közül 5 fő mondta 
vissza az bölcsődei elhelyezést. A megüresedett helyeket a várakozólistáról azonnal 
feltöltöttem. Az Intézményben 33 gyermek maradt, az Ő ellátásuk folyamatos volt. 
    Működési Engedélyben meghatározott 108 férőhelyet nem használhattuk ki, mivel a 
gyermekek korcsoportja szerint egyre több két év alatti gyermek került beíratásra. Ezek a 
csoportok 12 fővel működhetnek. Ebben a nevelési évben 3 csoport működött 12 fővel.  
    A szülőknek az első szülői értekezleten lehetőségük volt megismerkedni a bölcsőde 
házirendjével, működési szabályzatával, szakmai programjával. A nyári csipegetőn szülők és 
gyermekek együtt ismerkedhettek a kisgyermeknevelőkkel, és lehetőség adódott, hogy 
megismerjék a bölcsődét. 
Minden csoportban megválasztásra került a szülői érdekképviselő, akik együttesen alkotják a 
szülői Érdekképviselői Fórumot, a megválasztott Elnök vezetésével. Ők szoros kapcsolatban 
álltak a szülőkkel és kisgyermeknevelőkkel, támogatták a közös programok megszervezését.  
    Intézményünkben 2017. szeptemberében 17 kisgyermeknevelő fogadta a gyermekeket és 
szüleiket. A folyamatos beszoktatás zökkenőmentesen kezdődött el. A kisgyermeknevelők 
munkáját 4 fő dajka segítette a gyermekek napirendjének megfelelően, napközbeni takarítást 
végeztek, a kisgyermeknevelők munkáját támogatva felügyeletet biztosítottak a gyermekek 
számára (gondozási műveletek, udvarra menetel alatt). A bölcsődei dajkaképzés a Magyar 
Bölcsődék Egyesület szervezésben folyamatban van, minden dajka kolléga részére kötelező 
az elvégzése.  
    A gazdasági ügyintéző a bölcsőde gazdasági, elszámolási, munkaügyi, napi jelentési 
feladatait látta el. Dolgozott a KIRA, NRSZH, ASP rendszerben, valamint naprakész 
élelmezési jelentést vezet. Minden hónap első szerdáján reggel 6 – 17 óráig a szülők számára 
a gyermekek étkezési díjának befizetését biztosította. A gazdasági ügyintéző számára, a 4 
órában megbízott saját dolgozó segítő munkája, nagy segítséget jelentett a megnövekedett 
adminisztrációs feladatok elvégzésében. Az intézményvezetővel szorosan együttműködve, 
felelősséggel végezték munkájukat.  
    Az Intézményvezető helyettes csoportban látta el kisgyermeknevelői feladatait. A 
gyermekek ellátásán túl, segítette munkámat. Szakmai vezetőként irányítja a gyakornokok 
szakmai tevékenységét.  
    Szakmai működésünket meghatározta a Bölcsődei Nevelés – Gondozás Országos 
Alprogramja. Intézményünkben figyelembe vettük, a helyi sajátosságokat és bölcsődébe 
jelentkezők igényeit. A jó kapcsolat, a bizalom kialakítása mindig új kihívást jelent. Minden 
találkozás egy újabb lehetőség egymás megismerésére. Az intézményen belül a szülői 
értekezlet, csipegető, szülőcsoportos megbeszélés, kreatív délután, nyílt délután segítette a 
szülőt a bölcsődei élet megismerésben. A bölcsődén kívül a családlátogatás 
kisgyermeknevelőinket segítette, a család és gyermek megismerésében. 
     Bölcsődénk nyitott, ezért a szülők mindennapi kapcsolatban állnak a 
kisgyermeknevelőkkel. Tájékoztatást kapnak gyermekük tevékenységéről, hangulatáról, a 
napi eseményekről. A kisgyermeknevelők adminisztrációs kötelezettségükhöz hozzátartozott 
korcsoporttól függően tájékoztatni a szülőket a gyermek fejlődéséről, havi illetve negyedéves 
gyakorisággal.  



    A kisgyermeknevelők közül 4 –en vettek részt Szociális szakmai továbbképzésen, melynek 
részvételi díját költségvetési forrásból biztosítottam. Belső továbbképzéseket, 
esetmegbeszéléseket is tartottunk a kollégákkal, bízva abban, hogy jó példákkal, tanácsokkal 
segítik egymás munkáját.  
    Egy kisgyermeknevelőnek járt le a gyakornoki ideje, sikeres vizsgája után állítottam ki 
„megfelelt” tanúsítványt számára. Ebben a nevelési évben 4 fő gyakornok dolgozott 
bölcsődénkben.  
Bölcsődénkből nyugdíjba vonult 40 év szolgálati idővel 1 fő kolléganő, valamint 1 fő 
kisgyermeknevelő élethelyzete miatt választott lakhelye szerinti bölcsődét. A megüresedett 
álláshelyeket fiatal, pályakezdő kollegákkal töltöttem be. A pályakezdő kollégák 
gyakornokként kezdték meg munkájukat, szakmai vezetőjük az intézményvezető helyettes. 
    Vezetőként szakmai konferenciákon vettem részt, a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
Központja (Bázis Bölcsőde) szervezésében. Az új információkat szakmai megbeszéléseken 
adtam át a kollegáknak. A kisgyermeknevelők adminisztrációs terhei egyre nőttek, az 
előforduló hiányosságokat a kollégákkal személyesen megbeszéltem és pótoltattam.  
    A bölcsődéskorú gyermekek számára nagyon fontos a szeretetteljes környezet kialakítása, 
az egyéni sajátosságok elfogadtatása. A kisgyermeknevelő feladata a spontán tanulási 
lehetőségek biztosítása a gyermekek számra. A mozgás és beszédfejlődés kialakulást a 
megfelelő eszközök és a kisgyermeknevelők motivációja segítette, támogatta. A mindennapos 
ének, vers, mondóka, változatos kreatív kezdeményezés hozzájárult a gyermek fejlődéséhez 
mely elősegíti az óvodáskort.   
 
Napi tevékenységünket Mérei Ferenc gondolatai mentén végeztük. 
 
 

„Meg kell tanulnunk a gyermekek szemével látni és fülével hallani, meg kell tanulnunk a 
gyermekek élményvilágának a szintjén beszélni. 

Meg kell tanulnunk mindenekelőtt azt, hogy ráálljunk a gyermek érzelmi hullámhosszára, 
megéljük emocionális történéseit, elfogadjuk vágyait, tiszteljük fantáziáját s mindezzel 

elősegítjük a szabad kommunikációt, a nyitott személyiség kibontakozását. 
Ennek feltétele pedig nem kevesebb, mint a gyermekbe vetett bizalom, az iránta érzett 

felelősség, amelyből nyílt és derűs légkörben, ésszerű szabályok között, a gyermek 
felelőssége is kicsírázik.” 

(Mérei Ferenc) 

     A gyermekek egészségmegőrzése érdekében, sokat tartózkodtak bölcsődéseink a friss 
levegőn. A nagymozgásuk fejlődését a játszóudvaron tudtuk biztosítani, rossz idő esetén a 
fedett teraszok és a tornaszoba jó lehetőséget biztosított a szabad mozgásra. Egy terasz nem 
fedett, ez nehézséget okozott a 7 – 8 csoportok levegőztetésénél. A játszóudvaron a 
játszóeszközök karbantartása folyamatos. Kettő darab játszótéri eszközt selejtezni kellett. 
Bölcsődénk költségvetéséből 1 db rugós mérleghinta, 1 db favonat cseréje valósult meg.   A 
meglévő játékeszközök minősége jó, számuk megfelelő. A bölcsőde karbantartója napi 
rendszerességgel ellenőrizte az eszközök biztonságát. A bölcsőde bővítésekor megmozgatott 
talaj a játszóudvaron sokat ülepedett a betonszegélyek (kerékpárút, kandeláberoszlop, 
csatornafedél) balesetveszélyessé tették a játszóudvart. Az átadás óta már próbáltunk földet 
utánatölteni, a SZAMEI előírásának megfelelve, de a megoldás nem időálló ezért szeretnénk 
segítséget kérni a végleges megoldáshoz. A játszóudvaron a napoztatás nagy odafigyelést 
kíván, mivel a bölcsődés korú gyermekek fokozottan érzékenyek a káros napsugárzásra. A 
napvitorlák (2 db) felszerelése biztosította az árnyékot a homokozók fölé, ennek beszerzését a 
költségvetésben tervezett beruházási keret biztosította. 



    A gyermekek egészségvédelmét támogatva a sószobát október 1-től – március 15-ig 
használták a gyermekek kis csoportokban. 
A tornaszobát a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli Tagintézményének konduktora 
Gerencséné Balázs Ildikó  korai fejlesztésre (mozgásterápia) vette igénybe. Ebben az évben 
22 fő bölcsődés gyermeket fejlesztett. 
A bölcsőde orvosi feladatokat Dr. Kindlovics Mária nyugdíjba vonulása után, Dr. Fábry 
Orsolya vette át, szerződés alapján. 
    A gyermekek étkezését Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
főzőkonyhája biztosította. Élelmezésvezetőjükkel alkalomszerűen egyeztettünk a gyermekek 
igényeit figyelembe véve. A napi ételhulladék elszállítására az ANTSZ előírásainak 
megfelelően a BIOFILTER Környezetvédelmi Zrt. –vel kötöttem szerződést. 
    Az intézmény személyi és tárgyi feltételei biztosítottak a Bölcsődei Működési Szabályainak 
megfelelően. 
    A dolgozók névre szóló munkaköri leírás alapján végzik munkájukat, melyet szükség 
szerint aktualizáltam. 
   A tűzvédelmi, munkavédelmi oktatáson minden dolgozó részt vett, a dolgozók foglalkozás 
eü. ellátását Dr. Piszker Éva biztosította.  
   Ebben a nevelési évben a gyermekeket a hétköznapok játékából kiemelve megünnepeltük a 
Mikulást, karácsonyt, farsangot és húsvétot. Rendezvényeink korcsoporttól függően nyitott 
vagy zárt körben kerültek megrendezésre. Nagy közös rendezvényünk ebben az évben is a 
gyermeknap volt, amikor a bölcsőde egésze együtt játszott, ünnepelt.  
Az év zárására a nevelési év végén került sor júliusban, ez volt az utolsó közös rendezvény a 
szülőkkel.  
   A Bölcsődék Napja lehetőséget adott április 21-én a nevelésnélküli munkanapon, szakmai 
kirándulásra, csapatépítésre. Ebben a nevelési évben Gödöllőre látogattunk el.  
    A bölcsőde nyári zárása a nevelési évben két ütemben valósult meg, a bölcsőde 
folyamatosan üzemelt. Ügyeletben csak meghatározott létszámban, kizárólag a dolgozó 
szülők gyermekeit fogadtuk. 
    A nyári karbantartási, festési munkálatok hiánytalanul megvalósultak az Intézményben.  
 
Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Testület! 
 
A dolgozók nevében köszönöm a bölcsőde működéséhez nyújtott támogatásukat, 
együttműködésüket, mely biztosítja számunkra a nyugodt munkahelyi légkört. 
 
 
 
 
 
 
 
Gyál, 2018. szeptember 28. 
 
 

Balkó Kálmánné 
mb. intézményvezető 

 
 



Tárgy: Javaslat a 130091482 sz. háziorvosi pra-
xisra Dr. Tóth Andreával 2014. augusztus 
28. napján kötött határozatlan idejű szer-
ződésének közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére, valamint az 8. sz. házi-
orvosi körzet további zavartalan működé-
séhez kapcsolódó intézkedések meghoza-
talára 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Tóth Andrea, mint a Medipill Bt. képviselője, és a 8. sz. háziorvosi körzet feladatellátó háziorvosa, azzal  
fordult Gyál Város Önkormányzatához 2018. szeptember 27-én kelt levelében, hogy a 2014. augusztus 28. nap-
ján kötött határozatlan idejű szerződését, közös megegyezéssel szüntesse meg (1. sz. melléklet). 

Dr. Tóth Andrea 2018. augusztus 30-án kelt levelében idén egyszer már kérte a feladat-ellátási szerződésének 
közös megegyezéssel történő megszüntetését, a praxisjog eladására akkor már előszerződést is kötött Dr. Jelinek 
Zsuzsannával, azonban Dr. Jelinek Zsuzsanna a praxis megvásárlásától még a szeptemberi rendes testületi ülés 
előtt visszalépett, ezért Tóth doktornő beadványának tárgyalására akkor nem került sor. Jelen beadványában 
Tóth doktornő már utalást sem tesz arra, hogy a praxist megpróbálná eladni, ezért a körzet működtetéséről a 
jövőben Önkormányzatunknak kell gondoskodnia. 

A kérelemben foglaltak teljesítésének mindazonáltal jogi akadálya nincs. 

Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Dr. Tóth Andreával 2014. augusztus 28-án kötött határozatlan 
idejű szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését 2019. március 31-ével engedélyezze. 

Javaslom továbbá a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Városi Egészségügyi Központ egészségügyi mene-
dzsere, Dr. Molnár Andor útján hirdesse meg az 8. számú háziorvosi körzet praxisjogát a további zavartalan 
működtetés érdekében.  

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megvitatására, és a határozati javaslatban foglaltak szerinti döntés 
meghozatalára. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a 8. számú háziorvosi körzetre Dr. Tóth Andreával 2014. augusztus 28-án kötött feladat-ellátási szerző-
désnek közös megegyezéssel történő megszűnéséhez 2019. március 31. nappal hozzájárul, 

2. felkéri a Városi Egészségügyi Központ egészségügyi menedzserét, Dr. Molnár Andort, hogy a 8. számú 
háziorvosi körzet feladatainak vállalkozási formában való ellátására pályázati felhívást jelentessen meg, 

3. felkéri aVárosi Egészségügyi Központ egészségügyi menedzserét, Dr. Molnár Andort, hogy a beérke-
zett pályázatokat elbírálásra terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: Polgármester, Dr. Molnár Andor 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina irodavezető-helyettes 
 
Gyál, 2018. november 5. 
 
 

  Erős József 
  alpolgármester 
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Tárgy: Javaslat Gyál Város Közbiztonsági és 
Bűnmegelőzési Stratégiájának elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Kormányának 1744/2013. (X. 17.) számú 
határozatával elfogadott Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában meghatározott kötelezettségének eleget téve a 40/2015. 
(II.26) számú határozatával megalkotta a Gyál Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiáját (továbbiakban: 
Stratégia), 2015-2017. közötti időszakra. 
E határozat három részből tevődik össze:  

1. a bevezető részből (amelyben a Stratégia célját, elvi hátterét, kiemelt beavatkozási területeit és a bűnmegelőzés 
szereplőit ismerhetjük meg),  

2. az intézkedési tervből a 2015-2017. közötti időszakra vetítve, továbbá 
3. az intézkedési terv végrehajtására kidolgozott programból.  

 
Ez utóbbi rész 5. pontjának záró mondatában előírja, hogy a Stratégiát a Képviselő-testület 3 évente felülvizsgálja. A 
Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia tízéves időtávja alatt ilyen módon háromévente az egyes beavatkozási területeken új 
megvalósítandó intézkedések határozhatóak meg, a már meglévők módosíthatóak, alapvetően megváltoztathatóak, vagy 
törölhetőek. 
 
A Stratégia felülvizsgálatához széles körben felmérést végeztünk. Az érintett szervezetektől illetve hatóságtól bekértük 
az eltelt időszakra való tekintettel a kitűzött célok megvalósításának tapasztalatait, valamint a Stratégiához kapcsolódó 
javaslatokat.  
Megkeresett szervezetek: 
Dabasi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 
Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrs 
FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
Kertváros Szociális Központ 
Érdi SZC Eötvös József Szakképző Iskola 
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete 
Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub 
Őszidő Nyugdíjas Klub 
Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub 
Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete 
Gyáli Liliom Óvoda 
Gyáli Tátika Óvoda 
Gyáli Tulipán Óvoda 
Gyáli Ady Endre Általános Iskola 
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 
Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola 
 
A beérkezett javaslatok (a vastagon szedett szervezetektől érkeztek) az előterjesztés 1. számú mellékletét képezik. 
 
 
Megállapítást nyert, hogy a Stratégiával érintett szervezetek az elvárásoknak megfelelően tevékenykedtek. A Stratégia a 
közrendvédelmi, közbiztonsági elvárásoknak a beérkezett vélemények szerint magas színvonalon, messzemenően 
megfelelő, ám ahhoz, hogy az időszerűségét megőrizze, a társadalmi változásokat kövesse és az új elvárásoknak 
megfeleljen - frissíteni szükséges.  A korábban a Stratégia előterjesztésében megfogalmazottak szerint a Stratégia 
hosszú távra tervez, ezért nem követ statikus szemléletet. Emiatt a Stratégia támogatja a gyakorlat-centrikusságot, a 
reflexivitást, az innovatív kezdeményezéseket, így teret enged annak, hogy az időközben felbukkanó, vagy megerősödő 
közbiztonságot érintő kihívásokra a jövőben adekvát válaszokat lehessen adni. 
 
A felmérés során begyűjtött válaszokat elemezve megállapítható, hogy a polgárok körében eszkalálódik egyfajta, 
úgynevezett szubjektív biztonságérzet kívánalma. Azaz biztonságban és jól szeretnék érezni magukat a városukban. 
Ezért nem elég a hivatalos szervek által háttérben, csendben végezni a közbiztonság fenntartására irányuló 
tevékenységet, nem elég objektív módon létrehozni, fenntartani, javítani a közrend és közbiztonságot, hanem 
tudatosítani is kell az állampolgárokkal az érdekükben folytatott erőfeszítéseket, és ismertetni szükséges az 
eredményeket. Az „élhető város”, az „emberbarát környezet” úgymond nem reklámozza önmagát. Ha tiszta az utca, ha 
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nem történik betörés, ha nem lát valaki a közterületen részeg, alkoholizáló személyeket, ha nem történik garázdaság – 
az nem tűnik fel. A közrend és közbiztonság mindaddig nem „látható”, nem mérhető, amíg nem sérül. Kimondhatjuk, 
hogy a rendelkezésre álló erők és lehetőségek tükrében a hivatalos szervek megtették-megteszik mindazt, amelyek 
elvárhatók – ám mindezeket egyetlen negatív esemény elfeledteti. Ezért szükséges, mintegy ellenpólusként a pozitív 
események-cselekmények előtérbe helyezése. E cél megvalósítási eszköze a rendőrséggel történő szorosabb 
együttműködés, a közterület-felügyeleti szolgálat hatékonyabbá, és láthatóbbá való tétele. 
 
A fentiek alapján javasoljuk módosítani a 2015. évben elfogadott Stratégiát, melynek tervezete az előterjesztés 2. 
számú mellékletét képezi. A tervezetből törölni javasolt szöveg piros és áthúzott, a kiegészítésként feltüntetendő 
szövegrész kék színnel van jelezve.  
A 3. számú melléklet a tervezetet egységes szövegezéssel tartalmazza. 
 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet Gyál Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiájának 
elfogadására a 2018-2020. évre!  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Gyál Város 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiáját. 
 
Határidő: 2018. november 01. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Bata Ambrus rendészeti csoportvezető 
 
Gyál, 2018. október 2. 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 
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GYÁL VÁROS 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiája 

 
 
 
Bevezetés 
 
A bűnmegelőzés olyan társadalmi együttműködés, közösségi védelmi rendszer, amely az állam és intézményei 
irányításával, a polgárok önszerveződéseinek támogatásával, az adott jogrendszer keretein belül biztosítja a jogkövető 
többség életviszonyainak óvását a törvénysértő magatartások bekövetkezése ellen.  
 
Magyarország Kormánya a 1744/2013. (X.17.) Korm. határozatával fogadta el az új Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát 
(2013-2023). 
 
A stratégiakészítés jogi alapja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 17. pontjában meghatározott önkormányzati közfeladat: közreműködés a település közbiztonságának 
biztosításában.  
 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete a települési önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát 
határozza meg. Felhívja a figyelmet az önkormányzati és rendőri vezetők közbiztonsággal kapcsolatos közös 
feladataira.  
 
Fentiekre tekintettel 2015. évben döntött úgy Gyál Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy elkészít egy olyan 
bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégiát, amely a közbiztonság javítása, a bűnözés elleni összefogás érdekében 
ajánlásokat tesz a tennivalókra. A stratégia első felülvizsgálatára 2018. évben került sor, amely során a 2015. évben 
alkotott dokumentumot a Képviselő-testület módosította.  
 

A bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégia célja 
 
A stratégia célja: Gyál Önkormányzata bűnmegelőzési és közbiztonsági filozófiájának megfogalmazása, a stratégiai 
célok és prioritások kijelölése. A stratégia megfelelő keretet kell, hogy nyújtson a széleskörű összefogásra, a közös 
feladatok eredményes ellátására.  
 

A stratégia elvi háttere 
 
Közbiztonság alatt fogalmilag a belső rendet, a közrend, valamint az élet- és vagyonbiztonság megvalósulását értjük. A 
fogalom tágabb értelmezésben belső stabilitást jelent, melyhez sorolják - fentieken kívül - az állam működésének 
sértetlenségét, a szociálpolitikai és közegészségügyi biztonságot, a szolgáltatásokkal való ellátás biztonságát, a 
társadalom erkölcsi normáihoz és elvárásaihoz való alkalmazkodást, valamint a haza védelmét, az idegen hatalmak 
illegális adatszerzésének megakadályozását. Utóbbiak azonban a biztonság olyan szegmensei, amelyekre a jelen 
stratégia nem kíván kitérni, ezért a továbbiakban az első, szűkebb fogalmat alkalmazzuk.  
A közbiztonság egy állapot, amelyben az embereknek nem kell bántódásra, veszélyekre számítaniuk, ha pedig ilyenek 
bekövetkeznek, segítségre lelnek az állam erre hivatott szerveinél. Ez egy ideális állapot, ami össztársadalmi 
méretekben nem kivitelezhető. Tökéletes biztonság nincs, legfeljebb egy optimális biztonsági szint érhető el. A 
közbiztonságról - hasonlóan, mint az egészségről - általában akkor beszélünk, amikor annak hiányát érzékeljük. A 
közbiztonság állapotát, mint adott helyre és időpontra érvényes helyzetet szokás meghatározni 
(http://www.bunmegelozes.eu/pdf/kodex1.pdf). 
Megkülönböztetünk objektív és szubjektív közbiztonsági állapotot, amelyek közül az elsőbe tartoznak a kimutatható 
(statisztikával alátámasztható) adatok, míg az utóbbit a lakosság – közvélemény-kutatásokból, illetve a közérdekű és 
egyéb bejelentésekből mérhető – érzete, hangulata határozza meg.  

 

A stratégia kiemelt beavatkozási területei 
 
- A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése. 
- A településbiztonság fokozása. 
- Az áldozattá válás megelőzése. 
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- A családon belüli erőszak csökkentése. 
- A bűnismétlés megelőzése.  
- Az időskorúak védelme, aktivizálása. 
 

A bűnmegelőzés szereplői 
 
- rendőrség  
- önkormányzatok 
- nevelési-oktatási intézmények  
- gyermekvédelmi intézményrendszer  
- családsegítő szolgálatok  
- egészségügyi ellátórendszer  
- Igazságügyi Szolgálatok, Pártfogó felügyelői Szolgálat  
- egyházak és vallási közösségek  
- civil szervezetek  
- polgárőr egyesületek  
- kulturális és közművelődési intézmények  
- sportegyesületek  
- családok, és az egyén 
 
 

BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK, CÉLOK, INTÉZKEDÉSEK 
(INTÉZKEDÉSI TERV 2018-2020) 

 
2015. évben Gyálon olyan helyi körülményekhez igazodó stratégiát fogadott el a képviselőtestület, amely konkrét 
célokat fogalmazott meg. Ehhez a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia adta a keretet, ami konkrét, pontosan 
körülhatárolható cselekvési alternatívákat fogalmazott meg. 
 
A stratégia tíz éves időtávja alatt háromévente az egyes beavatkozási területeken új megvalósítandó intézkedések 
határozhatóak meg, a már meglévők módosíthatóak, alapvetően megváltoztathatóak, vagy törölhetőek. 
 
A stratégia az egyes beavatkozási területeket követően tartalmazta az első időszakra, tehát a 2015-2017-re vonatkozó 
intézkedési tervet is, vagyis mindazon intézkedést, amelyeket ebben az időintervallumban kellett végrehajtani, vagy 
végrehajtásuk előkészítését ekkor kellett megkezdeni. Ezek: 
 

1. A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésével kapcsolatos célok 
 
- Támogatni kell a biztonságnövelő rendőrségi programokat (dohányzás, alkohol, drog, aids veszélyei), mely 
viselkedési normákat ajánl az adott korosztályra szabott szinten. 
 
- Az iskolai pedagógiai programokba, óvodai nevelési programokba be kell építeni a bűnmegelőzési programokat, 
személyiségfejlesztő programokat, a felvilágosító előadásokat az alkohol-és drogprevenció, a környezeti és természeti 
értékek megbecsülése, az egészség védelmét, valamint a pszichikai gondok megértését, segítését szolgáló előadásokat. 
Lehetőség szerint meg kell hívni szakembereket előadások tartására, tanácsadás, segítségnyújtás céljából. 
 
- A szülők felvilágosításának elősegítése a fiatalkori bűnözésről, annak kockázatairól. 
 
- Erősíteni kell a felvilágosító propaganda tevékenységet, az önkormányzat lapjában és internetes oldalán cikkeket kell 
közzétenni és tájékoztatni a szülőket, az ifjúságot, hogy melyik szervhez fordulhatnak. 
 
- Szülői szereppel kapcsolatos felvilágosítás, segítségnyújtás fejlesztése. 
 
- A sajátos nevelési igényű gyermekekre, és a tehetséggondozásra irányuló tevékenységek fejlesztése, a hátrányos 
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű családok segítése, támogatása. 
 
- Sokszínű kulturális, sport, környezet és természetvédelmi politikával támogatni kell a közművelődési intézmény 
programjait, a sporttevékenységet, a szabadidő hasznos eltöltését biztosító rendezvények szervezését. Ifjúsági 
programokat, kirándulásokat kell szervezni, meg kell ismertetni a fogyasztóvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi 
feladatokat. 
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- A csellengő gyermekek számának felmérése, a velük való foglalkozás módszertanának, tevékenységének fejlesztése. 
Felmérést kell végezni az intézményekben arról, hogy a fiatalok mivel töltik szívesen a szabadidejüket, milyen 
foglalkozásokra, tevékenységekre lenne igényük. 
 
- Fokozni kell a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének hatékonyságát. A jelzőrendszer egyik feladata, hogy 
csökkentse a bűnelkövetés felé sodródó fiatalok számát. Ennek érdekében szoros együttműködés szükséges a 
családsegítő-és gyermekjóléti szolgálattal. 
 
 

2. Településbiztonság 
 
Egy település közbiztonsági helyzete a helyi problémák összességéből tevődik össze, ezért kezelése és a jogsértések 
megelőzése elsősorban helyi összefogással valósulhat meg hatékonyan. A jogsértések visszaszorítása össztársadalmi 
igény és feladat, amelyben az állami is civil szerveknek, szervezeteknek az összefogására van szükség. 
 
Az állampolgárok többsége otthonát a nap jelentős részében felügyelet nélkül hagyja, és sokszor védelmére még a 
manapság már elvárható minimális anyagi ráfordítást igénylő biztonságtechnikai eszközöket sem alkalmaznak. 
Az emberek között a kapcsolatok is lazábbak, és gyengül a közösségi kohézió. 
 
Egyes közterületen elkövetett bűncselekmények, a rongálások, a garázdaságok, a testi sértések, a rablások egy jelentős 
részét szórakozóhelyekről indulva, vagy azok környékén követik el. 
 
Célok: 
- A hatékony bűnmegelőzési tevékenység érdekében gondoskodni kell a rendőrséggel történő együttműködésről és a 
Polgárőrség megerősítéséről. 
 
- A Polgárőrség éjszakai szolgálatának biztosításával a legfontosabb feladat a jelzések megtétele, mely hatékonyabb 
intézkedéseket tesz lehetővé. A jól működő Polgárőrség képes a helyi civil szervezeteket bevonni, a lakosságot 
mozgósítani, jó kapcsolatot kialakítani a nyugdíjasokkal, ifjúsági szervezetekkel. 
 
 - A közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak 
csökkentése. A közrend, a közbiztonság és a köztisztaság megfelelő állapota a lakosság biztonságérzetének javítása 
szempontjából elengedhetetlen. 
 
- A fellazult közlekedési rend és a közterületek, nyilvános helyek rendjének, biztonságának megőrzése. 
 
- Fokozni kell az erős bűnözési fertőzöttségi helyek ellenőrzését, közbiztonság erősítését, a magántulajdon védelmét 
 
- Közterületek, közparkok rendszeres ellenőrzésére figyelmet kell fordítani. 
 
- Ösztönözni kell a lakosságot, hogy hozzanak létre önszerveződésen alapuló valódi civil szervezetet, pl: Szomszédok 
Egymásért Mozgalmat (SZEM), melynek célja az egymásra figyelés, szükség esetén egymás segítése, támogatása, 
jelzések megtétele. Különösen fontos lenne ez a tevékenység az egyedül élő idős emberek esetében, mivel egy időben 
megtett jelzés életet menthet, vagy más bűnelkövetést előzhet meg. 
 
- Családi és iskolai kontroll erősítése, a fiatalok társadalmi beilleszkedésének fokozása érdekében 
 
 

3. Célok az áldozattá válás megelőzése területén 
 
A terv meghatározó eleme a gyermek-és fiatalkorúak bűnelkövetésének és áldozattá válásának megelőzése. Egy 
előzetesen elkészített iskolai program alapján eseti és folyamatos előadások szervezésére van szükség. 
 
Célok: 
- A bűnmegelőzési szemlélet beépítése a mindennapokba, ezért az előadók játékos formában közvetítik a gyermekek 
számára a környezettudatosság, a köznyugalom fontosságát, a közterületi rend, a közbiztonság-bűnmegelőzés értékeit 
az élményszerű oktatás és a képességfejlesztés előtérbe állításával. 
- A gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése különösen a gyámhivatal, a gyermekvédelem szereplői, az oktatási-
nevelési intézmények, a családsegítők és a rendőrség között, hogy a gyermekek, fiatalkorúak sérelmére ne kövessenek 
el bűncselekményt, erőszakot. 
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- Felvilágosító programok szervezése az iskolákban, óvodákban a rendőrség által, ahol a fiatalok megismerhetik, 
melyek a legjellemzőbb, sérelmükre elkövetett bűncselekmények, tájékoztatást kapnak arról, hova fordulhatnak az őket 
ért inzultusok esetén. 
- Személyiség fejlesztő programok, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált 
nevelése, önvédelmi képesség fejlesztése, technikák ismertetése, konfliktuskezelés. 
 

4. Célok a családon belüli erőszak csökkentése érdekében 
 
- Kiemelkedő fontosságú, hogy erősen hiányos a lakosság erőszakmentes konfliktuskezelési képessége, a 
konfliktuskezelési technikák, módszerek terjesztése fejlesztésre szorul. A családsegítő szolgálat bevonásával fel kell 
térképezni azokat a körülményeket, melyek a családon belüli erőszakra hatással vannak. 
 
- Támogatásra szorul az egyházak és családi élettel foglalkozó civil szervezetek erkölcsfejlesztési és értékközvetítési 
tevékenysége. Fejlesztendő a családi életre nevelés és példamutatás is. Átmeneti gondozó intézmények hiányoznak 
veszélyeztetett anyák, gyermekek részére, és utógondozásuk sem megoldott. 
 
- Komoly veszély, hogy a távoltartás intézményrendszere kialakításának elakadása, a tanú védelem nem megoldott, 
érezhető egyfajta közösségi közömbösség és egyéni félelem a felderítésben való részvételből származó retorziók miatt. 
 
- Hiányzik a családon belüli áldozatok és elkövetők kezelésére irányuló módszertan. Kevés a területen működő 
szakember és az érintett intézmények közötti együttműködés is fejlesztésre szorul. Kezelni szükséges a 
munkanélküliségből, az alkoholfogyasztásból eredő problémákat. 
 
- Az önhibájából nem megfelelő nevelést, gondozást biztosító szülők magatartásának szankcionálása annak érdekében, 
hogy csökkenjen a családon belüli erőszak. 
 
- A körzeti megbízott vagy a Polgárőrség azonnali értesítése a jelzőrendszer tagjai részéről, ha családon belüli 
erőszakról szereznek tudomást. 
 
- Intézmények közötti kommunikáció erősítése, jelzések megtétele annak érdekében, hogy a veszélyhelyzet minél 
korábban felismerhető legyen. 
 

5. A bűnismétlés megelőzése 
 
- A pártfogói rendszer társadalmi megerősítésre szorul, a bűnismétlés megelőzésének állami eszközei mellé kívánkozik 
a civil, közösségi támogatás is. 
 
- A büntetésüket letöltők társadalmi rehabilitációjának helyi feltételei hiányoznak. Kellő figyelmet kell fordítani az 
átmeneti nevelésből kikerülő fiatal felnőttekre, családsegítő szolgálat, önkormányzat, polgárőrség összefogásával. 
 
- Növelésre szorul a helyi társadalom toleranciája, integrációra valóhajlandósága a büntetett előéletűekkel szemben. 
 

Várható eredmények 
 
A családi, iskolai kontroll erősítésével csökkenthető a kallódó, céltalan fiatalok száma. Az iskolának és az egyháznak az 
erkölcsi nevelésben betöltött szerepe, a gyermekvédelmi rendszer szakmai hatékonyságának megerősítése lehetővé 
teszi, hogy a fiatal generáció megtanulja a társadalmi konfliktuskezelés erőszakmentes technikáit.  
A büntetendő, ezen belül különösen az erőszakos viselkedést tanúsító fiatalok szembesítése cselekedeteik 
következményeivel, a mediációs programok alkalmazása fejleszti az erkölcsi felelősséget.  
A környezeti és természeti értékek megbecsülése érdekében végzett felvilágosító, oktató-nevelő munka eredményeként 
csökkenthető az épített és természeti környezetet károsító gyermek és fiatalkori bűncselekmények száma. 
 
Az egészségügyi, a szociális szolgáltatások, a foglalkoztatáspolitika képviselői, az iskolák, a rendőrség, a pártfogók és 
az igazságszolgáltatási szereplők közötti jelzőrendszer és együttműködés kialakítása, valamint az önkormányzati 
ügyosztályok közötti folyamatos munkakapcsolatok megelőzik a veszélyeztetetté és a veszélyeztetővé válást.  
A gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése a bűnelkövetés felé sodródó és az áldozattá váló fiatalok számát 
csökkent családok erkölcsi, szükség esetén anyagi támogatása megerősíti a kisközösséget, annak erkölcsi alapjait.  
A gyermekek iránti felelősség érvényesítése, a családi felelősség növelése csökkenti a fiatalok körében a deviáns 
viselkedésformák terjedésének esélyeit. Az önhibájából nem megfelelő szülői nevelést és gondozást biztosító szülők 
magatartását szankcionáló eszközök alkalmazása mérsékli a bűnözői életmód kialakulását.  
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A fenti tevékenységek eredményeként a korosztályokon belül növekednie kell az elesett, a kirekesztett csoportok iránti 
toleranciának. 
 
A szocializáció egyéb körülményeinek kedvező irányú befolyásolása, különösen az első munkavállalók szakképzésének 
erősítése elősegíti a fiatalok társadalmi integrációját, az esélyegyenlőség érvényesülését. 
 
 

A kitűzött célok végrehajtása érdekében a programba bevont intézmények együttműködésével az alábbi 
intézkedési terv végrehajtása szükséges 

 
 
1. Feladatok a gyermek-és fiatalkorú bűnözés csökkentése területén 
 
-  A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése és csökkentése érdekében az önkormányzat támogassa a rendőrség 
általszervezett biztonságnövelő D.A.D.A , az ELLEN-SZER, valamint a „Házhoz megyünk” rendőrségi programot. 
 
- Saját erőkkel vegyen részt az óvodák és iskolák részére szervezett rendőrségi bűnmegelőzési programokban, 
osztályfőnöki órák keretében megtartott előadások formájában. Folytassa az elkezdett, az általános iskolák 5., 6., 7., 8. 
osztályosok részére bevezetett, és tematikusan egymásra épülő ún. „rendőrségi órákat”. 
 
- Az önkormányzat támogassa a sokszínű kulturális, sport, környezet- és természetvédelmi tevékenységeket, 
programok, rendezvények szervezését, a szabadidő hasznos eltöltését biztosító tevékenységeket, segítse elő ifjúsági 
szervezetek, közösségek szervezését.  
 
- Vizsgálja meg egy saját (az általános iskolákban alkalmazandó) mobil KRESZ és ügyességi játékok eszközeinek 
létrehozásának lehetőségét, avagy a Dabasi Rendőrkapitányságtól kölcsönzött eszközök felújításának lehetőségét. 
 
- Támogassuk a Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi napok, Családi Egészségnapok, Tűzoltó versenyek, közlekedési 
versenyek stb. megszervezését. Az óvodában valósuljon meg továbbra is a személyiségfejlesztésre és az érzelmi 
biztonság megteremtésére épülő integrált nevelés. 
 
- Javasolja a képviselő-testület, hogy készüljön felmérés a nevelési-oktatási intézmények, valamint a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat részéről a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésére vonatkozó elképzelésekről, különös 
tekintettel a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igény gyermekekre. 
 
- Javasolja a képviselő-testület, hogy az egészséges életmódra nevelés, a dohányzás és alkoholizmus témaköreiben 
kerüljön sor felvilágosító előadások megtartására, a szabadidő hasznos eltöltésére vonatkozó propaganda tevékenységre. 
 
-  Javasolja a képviselő-testület, hogy keresse meg az időskorúak, illetve a nyugdíjas-szervezeteknek az 
ifjúságvédelembe történő bevonásának lehetőségét. 
 
- Javasolja a képviselő-testület a rendőrséggel való együttműködési megállapodás megkötését a felsorolt célok 
elősegítése tárgyában. 
 
-  Javasolja a képviselő-testület a közterületi szolgálat által folytatott, nyári-szünidei horgász és egyéb táborozások 
segítését, szervezését. 
 

2. Feladatok a településbiztonság javítása, a bűnözés csökkentése területén 
 
- Az önkormányzat törekedjen a közterületek tisztántartására, a település közvilágítási rendszerének karbantartására. 
 
- Törekedni kell a minél jobb rendőri lefedettségre, a preventív és reagáló rendőri erők folyamatos jelenlétére a 
településen, fokozni kell a bűnözés szempontjából fertőzött helyek ellenőrzését. 
 
-  A 2015. évben megállapított bűnmegelőzés szereplőit továbbra is be kell vonni, illetve a velük való kapcsolatokat 
meg kell újítani a prevenciós tevékenység körében.  
 
- Az önkormányzati és intézményi vagyon rongálásának megelőzése érdekében a lakosság, a szülői szervezetek 
bevonása, jelzések megtétele. 
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- Ösztönözni kell a lakosságot a Szomszédok Egymásért Mozgalomhoz (SZEM) való csatlakozásra, egymás segítésére, 
támogatására, jelzések megtételére. 
 
- Összehangolt ellenőrzéseket kell tartani a kereskedelmi, vendéglátó ipari és szolgáltató egységeknél, az időszakos és 
telephelyhez kötött árusításoknál (piac). 
 
- 2018. évtől hangsúlyt kell helyezni a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelésére. Fejleszteni és hatékonnyá 
kell tenni a rendelkezésre álló saját erőket, különös tekintettel a közterület-felügyeleti szolgálatra. Így: 
    - optimalizálni kell a közterületi jelenlét idejét – figyelemmel a láthatóságra és  
hatékonyságra 
    - folytatni kell a szolgálatot ellátók elméleti és gyakorlati képzését 
    - meg kell szervezni a rendszeres – a rendőrség és közterület-felügyelet közötti –          
közös szolgálat ellátást 
    - meg kell vizsgálni, mely területeken lehet helyi rendeletekkel, illetve helyi               
rendeletek módosításával hatékonyabbá tenni a közterületi szolgálatot 
    - ennek érdekében az önkormányzat vonjon be egy fő szakembert a Gyáli  
      Polgármesteri Hivatal által ellátandó közbiztonsági, bűnmegelőzési, közterületi  
rendfenntartási feladatok végrehajtásának koordinálására, szervezésére.  
 
-  A lakosság szubjektív biztonságérzetének növelésének érdekében szükség szerint helyi rendeletek megalkotásával, 
esetleges módosításával és azok betartatásával törekedni kell a közterületek tisztántartására, a Millenniumi park és az 
emberi pihenést szolgáló terek, játszóterek megóvására, adott esetekben e területeknél a kutyák távoltartására.  
-  Meg kell szüntetni a közterületen történő alkoholfogyasztást.  
-  Rendezni kell, meg kell szüntetni a gyáli zöldségpiac körül kialakult, a CBA áruházhoz tartozó területen történő, 
úgynevezett „lomis” illegális árusítást. 
-  Nagy hangsúlyt kell helyezni a környezetünk, így a bel és külterületek tisztaságára. Ennek érdekében bővíteni és 
optimalizálni kell a térfigyelő kamerarendszert, valamint fizikai akadályokkal (sorompókkal) meg kell akadályozni az 
illegális hulladékrakást a területünkön. 
-  Intézkedni kell a mezőőri szolgálat bővítésére. 
-  Figyelemmel kell kísérni és azonnal reagálni szükséges a lakosságot leginkább irritáló negatív cselekményekre, ezzel 
megteremtve és javítva az állampolgárok komfortérzetét, az élhető környezet érdekében. 
 
 
 

3. Feladatok az áldozattá válás megelőzése területén 
 
- Javasolja a képviselő-testület, hogy a rendőrség biztosítson fokozott járőri jelenlétet a polgárőrökkel és a közterület-
felügyelőkkel együtt a közoktatási intézmények és az ifjúsági szórakozóhelyek környékén, tartson előadásokat az 
alkohol- és drogprevenció, valamint vagyonvédelem és családon belüli erőszak területén. 
 
-  Javasolja a képviselő-testület, hogy az áldozattá válás megelőzése kerüljön be az iskolai bűnmegelőzési, valamint az 
időskorúak részére folytatott prevenciós programokba. 
-  Javasolja a képviselő-testület, hogy a Polgárőrség teljesítsen a biztonságérzet javítása érdekében a közterületeken 
nappali gyalogos járőrszolgálatot. 
 
-  Javasolja a képviselő-testület, hogy a polgárőrök és a közterület-felügyelőkvegyenek részt a rendőrségi 
razziákban,biztosítsák a rendezvényeket és sporteseményeket, vegyenek részt környezet-és természetvédelmi feladatok 
ellátásában, tűzvédelmi tevékenységek segítésében, felkérésre a törvényben meghatározott esetekben álljanak a 
rendőrség rendelkezésére.  
 
-  Javasolja a képviselő-testület, hogy Szociális és Családvédelmi Központ tevékenységével segítse elő, hogy a 
lakosság, illetve a fiatalok bejelentést, észrevételt, figyelemfelhívást tegyenek a közbiztonsági szervek felé, szükséges a 
társas és mentális segítségnyújtás az alkoholizmus és más tudatmódosító szerek elleni küzdelem során. 
 
-  Javasolja a képviselő-testület, hogy a rendőrséggel történő együttműködés keretén belül az áldozatvédelem és 
áldozatsegítő fogalmi körébe tartozó szociális munkások, védőnők, stb, vegyenek részt a kapcsolódó bűnmegelőzési, 
áldozatvédelmi módszertani tájékoztatásban, képzésben.  
 
-  Javasolja a képviselő-testület az idősek részére kialakított segélyhívó rendszerek fejlesztését, bővítését, a rászorulók 
körében történő propagálást. 
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4. Feladatok a családon belüli erőszak csökkentése érdekében 
 
- Javasolja a képviselő-testület, hogy a Szociális és Családvédelmi Központ tevékenységével segítse elő, hogy a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű rétegekhez tartozók, munkanélküliek vegyenek részt az önkormányzat 
által szervezett közfoglalkoztatási programokban, civil szervezetek fórumain, vegyenek részt szabadidő hasznos 
eltöltésére irányuló és egyéb szervezett programokban. 
 
- Javasolja a képviselő-testület, hogy az egészségügyi területen dolgozók tevékenységükkel segítsék elő, hogy a 
depresszióra hajlamos, egészségkárosodott személyek, az alkoholisták, dohányosok felvilágosító előadásokon, 
egészségvédelemmel kapcsolatos programokon vegyenek részt, továbbá ismerjék meg a kezelési módokat. 
 
- Javasolja a képviselő-testület, hogy a családon belüli erőszak áldozatainak és elkövetőinek kezelésére irányuló 
módszertan fejlesztése és kapcsolódó programok kerüljenek bevezetése. 
 
-  Javasolja a képviselő-testület, hogy az úgynevezett, - a családvédelmi törvényben meghatározott - jelzőrendszeri 
tagok köre a Szociális és Családvédelmi Központ szervezésében részesüljön oktatásban, képzésben, különös 
figyelemmel azon tagokra, amelyek feladatából a családokkal és a veszélyeztetett személyekkel való közvetlen 
kontaktus lehetősége fennáll. 
 

5. Feladatok a bűnismétlés megelőzése területén 
 
- Az önkormányzat minden intézménye népszerűsíti a bűnmegelőzést, lehetőséget teremt a lakosságnak, valamint az 
érintett szervezeteknek a bűnmegelőzésben való aktív részvételre. 
 
- Az önkormányzat együttműködik a rendőrséggel, a civil szervezetekkel, egyházakkal, a polgárőrséggel, és mindazon 
szervezetekkel, személyekkel, akik tudnak és akarnak tenni a település érdekében és segítséget nyújthatnak ezen 
feladatokban. 
 
- Forgalomszervezési és forgalomtechnikai megoldásokkal meg kell szüntetni a közlekedés biztonságát és 
zavartalanságát veszélyeztető okokat, körülményeket. 
 
Gyál Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiáját a Képviselő-testület 3 évente felülvizsgálja. 
 
 
Gyál, 2018. október 2. 
 
 
        Pápai Mihály 
        polgármester 
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GYÁL VÁROS 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiája 

2018-2020. 
 
 
 
Bevezetés 
 
A bűnmegelőzés olyan társadalmi együttműködés, közösségi védelmi rendszer, amely az állam és intézményei 
irányításával, a polgárok önszerveződéseinek támogatásával, az adott jogrendszer keretein belül biztosítja a jogkövető 
többség életviszonyainak óvását a törvénysértő magatartások bekövetkezése ellen.  
 
Magyarország Kormánya a 1744/2013. (X.17.) Korm. határozatával fogadta el az új Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát 
(2013-2023). 
 
A stratégiakészítés jogi alapja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 17. pontjában meghatározott önkormányzati közfeladat: közreműködés a település közbiztonságának 
biztosításában.  
 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete a települési önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát 
határozza meg. Felhívja a figyelmet az önkormányzati és rendőri vezetők közbiztonsággal kapcsolatos közös 
feladataira.  
 
Fentiekre tekintettel 2015. évben döntött úgy Gyál Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy elkészít egy olyan 
bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégiát, amely a közbiztonság javítása, a bűnözés elleni összefogás érdekében 
ajánlásokat tesz a tennivalókra. A stratégia első felülvizsgálatára 2018. évben került sor, amely során a 2015. évben 
alkotott dokumentumot a Képviselő-testület módosította.  
 

A bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégia célja 
 
A stratégia célja: Gyál Önkormányzata bűnmegelőzési és közbiztonsági filozófiájának megfogalmazása, a stratégiai 
célok és prioritások kijelölése. A stratégia megfelelő keretet kell, hogy nyújtson a széleskörű összefogásra, a közös 
feladatok eredményes ellátására.  
 

A stratégia elvi háttere 
 
Közbiztonság alatt fogalmilag a belső rendet, a közrend, valamint az élet- és vagyonbiztonság megvalósulását értjük. A 
fogalom tágabb értelmezésben belső stabilitást jelent, melyhez sorolják - fentieken kívül - az állam működésének 
sértetlenségét, a szociálpolitikai és közegészségügyi biztonságot, a szolgáltatásokkal való ellátás biztonságát, a 
társadalom erkölcsi normáihoz és elvárásaihoz való alkalmazkodást, valamint a haza védelmét, az idegen hatalmak 
illegális adatszerzésének megakadályozását. Utóbbiak azonban a biztonság olyan szegmensei, amelyekre a jelen 
stratégia nem kíván kitérni, ezért a továbbiakban az első, szűkebb fogalmat alkalmazzuk.  
A közbiztonság egy állapot, amelyben az embereknek nem kell bántódásra, veszélyekre számítaniuk, ha pedig ilyenek 
bekövetkeznek, segítségre lelnek az állam erre hivatott szerveinél. Ez egy ideális állapot, ami össztársadalmi 
méretekben nem kivitelezhető. Tökéletes biztonság nincs, legfeljebb egy optimális biztonsági szint érhető el. A 
közbiztonságról - hasonlóan, mint az egészségről - általában akkor beszélünk, amikor annak hiányát érzékeljük. A 
közbiztonság állapotát, mint adott helyre és időpontra érvényes helyzetet szokás meghatározni 
(http://www.bunmegelozes.eu/pdf/kodex1.pdf). 
Megkülönböztetünk objektív és szubjektív közbiztonsági állapotot, amelyek közül az elsőbe tartoznak a kimutatható 
(statisztikával alátámasztható) adatok, míg az utóbbit a lakosság – közvélemény-kutatásokból, illetve a közérdekű és 
egyéb bejelentésekből mérhető – érzete, hangulata határozza meg.  

 

A stratégia kiemelt beavatkozási területei 
 
- A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése. 
- A településbiztonság fokozása. 
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- Az áldozattá válás megelőzése. 
- A családon belüli erőszak csökkentése. 
- A bűnismétlés megelőzése.  
- Az időskorúak védelme, aktivizálása. 
 

A bűnmegelőzés szereplői 
 
- rendőrség  
- önkormányzatok 
- nevelési-oktatási intézmények  
- gyermekvédelmi intézményrendszer  
- családsegítő szolgálatok  
- egészségügyi ellátórendszer  
- Igazságügyi Szolgálatok, Pártfogó felügyelői Szolgálat  
- egyházak és vallási közösségek  
- civil szervezetek  
- polgárőr egyesületek  
- kulturális és közművelődési intézmények  
- sportegyesületek  
- családok, és az egyén 
 
 

BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK, CÉLOK, INTÉZKEDÉSEK 
(INTÉZKEDÉSI TERV 2018-2020) 

 
2015. évben Gyálon olyan helyi körülményekhez igazodó stratégiát fogadott el a képviselőtestület, amely konkrét 
célokat fogalmazott meg. Ehhez a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia adta a keretet, ami konkrét, pontosan 
körülhatárolható cselekvési alternatívákat fogalmazott meg. 
 
A stratégia tíz éves időtávja alatt háromévente az egyes beavatkozási területeken új megvalósítandó intézkedések 
határozhatóak meg, a már meglévők módosíthatóak, alapvetően megváltoztathatóak, vagy törölhetőek. 
 
A stratégia az egyes beavatkozási területeket követően tartalmazta az első időszakra, tehát a 2015-2017-re vonatkozó 
intézkedési tervet is, vagyis mindazon intézkedést, amelyeket ebben az időintervallumban kellett végrehajtani, vagy 
végrehajtásuk előkészítését ekkor kellett megkezdeni. Ezek: 
 

1. A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésével kapcsolatos célok 
 
- Támogatni kell a biztonságnövelő rendőrségi programokat (dohányzás, alkohol, drog, aids veszélyei), mely 
viselkedési normákat ajánl az adott korosztályra szabott szinten. 
 
- Az iskolai pedagógiai programokba, óvodai nevelési programokba be kell építeni a bűnmegelőzési programokat, 
személyiségfejlesztő programokat, a felvilágosító előadásokat az alkohol-és drogprevenció, a környezeti és természeti 
értékek megbecsülése, az egészség védelmét, valamint a pszichikai gondok megértését, segítését szolgáló előadásokat. 
Lehetőség szerint meg kell hívni szakembereket előadások tartására, tanácsadás, segítségnyújtás céljából. 
 
- A szülők felvilágosításának elősegítése a fiatalkori bűnözésről, annak kockázatairól. 
 
- Erősíteni kell a felvilágosító propaganda tevékenységet, az önkormányzat lapjában és internetes oldalán cikkeket kell 
közzétenni és tájékoztatni a szülőket, az ifjúságot, hogy melyik szervhez fordulhatnak. 
 
- Szülői szereppel kapcsolatos felvilágosítás, segítségnyújtás fejlesztése. 
 
- A sajátos nevelési igényű gyermekekre, és a tehetséggondozásra irányuló tevékenységek fejlesztése, a hátrányos 
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű családok segítése, támogatása. 
 
- Sokszínű kulturális, sport, környezet és természetvédelmi politikával támogatni kell a közművelődési intézmény 
programjait, a sporttevékenységet, a szabadidő hasznos eltöltését biztosító rendezvények szervezését. Ifjúsági 
programokat, kirándulásokat kell szervezni, meg kell ismertetni a fogyasztóvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi 
feladatokat. 
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- A csellengő gyermekek számának felmérése, a velük való foglalkozás módszertanának, tevékenységének fejlesztése. 
Felmérést kell végezni az intézményekben arról, hogy a fiatalok mivel töltik szívesen a szabadidejüket, milyen 
foglalkozásokra, tevékenységekre lenne igényük. 
 
- Fokozni kell a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének hatékonyságát. A jelzőrendszer egyik feladata, hogy 
csökkentse a bűnelkövetés felé sodródó fiatalok számát. Ennek érdekében szoros együttműködés szükséges a 
családsegítő-és gyermekjóléti szolgálattal. 
 
 

2. Településbiztonság 
 
Egy település közbiztonsági helyzete a helyi problémák összességéből tevődik össze, ezért kezelése és a jogsértések 
megelőzése elsősorban helyi összefogással valósulhat meg hatékonyan. A jogsértések visszaszorítása össztársadalmi 
igény és feladat, amelyben az állami is civil szerveknek, szervezeteknek az összefogására van szükség. 
 
Az állampolgárok többsége otthonát a nap jelentős részében felügyelet nélkül hagyja, és sokszor védelmére még a 
manapság már elvárható minimális anyagi ráfordítást igénylő biztonságtechnikai eszközöket sem alkalmaznak. 
Az emberek között a kapcsolatok is lazábbak, és gyengül a közösségi kohézió. 
 
Egyes közterületen elkövetett bűncselekmények, a rongálások, a garázdaságok, a testi sértések, a rablások egy jelentős 
részét szórakozóhelyekről indulva, vagy azok környékén követik el. 
 
Célok: 
- A hatékony bűnmegelőzési tevékenység érdekében gondoskodni kell a rendőrséggel történő együttműködésről és a 
Polgárőrség megerősítéséről. 
 
- A Polgárőrség éjszakai szolgálatának biztosításával a legfontosabb feladat a jelzések megtétele, mely hatékonyabb 
intézkedéseket tesz lehetővé. A jól működő Polgárőrség képes a helyi civil szervezeteket bevonni, a lakosságot 
mozgósítani, jó kapcsolatot kialakítani a nyugdíjasokkal, ifjúsági szervezetekkel. 
 
 - A közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak 
csökkentése. A közrend, a közbiztonság és a köztisztaság megfelelő állapota a lakosság biztonságérzetének javítása 
szempontjából elengedhetetlen. 
 
- A fellazult közlekedési rend és a közterületek, nyilvános helyek rendjének, biztonságának megőrzése. 
 
- Fokozni kell az erős bűnözési fertőzöttségi helyek ellenőrzését, közbiztonság erősítését, a magántulajdon védelmét 
 
- Közterületek, közparkok rendszeres ellenőrzésére figyelmet kell fordítani. 
 
- Ösztönözni kell a lakosságot, hogy hozzanak létre önszerveződésen alapuló valódi civil szervezetet, pl: Szomszédok 
Egymásért Mozgalmat (SZEM), melynek célja az egymásra figyelés, szükség esetén egymás segítése, támogatása, 
jelzések megtétele. Különösen fontos lenne ez a tevékenység az egyedül élő idős emberek esetében, mivel egy időben 
megtett jelzés életet menthet, vagy más bűnelkövetést előzhet meg. 
 
- Családi és iskolai kontroll erősítése, a fiatalok társadalmi beilleszkedésének fokozása érdekében 
 
 

3. Célok az áldozattá válás megelőzése területén 
 
A terv meghatározó eleme a gyermek-és fiatalkorúak bűnelkövetésének és áldozattá válásának megelőzése. Egy 
előzetesen elkészített iskolai program alapján eseti és folyamatos előadások szervezésére van szükség. 
 
Célok: 
- A bűnmegelőzési szemlélet beépítése a mindennapokba, ezért az előadók játékos formában közvetítik a gyermekek 
számára a környezettudatosság, a köznyugalom fontosságát, a közterületi rend, a közbiztonság-bűnmegelőzés értékeit 
az élményszerű oktatás és a képességfejlesztés előtérbe állításával. 
- A gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése különösen a gyámhivatal, a gyermekvédelem szereplői, az oktatási-
nevelési intézmények, a családsegítők és a rendőrség között, hogy a gyermekek, fiatalkorúak sérelmére ne kövessenek 
el bűncselekményt, erőszakot. 
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- Felvilágosító programok szervezése az iskolákban, óvodákban a rendőrség által, ahol a fiatalok megismerhetik, 
melyek a legjellemzőbb, sérelmükre elkövetett bűncselekmények, tájékoztatást kapnak arról, hova fordulhatnak az őket 
ért inzultusok esetén. 
- Személyiség fejlesztő programok, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált 
nevelése, önvédelmi képesség fejlesztése, technikák ismertetése, konfliktuskezelés. 
 

4. Célok a családon belüli erőszak csökkentése érdekében 
 
- Kiemelkedő fontosságú, hogy erősen hiányos a lakosság erőszakmentes konfliktuskezelési képessége, a 
konfliktuskezelési technikák, módszerek terjesztése fejlesztésre szorul. A családsegítő szolgálat bevonásával fel kell 
térképezni azokat a körülményeket, melyek a családon belüli erőszakra hatással vannak. 
 
- Támogatásra szorul az egyházak és családi élettel foglalkozó civil szervezetek erkölcsfejlesztési és értékközvetítési 
tevékenysége. Fejlesztendő a családi életre nevelés és példamutatás is. Átmeneti gondozó intézmények hiányoznak 
veszélyeztetett anyák, gyermekek részére, és utógondozásuk sem megoldott. 
 
- Komoly veszély, hogy a távoltartás intézményrendszere kialakításának elakadása, a tanú védelem nem megoldott, 
érezhető egyfajta közösségi közömbösség és egyéni félelem a felderítésben való részvételből származó retorziók miatt. 
 
- Hiányzik a családon belüli áldozatok és elkövetők kezelésére irányuló módszertan. Kevés a területen működő 
szakember és az érintett intézmények közötti együttműködés is fejlesztésre szorul. Kezelni szükséges a 
munkanélküliségből, az alkoholfogyasztásból eredő problémákat. 
 
- Az önhibájából nem megfelelő nevelést, gondozást biztosító szülők magatartásának szankcionálása annak érdekében, 
hogy csökkenjen a családon belüli erőszak. 
 
- A körzeti megbízott vagy a Polgárőrség azonnali értesítése a jelzőrendszer tagjai részéről, ha családon belüli 
erőszakról szereznek tudomást. 
 
- Intézmények közötti kommunikáció erősítése, jelzések megtétele annak érdekében, hogy a veszélyhelyzet minél 
korábban felismerhető legyen. 
 

5. A bűnismétlés megelőzése 
 
- A pártfogói rendszer társadalmi megerősítésre szorul, a bűnismétlés megelőzésének állami eszközei mellé kívánkozik 
a civil, közösségi támogatás is. 
 
- A büntetésüket letöltők társadalmi rehabilitációjának helyi feltételei hiányoznak. Kellő figyelmet kell fordítani az 
átmeneti nevelésből kikerülő fiatal felnőttekre, családsegítő szolgálat, önkormányzat, polgárőrség összefogásával. 
 
- Növelésre szorul a helyi társadalom toleranciája, integrációra valóhajlandósága a büntetett előéletűekkel szemben. 
 

Várható eredmények 
 
A családi, iskolai kontroll erősítésével csökkenthető a kallódó, céltalan fiatalok száma. Az iskolának és az egyháznak az 
erkölcsi nevelésben betöltött szerepe, a gyermekvédelmi rendszer szakmai hatékonyságának megerősítése lehetővé 
teszi, hogy a fiatal generáció megtanulja a társadalmi konfliktuskezelés erőszakmentes technikáit.  
A büntetendő, ezen belül különösen az erőszakos viselkedést tanúsító fiatalok szembesítése cselekedeteik 
következményeivel, a mediációs programok alkalmazása fejleszti az erkölcsi felelősséget.  
A környezeti és természeti értékek megbecsülése érdekében végzett felvilágosító, oktató-nevelő munka eredményeként 
csökkenthető az épített és természeti környezetet károsító gyermek és fiatalkori bűncselekmények száma. 
 
Az egészségügyi, a szociális szolgáltatások, a foglalkoztatáspolitika képviselői, az iskolák, a rendőrség, a pártfogók és 
az igazságszolgáltatási szereplők közötti jelzőrendszer és együttműködés kialakítása, valamint az önkormányzati 
ügyosztályok közötti folyamatos munkakapcsolatok megelőzik a veszélyeztetetté és a veszélyeztetővé válást.  
A gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése a bűnelkövetés felé sodródó és az áldozattá váló fiatalok számát 
csökkent családok erkölcsi, szükség esetén anyagi támogatása megerősíti a kisközösséget, annak erkölcsi alapjait.  
A gyermekek iránti felelősség érvényesítése, a családi felelősség növelése csökkenti a fiatalok körében a deviáns 
viselkedésformák terjedésének esélyeit. Az önhibájából nem megfelelő szülői nevelést és gondozást biztosító szülők 
magatartását szankcionáló eszközök alkalmazása mérsékli a bűnözői életmód kialakulását.  
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A fenti tevékenységek eredményeként a korosztályokon belül növekednie kell az elesett, a kirekesztett csoportok iránti 
toleranciának. 
 
A szocializáció egyéb körülményeinek kedvező irányú befolyásolása, különösen az első munkavállalók szakképzésének 
erősítése elősegíti a fiatalok társadalmi integrációját, az esélyegyenlőség érvényesülését. 
 
 

A kitűzött célok végrehajtása érdekében a programba bevont intézmények együttműködésével az alábbi 
intézkedési terv végrehajtása szükséges 

 
 
1. Feladatok a gyermek-és fiatalkorú bűnözés csökkentése területén 
 
-  A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése és csökkentése érdekében az önkormányzat támogassa a rendőrség 
általszervezett biztonságnövelő D.A.D.A , az ELLEN-SZER, valamint a „Házhoz megyünk” rendőrségi programot. 
 
- Saját erőkkel vegyen részt az óvodák és iskolák részére szervezett rendőrségi bűnmegelőzési programokban, 
osztályfőnöki órák keretében megtartott előadások formájában. Folytassa az elkezdett, az általános iskolák 5., 6., 7., 8. 
osztályosok részére bevezetett, és tematikusan egymásra épülő ún. „rendőrségi órákat”. 
 
- Az önkormányzat támogassa a sokszínű kulturális, sport, környezet- és természetvédelmi tevékenységeket, 
programok, rendezvények szervezését, a szabadidő hasznos eltöltését biztosító tevékenységeket, segítse elő ifjúsági 
szervezetek, közösségek szervezését.  
 
- Vizsgálja meg egy saját (az általános iskolákban alkalmazandó) mobil KRESZ és ügyességi játékok eszközeinek 
létrehozásának lehetőségét, avagy a Dabasi Rendőrkapitányságtól kölcsönzött eszközök felújításának lehetőségét. 
 
- Támogassuk a Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi napok, Családi Egészségnapok, Tűzoltó versenyek, közlekedési 
versenyek stb. megszervezését. Az óvodában valósuljon meg továbbra is a személyiségfejlesztésre és az érzelmi 
biztonság megteremtésére épülő integrált nevelés. 
 
- Javasolja a képviselő-testület, hogy készüljön felmérés a nevelési-oktatási intézmények, valamint a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálat részéről a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésére vonatkozó elképzelésekről, különös 
tekintettel a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igény gyermekekre. 
 
- Javasolja a képviselő-testület, hogy az egészséges életmódra nevelés, a dohányzás és alkoholizmus témaköreiben 
kerüljön sor felvilágosító előadások megtartására, a szabadidő hasznos eltöltésére vonatkozó propaganda tevékenységre. 
 
-  Javasolja a képviselő-testület, hogy keresse meg az időskorúak, illetve a nyugdíjas-szervezeteknek az 
ifjúságvédelembe történő bevonásának lehetőségét. 
 
- Javasolja a képviselő-testület a rendőrséggel való együttműködési megállapodás megkötését a felsorolt célok 
elősegítése tárgyában. 
 
-  Javasolja a képviselő-testület a közterületi szolgálat által folytatott, nyári-szünidei horgász és egyéb táborozások 
segítését, szervezését. 
 

2. Feladatok a településbiztonság javítása, a bűnözés csökkentése területén 
 
- Az önkormányzat törekedjen a közterületek tisztántartására, a település közvilágítási rendszerének karbantartására. 
 
- Törekedni kell a minél jobb rendőri lefedettségre, a preventív és reagáló rendőri erők folyamatos jelenlétére a 
településen, fokozni kell a bűnözés szempontjából fertőzött helyek ellenőrzését. 
 
-  A 2015. évben megállapított bűnmegelőzés szereplőit továbbra is be kell vonni, illetve a velük való kapcsolatokat 
meg kell újítani a prevenciós tevékenység körében.  
 
- Az önkormányzati és intézményi vagyon rongálásának megelőzése érdekében a lakosság, a szülői szervezetek 
bevonása, jelzések megtétele. 
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- Ösztönözni kell a lakosságot a Szomszédok Egymásért Mozgalomhoz (SZEM) való csatlakozásra, egymás segítésére, 
támogatására, jelzések megtételére. 
 
- Összehangolt ellenőrzéseket kell tartani a kereskedelmi, vendéglátó ipari és szolgáltató egységeknél, az időszakos és 
telephelyhez kötött árusításoknál (piac). 
 
- 2018. évtől hangsúlyt kell helyezni a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelésére. Fejleszteni és hatékonnyá 
kell tenni a rendelkezésre álló saját erőket, különös tekintettel a közterület-felügyeleti szolgálatra. Így: 
    - optimalizálni kell a közterületi jelenlét idejét – figyelemmel a láthatóságra és hatékonyságra  
    - folytatni kell a szolgálatot ellátók elméleti és gyakorlati képzését 
    - meg kell szervezni a rendszeres – a rendőrség és közterület-felügyelet közötti –          
      közös szolgálat ellátást 
    - meg kell vizsgálni, mely területeken lehet helyi rendeletekkel, illetve helyi               
      rendeletek módosításával hatékonyabbá tenni a közterületi szolgálatot 
    - ennek érdekében az önkormányzat vonjon be egy fő szakembert a Gyáli  
      Polgármesteri Hivatal által ellátandó közbiztonsági, bűnmegelőzési, közterületi  
      rendfenntartási feladatok végrehajtásának koordinálására, szervezésére.  
 
-  A lakosság szubjektív biztonságérzetének növelésének érdekében szükség szerint helyi rendeletek megalkotásával, 
esetleges módosításával és azok betartatásával törekedni kell a közterületek tisztántartására, a Millenniumi park és az 
emberi pihenést szolgáló terek, játszóterek megóvására, adott esetekben e területeknél a kutyák távoltartására.  
-  Meg kell szüntetni a közterületen történő alkoholfogyasztást.  
-  Rendezni kell, meg kell szüntetni a gyáli zöldségpiac körül kialakult, a CBA áruházhoz tartozó területen történő, 
úgynevezett „lomis” illegális árusítást. 
-  Nagy hangsúlyt kell helyezni a környezetünk, így a bel és külterületek tisztaságára. Ennek érdekében bővíteni és 
optimalizálni kell a térfigyelő kamerarendszert, valamint fizikai akadályokkal (sorompókkal) meg kell akadályozni az 
illegális hulladékrakást a területünkön. 
-  Intézkedni kell a mezőőri szolgálat bővítésére. 
-  Figyelemmel kell kísérni és azonnal reagálni szükséges a lakosságot leginkább irritáló negatív cselekményekre, ezzel 
megteremtve és javítva az állampolgárok komfortérzetét, az élhető környezet érdekében. 

3. Feladatok az áldozattá válás megelőzése területén 
 
- Javasolja a képviselő-testület, hogy a rendőrség biztosítson fokozott járőri jelenlétet a polgárőrökkel és a közterület-
felügyelőkkel együtt a közoktatási intézmények és az ifjúsági szórakozóhelyek környékén, tartson előadásokat az 
alkohol- és drogprevenció, valamint vagyonvédelem és családon belüli erőszak területén. 
 
-  Javasolja a képviselő-testület, hogy az áldozattá válás megelőzése kerüljön be az iskolai bűnmegelőzési, valamint az 
időskorúak részére folytatott prevenciós programokba. 
 
-  Javasolja a képviselő-testület, hogy a polgárőrök és a közterület-felügyelők biztosítsák a rendezvényeket és 
sporteseményeket, vegyenek részt környezet-és természetvédelmi feladatok ellátásában, tűzvédelmi tevékenységek 
segítésében, felkérésre a törvényben meghatározott esetekben álljanak a rendőrség rendelkezésére.  
 
-  Javasolja a képviselő-testület, hogy Szociális és Családvédelmi Központ tevékenységével segítse elő, hogy a 
lakosság, illetve a fiatalok bejelentést, észrevételt, figyelemfelhívást tegyenek a közbiztonsági szervek felé, szükséges a 
társas és mentális segítségnyújtás az alkoholizmus és más tudatmódosító szerek elleni küzdelem során. 
 
-  Javasolja a képviselő-testület, hogy a rendőrséggel történő együttműködés keretén belül az áldozatvédelem és 
áldozatsegítő fogalmi körébe tartozó szociális munkások, védőnők, stb, vegyenek részt a kapcsolódó bűnmegelőzési, 
áldozatvédelmi módszertani tájékoztatásban, képzésben.  
 
-  Javasolja a képviselő-testület az idősek részére kialakított segélyhívó rendszerek fejlesztését, bővítését, a rászorulók 
körében történő propagálást. 
 

4. Feladatok a családon belüli erőszak csökkentése érdekében 
 
- Javasolja a képviselő-testület, hogy a Szociális és Családvédelmi Központ tevékenységével segítse elő, hogy a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű rétegekhez tartozók, munkanélküliek vegyenek részt az önkormányzat 
által szervezett közfoglalkoztatási programokban, civil szervezetek fórumain, vegyenek részt szabadidő hasznos 
eltöltésére irányuló és egyéb szervezett programokban. 
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- Javasolja a képviselő-testület, hogy az egészségügyi területen dolgozók tevékenységükkel segítsék elő, hogy a 
depresszióra hajlamos, egészségkárosodott személyek, az alkoholisták, dohányosok felvilágosító előadásokon, 
egészségvédelemmel kapcsolatos programokon vegyenek részt, továbbá ismerjék meg a kezelési módokat. 
 
- Javasolja a képviselő-testület, hogy a családon belüli erőszak áldozatainak és elkövetőinek kezelésére irányuló 
módszertan fejlesztése és kapcsolódó programok kerüljenek bevezetésre. 
 
-  Javasolja a képviselő-testület, hogy az úgynevezett, - a családvédelmi törvényben meghatározott - jelzőrendszeri 
tagok köre a Szociális és Családvédelmi Központ szervezésében részesüljön oktatásban, képzésben, különös 
figyelemmel azon tagokra, amelyek feladatából a családokkal és a veszélyeztetett személyekkel való közvetlen 
kontaktus lehetősége fennáll. 
 

5. Feladatok a bűnismétlés megelőzése területén 
 
- Az önkormányzat minden intézménye népszerűsíti a bűnmegelőzést, lehetőséget teremt a lakosságnak, valamint az 
érintett szervezeteknek a bűnmegelőzésben való aktív részvételre. 
 
- Az önkormányzat együttműködik a rendőrséggel, a civil szervezetekkel, egyházakkal, a polgárőrséggel, és mindazon 
szervezetekkel, személyekkel, akik tudnak és akarnak tenni a település érdekében és segítséget nyújthatnak ezen 
feladatokban. 
 
- Forgalomszervezési és forgalomtechnikai megoldásokkal meg kell szüntetni a közlekedés biztonságát és 
zavartalanságát veszélyeztető okokat, körülményeket. 
 
Gyál Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégiáját a Képviselő-testület 3 évente felülvizsgálja. 
 
 
Gyál, 2018. október 26. 
 
 
        Pápai Mihály 
        polgármester 
 



 
 
 
 
 
 
 
       Tárgy: Javaslat likviditási hitel újra felvételére 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 209/2017. (X.26.) sz. határozata alapján úgy döntött, hogy 
hozzájárul 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 2018. január 01-i kezdettel. 
 
A likviditási hitelszerződés alapján a hitel lejárata: 2018. december 31. 
 
Az önkormányzat bevételei nem egyenletesen realizálódnak, különösen igaz ez a helyi adó bevételekre.  
A kiadások jelentős részét viszont – az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait - havi 
rendszerességgel kell finanszírozni. 
 
A folyamatos működés biztosítása érdekében javasoljuk a 200 millió forint összegű likviditási hitel újrafelvételét, a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10 §. (3) b) pontjai alapján, 2019. január 01-i 
kezdettel 2019. december 31-ig terjedő időszakra. 
 
A rendelkezésre álló hitelkeret összegéért rendelkezésre tartási díjat fizetnünk nem kell, költség csak akkor keletkezik, 
ha a hitel igénybevételre kerül, hitelkamat formájában.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
1. a folyamatos likviditás biztosítása érdekében hozzájárul a 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 

2019. január 01-napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra. 
 
2. kötelezettséget vállal arra, hogy 2018. december 31-én az igénybevett likviditási hitel összegét teljes mértékben 

visszafizeti. 
 
3. felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Határidő : 2018. december 31. 
Felelős :  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette : Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2018. október 1. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



 
 
              
                                                           
 

Tárgy: Javaslat Gyál város ivóvízellátó és szennyvízelvezető vízi közmű 
rendszerének gördülő fejlesztési tervének (2019-2033) elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Gyál Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban 
DPMV Zrt.), mint víziközmű-szolgáltató között 2013.05.10. napján - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
tv. (továbbiakban: Vksztv.) figyelembevételével - BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS jött létre az ellátásért 
felelős Önkormányzat közigazgatási területén a víz- és csatornaszolgáltatási feladatok folyamatos végzése érdekében.  
 
A Vksztv. 11.§.-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében szolgáltatási ágazatonként 
tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.  Az idei év során - külön vállalkozási szerződés alapján - a 
DPMV Zrt. készítette el a 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülőfejlesztési tervet, és benyújtotta jóváhagyásra a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: MEKH). A benyújtott dokumentációt a Vksztv. 
11.§ (4) bekezdése szerint az ellátásért felelős önkormányzatnak is véleményeznie kell, amelyet a DPMV Zrt. pótlólag 
megküld a MEKH részére. 
 
A gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák finanszírozására Önkormányzatunk részéről továbbra is rendelkezésre 
áll Gyál Város Önkormányzatának Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás 
összege (a számla jelenlegi egyenlege: 30. 803 309,-Ft), valamint az ivóvíz és csatornahálózat üzemeltetéséért fizetett 
éves bérleti díj összege, amely jelenleg bruttó 132.969.000- Ft/év. A jelenlegi jogszabályok alapján ezek a bevételek 
csak közműfejlesztési célokra fordíthatók.  
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt 2019-2033 évre vonatkozó gördülő 
fejlesztési terv tervezetét szíveskedjenek felülvizsgálni és azzal kapcsolatos döntésüket meghozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. egyetért az előterjesztéshez mellékelt 2019-2033 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv tervezetében 
foglaltakkal 

2. a gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák elvégzésének finanszírozását Gyál Város Önkormányzatának 
Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás összegéből, valamint az 
évenként a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által a víziközmű-hálózat használatáért fizetett bérleti 
díjból biztosítja 

3. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő:  a határozat megküldésének: 2018. november 9. 
                             a tervben foglaltak teljesítésének:  folyamatos 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
                                           Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság    
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2018. október 3.      
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
 
 
Mellékletek:  

1. DPMV Zrt. megkeresése a 2019-2033 évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatosan 

2. Gyál Város 2019-2033 évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv tervezete 







 

 
GYÁL 

 

                                                   
 
 

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra 
Tervezési időszak: 2019. év 

A tervet benyújtó szervezet 
megnevezése: 

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
2360 Gyál, Kőrösi út 190. 

Víziközmű-szolgáltató 
megnevezése: 

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
2360 Gyál, Kőrösi út 190. 

Víziközmű-szolgáltatási ágazat 
megnevezése: Vízellátás 

Véleményeltérést megfogalmazó 
érintett fél megnevezése: 

Gyál Város Önkormányzata 
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

Víziközmű-rendszer kódja: Gyál-IV   11-25627-1-001-00-03 
 
Ellátásért felelős: 
 
 

Pápai Mihály 
Gyál Város 

Polgármester 
 
Szolgáltató: 
 
 

Sárdy Károly 
DPMV Zrt. 
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Gördülő Fejlesztési Terv 
2019-2033 

 
 
A víziközmű rendszer bemutatása 
 
Vkr. megnevezése: Gyál-IV 
Azonosító: 11-25627-1-001-00-03 
 
Gyál város vízműve 30-35 éves korú, folyamatosan bővített és korszerűsített 
létesítmény, a teljes város területére kiépített hálózattal, saját vízbázissal, és 
az előírásoknak megfelelő vízminőség szolgáltatásával. 
 
A vízellátó rendszer két vízbázissal rendelkezik. 
 
Az „A” jelű vízbázis a település belterületén a Dobó Katica utca – Arany 
János utca kereszteződésében közvetlenül a víztorony mellett található. A 
kutak belső védőterülete kerítéssel védett. A vízbázist korábban két kút 
alkotta, melyből az 1. számú kút üzemképtelené vált és eltömedékelésre 
került. A kúthoz klórozó berendezés épült. A kút vize közvetlenül a hálózatba 
termelhető. Ennek vízkezelése nem szerepel és nem is szerepelt a vízmű 
rendszerben. Ezen vízbázissal távlatban is csak tartalékként lehet számolni 
kevert vízként történő felhasználással, mivel vastalanítása a közös 
rendszerben nem oldható meg, továbbá a vízhozama nem túl jelentős a „B” 
jelű vízbázis kútjaihoz képest. 
 
A „B” jelű vízbázis, a Vízműtől délre, Felsőpakony irányában helyezkedik el. 
A kutak belső védőterülete kerítéssel védett. A vízbázist 4 db kút alkotja. A 
kutak a 4601 sz. út mentén, közös védterületen helyezkednek el. 
Előklórozási lehetőség kiépült. 
 
A vízbázisok kapacitása a jelenlegi és közel távlati igényeknek megfelelő. 
 
A kutakból kitermelt vizek határérték feletti vas és mangán tartalma miatt 
csak vízkezelést követően vezethetően az ivóvízellátó hálózatba. A vízkezelési 
feladat megoldására (1993-ban) 3 db d = 3150 mm-es FERMASIC Speciál 
típusú vas és mangántalanító berendezés került alkalmazásra (tartályonként 
névleges 60 m3/h névleges, maximum 90 m3/h szűrési kapacitással), 
kiegészítve kálium-permanganát (KMnO4) adagolással, valamint 
fertőtlenítéssel. A közös nyersvíz vezetékbe, valamint minden szűrőágba 
külön is indukciós vízmennyiség mérő került elhelyezésre, melyekkel mérési 
és szabályozási feladatok kerülnek ellátásra. Mindhárom szűrő 
visszaöblíthető rendszerű, víz-levegő öblítéses.  
 
A vízkezelő rendszer 2006. évi bővítése során telepítésre került egy AQUAFIL-
III típusú 8 szűrőtartályos berendezés (100 m3/h = 2000 m3/d (20 órás 
üzemben) kapacitással). Ez a vízkezelési technológia nem használ fel levegőt 
technológiai célra, és a visszamosatása csak vízzel történik. A különböző 
együttes kútüzemeknél előálló kisebb vastartalom ingadozások 
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kiegyenlítésére katalitikus szűrőanyag kerül alkalmazásra, ez képes 
kompenzálni a kisebb vasérték ingadozásokat. A vízmű a távlati igényeknek 
is megfelelő, 7400 m3/d csúcsfogyasztás mellet is képes a szűrt víz 
biztosítására. A vízkezelés mennyiségileg és minőségileg legalább 20 év 
távlatára megoldott. 
 
A hálózatba táplált víz tározásához a vízmű telepen 2 x 1.000 m3 hasznos 
térfogatú iker elrendezésű, négyszög alaprajzú térszíni tározó, a település 
belterületén pedig, 1 db 1.200 m3 hasznos térfogatú Compack típusú 
vasbeton víztorony áll rendelkezésre. A tároló térfogatok mérete és szintjei 
megfelelők. 
 
A vízellátás üzemeltetéséhez szükséges nyomásfokozó berendezések az 
üzemviteli épületben nyertek elhelyezést. A gépteremben 4 db hálózati 
szivattyú található, ezek közül 2 db szabályozott és 2 db merev (követő) 
szivattyú. A hálózati nyomásfokozó szivattyúk közvetlen a hálózatra, és a 
megközelítőleg a fogyasztási súlypontban elhelyezett víztoronyra dolgoznak. 
 
Gyál város vízellátó rendszerének csővezetékei az 1980-es évek elejétől 
kezdődően, főleg az 1980-as években épültek ki. Kevés hányada ezt követő 
időszakban létesült. A hálózat ennek megfelelő anyagú és állapotú. A 
nyomásfokozott víz az NÁ 300-200-150 gerincvezetéken jut a hálózaba, majd 
ezekről leágazó NÁ 100 körvezetékes elosztó hálózat üzemel a településen. 
 
A település vízvezeték hálózata minőségileg jelenleg megfelelő. Koncentrált és 
nagy mennyiségű cső cserére ez idáig nem volt szükség. A város lakott 
területének 99 %-a vízvezetékkel ellátott. 
 
 
Források bemutatása 
 
A beruházási tevékenységre rendelkezésre álló forrás az Gyál Város 
Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott 
bérleti díj. Ennek tervezett értéke: 31.101 eFt 
 
Forrásként kerül felhasználásra az ivóvízellátó víziközmű szolgáltatásba 
bekapcsolni kívánt, a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek 
általi befizetések (KMF). Ennek 2018. június 30-ig beszedett és rendelkezésre 
álló összege: 17.201.919 Ft. 
 
További forrásként felhasználható még a települési Önkormányzat által 
beszedett talajterhelési díj (vízbázisvédelmi beruházás esetén). 
 
 
 
A Beruházási Terv bemutatása 
 
A vízellátó rendszer összetettsége, és több évtizedes mivolta ellenére a 
jelenlegi igényekhez igazodóan  üzemképes. 
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Az esetleges területi fejlesztések kapcsán jelentkező közmű igények 
biztosítása a befektetői oldalon rendezendő, általuk finanszírozott elő 
közművesítések formájában. Ilyen tárgyú jelenleg hatályos vízjogi létesítési 
engedélyről a Szolgáltatónak nincs tudomása.  
 
A vízellátás üzembiztonságának növelése érdekében célszerű Gyál és Vecsés 
települések ivóvízellátó rendszerének összekötése. Ennek eredményeként 
mindkét település kétirányú vízbetáplálási lehetőséggel rendelkezne, mely 
jelentős üzembiztonság növekedést eredményezne egy esetleges 
meghibásodás (pl. vízműkút meghibásodása kapcsán). Jelen szakaszba első 
körben az összekötés megtervezése és engedélyezése került feltüntetésre. A 
konkrét műszaki tartalom ismeretében lehetséges a megvalósítás költségét 
pontosabban prognosztizálni. 
 
További beruházási igényeket jogerős hatósági határozat vagy hatósági 
(Népegészségügyi Szerv, Vízügyi Hatóság) ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv 
nem írt elő. 
 
A vizsgált ivóvízellátó víziközmű rendszer BP/PNEF-KSO/00505-2/2016. 
ügyiratszámon Budapest Főváros Kormányhivatalának Népegészségügyi 
Főosztálya által jóváhagyott ivóvízbiztonsági tervvel rendelkezik. Az elfogadott 
terv többlet beruházási igényeket nem fogalmaz meg a vízellátó rendszer 
kapcsán. 
 
A települési vízellátó rendszerre elkészült a vízbázis védelmi terv, mely 
engedélyezése jelenleg folyamatban van a Vízügyi Hatóság előtt. A terv 
többlet beruházási igényeket nem fogalmaz meg a vízellátó rendszer kapcsán. 
 
A gördülő fejlesztési terv készítése során figyelembevételre kerültek a 
területrendezési tervek és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 
megfogalmazottak, bár azok konkrét fejlesztési igényeket nem határoztak 
meg. 
 
 
A Felújítási és Pótlási Terv bemutatása 
 
A közel és távlati jövő feladata a több évtizedes szerkezetek-gépek cseréje és 
felújítása. A közeljövő és távol jövő rekonstrukciós feladatai az alábbiak: 
 
 AQUAFIL III. és FERMASICC vastalanító berendezés felújítása 11 db 

tartályban töltetcserével 
 Grundfos hálózati szivattyúk felújítása 
 5 db frekvenciaváltó cseréje hálózati szivattyúknál 
 2x1000 m3-es alsótároló medence és zárkamra építészeti és gépészeti 

felújítása 
 Széchenyi utcai NA150 KMPVC cső anyaghibás, cseréje szükséges 
 Házi bekötések csőbéklyói elavultak, évi 150 db cserélendő 
 4 db tolózárakna komplett szerelvényezés rekonstrukciója szükséges 
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 4 db/év altalaj tűzcsap cserélendő földfelettire illetve felújítása 
 5 db kút búvárszivattyúinak felújítása, kutanként 5 év, évi 1 db 

búvárszivattyú felújítása 
 Víztorony felújítása, építészeti és gépészeti szerkezeteiben 
 FERMASICC vastalanító berendezés felújítása 

 
Fontos, hogy a vízmű normál kondíciójának megtartásához az amortizációs 
összegek visszaforgatása megtörténjen, mivel elméletileg az amortizációs 
összegeknek és a bérleti díjaknak közelítenie kellene egymáshoz, melyet jelen 
esetben a vízdíj bevételek és üzemeltetési költségek aránya befolyásol. 
 
 
Vecsés, 2018. szeptember 13. 



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

1 448,95      Bérleti díj rövid - hosszú X X X X X X X X X X X X X X X

2.
Gyál-Vecsés ivóvíz vezeték 
összekötésének tervezése, 

engedélyezése
nincs Gyál Város 

Önkormányzata
5 000,00      Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid x

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély 
száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-IV     11-25627-1-001-00-03



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  közép / 

hosszú)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1.
Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 

feladatok
Gyál Város 
Önkormányzata 

1 448,95      Bérleti díj Rövid - Hosszú X X X X X X X X X X X X X X X

2.
150 fm Széchenyi utca NÁ150 KM PVC 
cső csere

nincs
Gyál Város 
Önkormányzat

2 250            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

3.
1 db Danfoss frekvenciaváltó csere 
2.000.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X X

4.
1 db/év búvárszivattyú felújítás 
1.200.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

1 200            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X X X X

5.
150 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 30.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

4 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X X X X

6. 4 db/év tűzcsap csere 500.000 Ft/db nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X X X X

7.
1 db/év nyomásfokozó szivattyú 
felújítás 1.500.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

1 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X X X X

8.
4 db tolózár akna rekonstrukció 
1.000.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

4 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép x x

9. Vastalanító berendezés töltetcsere nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

10.
1 db/év búvárszivattyú felújítás 
1.200.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

1 200            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X x

11.
150 db/év házi bekötés szerelvények 
csere 30.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

4 500            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X X

12. 4 db/év tűzcsap csere 500.000 Ft/db nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X X

13.
1 db/év nyomásfokozó szivattyú 
felújítás 1.500.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

800               Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X X

14.
1-1 db Danfoss frekvenciaváltók csere 
2.000.000 Ft/db

nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X

15. Vastalanító berendezés felújítása nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

20 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

16. Vastalanító berendezés töltetcsere nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

2 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X

17. Medence és zárkamra felújítása nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

5 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

18. Víztorony felújítása nr.
Gyál Város 
Önkormányzat

40 000         Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

nr. Nem releváns

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Vízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-IV     11-25627-1-001-00-03

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély 
száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 



 

 
GYÁL 

 

                                                   
 
 

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra 
Tervezési időszak: 2019. év 

A tervet benyújtó szervezet 
megnevezése: 

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
2360 Gyál, Kőrösi út 190. 

Víziközmű-szolgáltató 
megnevezése: 

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
2360 Gyál, Kőrösi út 190. 

Víziközmű-szolgáltatási ágazat 
megnevezése: Szennyvízelvezetés 

Véleményeltérést megfogalmazó 
érintett fél megnevezése: 

Gyál Város Önkormányzata 
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

Víziközmű-rendszer kódja: Gyál-SZ   22-25267-1-001-00-14 
 
Ellátásért felelős: 
 
 

Pápai Mihály 
Gyál Város 

Polgármester 
 
Szolgáltató: 
 
 

Sárdy Károly 
DPMV Zrt. 

igazgatóság elnöke 
 
 
 
 
 
Készült: 2018. SZEPTEMBER 13.
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Gördülő Fejlesztési Terv 
2019-2033 

 
 
 
A víziközmű rendszer bemutatása 
 
Vkr. megnevezése: Gyál-SZ 
Azonosító: 22-25267-1-001-00-14 
 
Gyál, Üllő, Vecsés szennyvízelvezetési rendszere egyetlen, műszakilag 
egységes és így elválaszthatatlan rendszert alkot. A csatornarendszer 1995-
től folyamatosan épült ki. A Vecsésen megkezdett szennyvíztisztítás és 
kezelés a regionális szennyvízelvezető rendszer kialakításával, gyakorlatilag 
megszűnt. A telepen jelenleg a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz fogadása történik. A városok csatornahálózata nagyrészt 
gravitációs rendszerű. A városokon belül az egyes részvízgyűjtő-területek 
gravitációs csatornái egy-egy átemelőhöz szállítják a szennyvizeket. 
A részvízgyűjtő-területi átemelőktől nyomóvezetéken kerül a szennyvíz a 
városi rendszer központi átemelőjébe.   
A városok központi átemelőitől nyomóvezetéken, illetve gravitációs csatornán 
jut el a szennyvíz a regionális rendszer - a volt vecsési szennyvíztisztító 
helyén kialakított - központi átemelőjébe. 
 
A budapesti Halom utcai ∅ 80 b. csatorna fogadóaknájába Gyál, Vecsés és 
Üllő szennyvize két nyomócsövön érkezik (NY-2 jelű ∅250 ac. és NY-2A jelű 
∅ 400 KM-PVC). Az NY-2 jelű nyomócsőre a vecsési Budai Nagy Antal utcai 
átemelő dolgozik, mely gyakorlatilag a vecsési szennyvizeket szállítja. Az NY-
2/A jelű nyomócsőre a vecsési szippantott szennyvíz előkezelő területén 
elhelyezkedő települési végátemelő dolgozik. Ez átemelő fogadja és továbbítja 
még a gyáli Petőfi utcai 1. sz. átemelő (NY-1/A jelű ∅ 300 KM PVC 
nyomócsövön) és a vecsési Zrínyi utcai átemelő által (SZ-1 jelű vezetéken – 
havária vezeték) valamint az üllői Hajcsár utcai végátemelő (∅ 200 KM PVC 
jelnélküli nyomócső) által szállított szennyvizeket is. Az Üllőn található 
Hajcsár utcai átemelő egy közbenső átemelőn (Vecsés-Üllő közigazgatási 
határában az Apró tanya szomszédságában az Apró tanya I-II helyi 
elnevezésű átemelőkön) keresztül juttatja el a szennyvizeit Vecsésre. 
 
Gyál város a jelenlegi lakóterületekre közel teljes körűen szennyvízcsatorna 
hálózattal rendelkezik. A elvezetési rendszer gravitációs, melynek főgyűjtői  
és gyűjtői NÁ 300 és NÁ 200 KG PVC csövekből épültek. A házi bekötések NÁ 
150 KG PVC csövekből készültek. A városban a gyűjtőrendszer gravitációs 
rendszerű, míg a továbbító rendszert az egyes részvízgyűjtők között 
nyomóvezetékek alkotják. A központi 14. számú Petőfi utcai átemelőn kívül, 
16 db átemelő és részvízgyűjtő-terület került kialakításra. Gyál város 
központi 14. számú szennyvíz(vég)átemelője a Petőfi utcai átemelő. Ez az 
átemelő továbbítja a települési szennyvizeket a vecsés központi 
szennyvízátemelőbe. 
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A települési szennyvízelvezető rendszer működési vázlata 

 
 
A település szennyvízelvezető rendszere 1990 után épült, így 20-25 év körüli 
korú, és megfelelően üzemel. A közel-távlatban fejlesztési feladat a meglévő 
rendszeren jelentősebb mennyiségben nincs programozva. 
 
Kisebb fejlesztésként legfontosabb feladat a gyáli, Petőfi utcai végátemelő 
kapacitás bővítésének elvégzése a városi szennyvizek maradéktalan és 
biztonságos továbbítása céljából. végátemelő előtti gépi rács felszerelése az 
átemelő szivattyúinak kímélése és biztonságosabb üzeművé tétele miatt. 
 
 
 
Források bemutatása 
 
A beruházási tevékenységre rendelkezésre álló forrás az Gyál Város 
Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott 
bérleti díj. Ennek tervezett értéke: 73.599 eFt 
 
Forrásként kerül felhasználásra az ivóvízellátó víziközmű szolgáltatásba 
bekapcsolni kívánt, a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek 
általi befizetések (KMF). Ennek 2018. június 30-ig beszedett és rendelkezésre 
álló összege: 59.097.511 Ft. 
 
További forrásként felhasználható még a települési Önkormányzat által 
beszedett talajterhelési díj (csatornázás, szennyvíztisztítás, vízbázisvédelem 
valamint települési monitoring és működtetése kapcsán). 
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A Beruházási Terv bemutatása 
 
A szennyvízcsatorna rendszer összetettsége, és több évtizedes mivolta 
ellenére üzemképes. A rendszer üzemeltetéséhez jelentősebb beruházási 
feladat a terv időszakban nem szükséges, kivéve a Petőfi utcai átemelő 
kapacitás bővítését, mely kapcsán 2 db FLYGT 3152 12,5 kW szivattyú 
beszerzése szükséges. 
 
Az esetleges egyéb területi fejlesztések kapcsán jelentkező közmű igények 
biztosítása a befektetői oldalon rendezendő, általuk finanszírozott elő 
közművesítések formájában. Ilyen tárgyú jelenleg hatályos vízjogi létesítési 
engedélyről a Szolgáltatónak nincs tudomása.  
 
További beruházási igényeket jogerős hatósági határozat vagy hatósági 
(Népegészségügyi Szerv, Vízügyi Hatóság) ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv 
nem írt elő. 
 
A gördülő fejlesztési terv készítése során figyelembevételre kerültek a 
területrendezési tervek és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 
megfogalmazottak, bár azok konkrét fejlesztési igényeket nem határoztak 
meg. 
 
 
 
A Felújítási és Pótlási Terv bemutatása 
 
A közel és távlati jövő feladata a több évtizedes létesítmények cseréje és 
felújítása. A közeljövő és távol jövő rekonstrukciós feladatai az alábbiak. 
 
 
Felújítási és pótlási feladatok 
 Vecsési végátemelő telepi kezelőépület felújítása. Hőszigetelés, 

tetőszigetelés, nyílászárók cseréje, belső burkolatok, szoc. blokk 
felújítása, járda, térburkolat az épület körül. 

 Vecsési végátemelő 3 db szivattyújának felújítása 3 évente, évi 1 db 
 A szennyvízátemelők szivattyúinak ütemezett felújítása/pótlása. 
 Valamennyi átemelő (fenti rekonstrukciók után fennmaradó 15 db) 

építészeti és gépészeti felújítása a ciklusidőben elvégzendő. 
 
 
A felújítási és pótlási munkák bemutatása 
 
A települési közbenső szennyvíz átemelők felújításának általános bemutatása 
 
Építészeti felújítás: 
Akna betonszerkezetének tisztítása, korróziós és beton szerkezeti hibák 
javítása, műanyagbélelés, fedelek és létrák cseréje, javítása, festése. 

Becsült költség:      3.000.000.-Ft 
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Gépészeti felújítás: 
Meghibásodott, elöregedett csövek és szerelvények, akna tartozékok cseréjét 
ütemeztük rozsdamentes anyagok és csövek alkalmazásával, udvartéri 
vezetékek cseréjével, szivattyúk cseréjével. 

Becsült költségek:     4.000.000.-Ft 
 
Költség tartalom: 

Elhasználódott csövek és szerelvények kiszerelése  
Elektromos szerelvények kiszerelése 
Új csövek és szerelvények beszerelése 
Megkerülő üzem biztosítása 

 

Irányítástechnikai felújítás: 
Átemelő erősáramú és vezérlési rendszerének rekonstrukciója 
Új elektromos szerelvények beszerelése 
Új irányítástechnika és távfelügyeleti rendszer beszerelése  

Becsült építési költség     1.000.000.- Ft 

Szumma felújítási költség:    8.000.000.- Ft 
 
 
A települési szennyvíz végátemelő (Petőfi S. u.) felújításának általános 
bemutatása 
 
Építészeti felújítás: 
Akna betonszerkezetének tisztítása, korróziós és beton szerkezeti hibák 
javítása, műanyagbélelés, fedelek és létrák cseréje, javítása, festése. 

Becsült költség:      5.000.000.-Ft 
 
Gépészeti felújítás: 
Meghibásodott, elöregedett csövek és szerelvények, akna tartozékok cseréjét 
ütemeztük rozsdamentes anyagok és csövek alkalmazásával, udvartéri 
vezetékek cseréjével, szivattyúk cseréjével. 

Becsült költségek:     5.000.000.-Ft 
 
Költség tartalom: 

Elhasználódott csövek és szerelvények kiszerelése  
Elektromos szerelvények kiszerelése 
Új csövek és szerelvények beszerelése 
Megkerülő üzem biztosítása 

 

Irányítástechnikai felújítás: 
Átemelő erősáramú és vezérlési rendszerének rekonstrukciója 
Új elektromos szerelvények beszerelése 
Új irányítástechnika és távfelügyeleti rendszer beszerelése  

Becsült építési költség     2.000.000.- Ft 

Szumma felújítási költség:         12.000.000.- Ft 
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1 db/év szennyvízátemelő szivattyúk felújítása, Petőfi utcai átemelő 3 db. 
szivattyúja 3 évente 

Becsült költség 500.000.- Ft/db   500.000.- Ft/év 
 
 
1 db/év vecsési Központi végátemelő szivattyú felújítása (3 db 3 évente) 

A központi átemelőben egységesíteni kell a FLYGT szivattyú típusokat, 
mivel jelenleg 3 különböző típus van alkalmazásban. Ez megoldható az 
alkalomszerű felújítások során, melynek során felújított szivattyú 
cseréjével a három szivattyú típus egységesíthető. 
Becsült költség:      900.000.- Ft/db 
Gyál városra eső költség    369.000.- Ft/év 

 
 
Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk felújítása 

Gyáli 15 db közbenső átemelő 28 db szivattyúja 28db/3év=9,33db/év 
400.000.- Ft/db 
Becsült építési költség 9,33 x400.000.- Ft= 3.733.333.-Ft/év 

 
 
Vecsési végátemelő telepi kezelőépület felújítása 

Hőszigetelés, tetőszigetelés, nyílászárók cseréje, belső burkolatok, szoc. 
blokk felújítása, járda, térburkolat az épület körül. 
Becsült költség:      15.000.000.- Ft 
Gyál városra eső költség:    6.150.000.- Ft 

 
 
Vecsés, 2018. szeptember 13. 



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata

3 795,75      Bérleti díj rövid - hosszú X X X X X X X X X X X X X X X

2.
Petőfi utcai szv. átemelő
kapacitás bővítés
2 db FLYGT 3152 12,5 kW beszerzése

nincs Gyál Város 
Önkormányzata

5 000            
víziközmű-
fejlesztési 

hozzájárulás
01.jan 31.dec közép X

nr. Nem releváns

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

*** A tervezet nettó költség   Vecsés, Gyál, Üllő közös végátemelőhöz kapcsolódó  teljes felújítási,pótlási költség Gyálra eső hányadát tartalmazza.

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély 
száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-SZ     22-25267-1-001-00-14

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *



 Tervezett 
nettó költség 

Tervezett időtáv

 (eFt) Kezdés Befejezés (rövid /  közép / 
hosszú)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok

Gyál Város 
Önkormányzata 

3 795,75       Bérleti díj Rövid - Hosszú X X X X X X X X X X X X X X X

2.

*** 1 db/év vecsési Központi 
végátemelő  szivattyú felújítása (3 db 3 
évente) 900.000 Ft/db
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

369               Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

3. Petőfi utcai szennyvízátemelő szivattyú 
felújítása 1 db/év

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

500               Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

4. Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása 28 db 3 évente

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 733            Bérleti díj 01.jan 31.dec Rövid X

5.

*** Vecsés, Központi végátemelő telep 
kezelőépületének felújítása 15.000.000.- 
Ft
(Gyál Város részaránya) áthúzódik 2018-
ról

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

6 150            Bérleti díj -2018 01.jan 31.dec rövid X

6. Magyar utcai szennyvízátemelő 
gépészeti felújítés

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

4 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

7. Imperiál átemelő elektromos kapacítás 
bővítés és vezérlő szekrény cseréje

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

4 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

8.
Szélső utcai átemlő elektromos 
kapacitás bővítés és elektromos vezérlő 
szerkrény felújítása

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

4 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

9. Gyáli Átemelők vezérlő szekrényeiben 
szünetmentes tápokcseréje 

n.r Gyál Város 
Önkormányzat

4 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

10. Petőfi utcai átemelő építészet+gépészet 
felújítása áthúzódik 2018-ról

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

12 000          Bérleti díj -2018 01.jan 31.dec rövid X

11.
Petőfi utcai átemelő elektormos és 
írányítástechnikai  felújítása teljes 
szekrénycserével

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec rövid X

12.

*** 1 db/év vecsési Központi 
végátemelő  szivattyú felújítása (3 db 3 
évente) 900.000 Ft/db
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

369               Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

13. Petőfi utcai szennyvízátemelő szivattyú 
felújítása 1 db/év

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

500               Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

14. Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása 28 db 3 évente

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 733            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X X X X

15. Kosztolányi u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

16. Majakovszkij u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

17. Erdősor u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Közép X

18. Petőfi utcai szennyvízátemelő szivattyú 
felújítása 1 db/év

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

500               Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

19.

*** 1 db/év vecsési Központi 
végátemelő  szivattyú felújítása (3 db 3 
évente) 900.000 Ft/db
(Gyál Város részaránya)

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

369               Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

20. Gyáli szennyvízátemelő szivattyúk 
felújítása 28 db 3 évente

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

3 733            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X X X X X X X X X X

21. Szondi u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

22. TESCO szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

23. Kacsóh Pongrác u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

24. autóker u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

25. Ibolya u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

26. Szélső u. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

27. Némediszőlő I. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

28. Némediszőlő II. szennyvízátemelő 
építészet+gépészet felújítás

nr. Gyál Város 
Önkormányzat

8 000            Bérleti díj 01.jan 31.dec Hosszú X

*** A tervezet nettó költség   Vecsés, Gyál, Üllő közös végátemelőhöz kapcsolódó  teljes felújítási,pótlási költség Gyálra eső hányadát tartalmazza.
nr. Nem releváns

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

Víziközmű-rendszer kódja: ** Gyál-SZ     22-25267-1-001-00-14

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi 
létesítési/elvi 

engedély 
száma

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás időtartama A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Gyál Város Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.)

Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.     (2360 Gyál Kőrösi út 190.) ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *



 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

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 szeptemberében a 159/2018.(IX.27.) sz. határozatával hagyta jóvá a Polgármesteri 
Hivatal szervezeti struktúrájának legutóbbi változását, melynek 2019 januárjától történő módosítására teszünk 
javaslatot. 
A tervezett változtatást az indukálja, hogy a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
városfejlesztéssel foglalkozó munkatársait szervezetirányítási és munkamegosztási szempontok alapján javasolt 
a Gyáli Polgármesteri Hivatal állományába vonni. Az említett munkatársak 2013. óta a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal épületében, az Önkormányzat vezetésének közvetlen irányítása alatt látják el feladataikat, sok esetben a 
Polgármesteri Hivatalra vonatkozó ügyirat-kezelési, munkaszervezési szabályok vonatkoznak rájuk, a Kft-hez 
sokkal kevésbé kapcsolódnak, mint a Polgármesteri Hivatalhoz. 

A javaslat értelmében a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. városfejlesztéssel foglalkozó 
munkatársai (3 fő+1 fő adminisztratív) átkerülnek a Gyáli Polgármesteri Hivatalhoz, ahol a jelenlegi ügyvezető 
irodavezetői beosztásban, egy újonnan létrehozott Városfejlesztési Iroda keretein belül vezeti tovább kollégáit, 
természetesen ügyvezetői megbízatásának megszüntetésével. Mindannyian továbbra is munkaviszonyban 
lesznek alkalmazva, korábbi bérük csak abban az esetben változik, ha a Képviselő-testület a Polgármesteri 
Hivatal részére béremelést engedélyez 2019-től.  

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. 

A javaslat elfogadása esetén a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 
módosítását a novemberi ülésen tárgyalhatná a tisztelt Képviselő-testület. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
a) 2019. január 1-i kezdő hatállyal a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. városfejlesztéssel 
foglalkozó részlegét megszünteti és az itt foglalkoztatott 4 fő továbbfoglalkoztatását a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal személyi állománya keretein belül biztosítja. 
b) 2019. január 1-től engedélyezi a Gyáli Polgármesteri Hivatal személyi állományának növelését 4 fővel, mely 
fedezetét a 2019. évi költségvetésében biztosítja.  
c) 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. 
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d) felkéri a Zsigovits Gábort, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
következő képviselő-testületi ülésre készítse elő a határozat végrehajtása érdekében a Kft. részére meghozandó 
szükséges tulajdonosi döntéseket. 
 

Határidő: 2018. december 31., illetve a d) pont esetében 2018. november 29. 
Felelős: Polgármester, illetve a d) pont esetében Zsigovits Gábor ügyvezető 
 
 
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. október 9. 
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 
 
Melléklet:  
1.számú melléklet: SzMSz módosító szabályzat 
2.számú melléklet: SzMSz a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
  Diera Éva 
  irodavezető 
                       Pénzügyi és Adó Iroda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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., a 9/2018.(I.25.) sz., a 159/2018.(IX.27.) 
határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SzMSz) az 
alábbiak szerint módosul: 
 
1.§ Az SzMSz 8.§ (3) bekezdése a következőkkel egészül ki:  
 

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

„VII. Városfejlesztési Iroda” 
 
2.§ Az SzMSz 8.§ az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(9) A Városfejlesztési Iroda irodavezető vezetésével látja el feladatait.” 
  

3.§ Az SzMSz a 18/A.§ után az alábbi alcímmel és a hozzátartozó 18/B.§-sal egészül ki: 
 

„VII. Városfejlesztési Iroda 
18./B.§ 

 
Az Iroda által ellátott feladatok: 

- ellátja a beruházói feladatokat az Önkormányzat beruházásában megvalósuló 
létesítmények esetében, ezen belül 

 - a beruházás előkészítését, 
 - a terveztetést,  
 - a kivitelezési munkák pályáztatását, közbeszerzésre velő előkészítését, 
 - a kivitelezés szerződéskötésre, megrendelésre való előkészítését,  
 - a kivitelezési munkálatok folyamatos ellenőrzését, 
 - az elkészült munkák átvételét, 

             - gondoskodik a beruházás mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosításáról,  
- ellátja a beruházásokkal kapcsolatos adminisztratív, információs feladatokat 
(hirdetmények közzététele, kapcsolattartás lakossággal, vállalkozókkal), 
- biztosítja a beruházások fenntartásának koordinációját, ide nem értve a konkrét 
üzemeltetést. 
- pályázati és egyéb források felkutatása a városfejlesztési célok érdekében, ezen 
pályázatok előkészítése, valamint szükség esetén a projektmenedzseri feladatok ellátása, 
- ellátja a Kistérségi Szolgáltató Központ (2360, Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
üzemeltetésével kapcsolatos műszaki jellegű gondnoksági feladatokat, amelyek nem 
tartoznak a Szervezési és Humánpolitikai Iroda feladatkörébe.” 

 
4.§ Az SzMSz 22.§ (3) bekezdése a következőkre változik: 

„(3) Az irodavezetőt az irodavezető-helyettes, vagy – a Jegyző egyetértésével – az adott 
tárgykörért felelős csoportvezető, illetve kijelölt munkatárs helyettesíti.” 



 
5.§ Az SzMSz-ben „A helyettesítés rendje”  alcímhez tartozó § számozása 22.§-ra, „A 
munkáltatói jogok gyakorlásának rendje” alcímhez tartozó § számozása 23.§-ra, „Az 
adatvédelmi tevékenység irányítása”alcímhez tartozó § számozása 24.§-ra, „Belső ellenőrzés” 
alcímhez tartozó § számozása 25.§-ra, „VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK”alcímhez tartozó § 
számozása 26.§-ra módosul. 
 
6.§ Az SzMSz 1. számú melléklete helyébe jelen Szabályzat melléklete lép. 
 
7.§ Jelen módosítás 2019. január 1. napján lép hatályba. 
 
Gyál, 2018. október 8. 

 
 

 
Rozgonyi Erik 

címzetes főjegyző 
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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., a 159/2018.(IX.27.) sz és a ../2018.( X.25.) 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/
mailto:gyalph@gyal.hu


- 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 
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.§ 

 
 

A Polgármester által a Jegyző javaslatára kinevezett Aljegyző helyettesíti a Jegyzőt és 
ellátja a Jegyző által meghatározott feladatokat. 

 
III. 
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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 

 
VII) Városfejlesztési 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. 
(9) A Városfejlesztési Iroda irodavezető vezetésével 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 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. 
 
 

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) 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. 
 

 
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 
Humánpolitikai Iroda közreműködésével. Elvégzi a munkájával összefüggő reprezentációs és 
egyéb költségek elszámolásával és azok Pénzügyi és Adó Iroda részére történő 
dokumentálásával kapcsolatos feladatokat a Szervezési és Humánpolitikai Iroda 
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.  

 
 

VII. Városfejlesztési Iroda 
18./B.§ 

 
Az Iroda által ellátott feladatok: 



- ellátja a beruházói feladatokat az Önkormányzat beruházásában megvalósuló 
létesítmények esetében, ezen belül 

 - a beruházás előkészítését, 
 - a terveztetést,  
 - a kivitelezési munkák pályáztatását, közbeszerzésre velő előkészítését, 
 - a kivitelezés szerződéskötésre, megrendelésre való előkészítését,  
 - a kivitelezési munkálatok folyamatos ellenőrzését, 
 - az elkészült munkák átvételét, 

             - gondoskodik a beruházás mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosításáról,  
- ellátja a beruházásokkal kapcsolatos adminisztratív, információs feladatokat 
(hirdetmények közzététele, kapcsolattartás lakossággal, vállalkozókkal), 
- biztosítja a beruházások fenntartásának koordinációját, ide nem értve a konkrét 
üzemeltetést. 
- pályázati és egyéb források felkutatása a városfejlesztési célok érdekében, ezen 
pályázatok előkészítése, valamint szükség esetén a projektmenedzseri feladatok ellátása, 
- ellátja a Kistérségi Szolgáltató Központ (2360, Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
üzemeltetésével kapcsolatos műszaki jellegű gondnoksági feladatokat, amelyek nem 
tartoznak a Szervezési és Humánpolitikai Iroda feladatkörébe. 

 
 

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 

22.§ 
 

(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, illetve kijelölt munkatárs 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 
23.§ 

 
A munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét a köztisztviselők és ügykezelők tekintetében a 
Gyáli Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata tartalmazza. 
 

Az adatvédelmi tevékenység irányítása 
24.§ 

 
A Hivatalban a személyes adatkezelési, adatbiztonsági és adatszolgáltatási, valamint a 
közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő tevékenységet a Jegyző által kijelölt 
adatvédelmi tisztviselő látja el a Hivatal belső szabályzataiban, valamint a munkaköri 
leírásában foglaltaknak megfelelően.  
 



Belső ellenőrzés  
25.§ 

 
A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a hivatal megbízási szerződés útján, külső szakértő 
bevonásával gondoskodik, a Belső Ellenőrzési Kézikönyvnek megfelelően. 
 

VII. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
26.§ 

 
(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, a 159/(IX.27.) sz. és a ../2018.(X.25.) sz. határozatokkal elfogadott 
módosításokat. 
 

Gyál, 2018. október 26. 
 

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 
 

Városfejlesztési 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 egyes önkormányzati vagyon 
hasznosítására kötött szerződések 
módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2018.(IX.27.) sz. határozatával hagyta jóvá az Állami 
Számvevőszék 2017-2018-as vizsgálatának eredményeként megküldött vizsgálati jelentésre készített intézkedési 
terveket. A Polgármester által készített intézkedési terv 3. pontja 2018. november 30-i dátummal írja elő az 
önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó szerződések kiegészítését a beszámolási, nyilvántartási, 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének ellátásáról. 

Az Állami Számvevőszék négy olyan szerződést talált, amelyek kiegészítése, módosítása indokolt, mert 
véleményük szerint az azokban szereplő előírások nem felelnek meg teljes egészében a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvényben foglalt kívánalmaknak. Ezen négy szerződés (Pest Megyei Kormányhivatallal 
kötött járási megállapodás módosítása a Kistérségi Szolgáltató Központ tárgyában, Gyáli Baráti Körrel a 
sportpálya üzemeltetésére kötött megállapodás módosítása, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft-vel kötött feladat-ellátási megállapodás módosítása, A.S.A. Magyarország Kft-vel a 
hulladékkezelési központ területének bérbeadására vonatkozó szerződés módosítása) tervezetét elkészítettük, 
eljuttattuk a partnerekhez és Kormányhivatal kivételével aláírva már vissza is érkeztek. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
a) jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Pest Megyei Kormányhivatallal kötött járási 
megállapodás módosítására a Kistérségi Szolgáltató Központ tárgyában, a Gyáli Baráti Körrel a sportpálya 
üzemeltetésére kötött megállapodás módosítására, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-
vel kötött feladatellátási megállapodás módosítására, valamint az A.S.A. Magyarország Kft-vel a 
hulladékkezelési központ területének bérbeadására vonatkozó szerződés módosítására készített szerződéseket. 
b) felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására. 
 

Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: Polgármester 
 
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. október 9. 
 
 
  Rozgonyi Erik 
  címzetes főjegyző 
Melléklet: 4 db szerződéstervezet 
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Bérleti szerződés 1. számú módosítása 

amely létrejött egyrészről 

Gyál Város Önkormányzata (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., adószáma: 15730370-2-13, képviseli: 
Pápai Mihály polgármester), mint bérbeadó (a továbbiakban: Önkormányzat), 

valamint másrészről 

FCC Magyarország Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 53.; adószáma: 11773645-2-13, képviseli: Gorincsek Gyula 
ügyvezető igazgató) mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) 
 
között (együttesen: Felek) a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
PREAMBULUM 
 
Felek rögzítik, hogy egymással 1999. február 15. napján együttműködési megállapodást és bérleti szerződést 
kötöttek az akkor még gyáli 044/2 hrsz., jelenleg gyáli 044/11 hrsz., természetben 2360, Gyál, Kőrösi út 53. 
szám alatt található ingatlanon egy regionális hulladékgazdálkodási centrum létrehozása tárgyában, mely 
kapcsán Önkormányzat bérbe adta fent említett beépítetlen földterületet. Önkormányzatnál az Állami 
Számvevőszék 2018-ban átfogó ellenőrzést végzett a pénzügyi és vagyongazdálkodás megfelelőségének 
tárgyában, melynek 5. táblázata 2. pontjában azt állapította meg, hogy az üzemeltetésre kötött szerződés a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§.(11) a) pontjában foglaltak ellenére nem ír elő 
beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettséget. Annak érdekében, hogy ezen hiányosságot Felek kiküszöböljék, a 
bérleti szerződés V. pontja az alábbi 5.5 ponttal egészül ki: 
 
„5.5 Bérlő köteles teljesíteni az általa használt vagyonnal kapcsolatban a jogszabályokban, valamint a jelen 
megállapodásban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségeket. 

Bérlő évente egyszer, tárgyév október 31-ig köteles jelenteni az Önkormányzat felé a használatában lévő 
vagyont érintő változásokat. Bérlő a használatába átadott vagyont érintő lényeges változásokat a változás 
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.” 

 
1. Felek megállapodnak, hogy a bérleti szerződés jelen megállapodással nem érintett részei változatlan 

tartalommal hatályban maradnak. 
 

2. A jelen megállapodás egymással mindenben szó szerint megegyező 5 (öt) eredeti példányban készült, 
melyből 2 (kettő) példány a Bérlőt, 3 (három) példány az Önkormányzatot illet. 
 

Felek a jelen megállapodást – elolvasás és értelmezés után – mint az akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. 
 
Gyál, 2018. október 26. 
 
 

  .....................................................................  ……………………………………………….. 

 Gyál Város Önkormányzata FCC Magyarország Kft. 
 képviseli: Pápai Mihály képviseli: Gorincsek Gyula 
 polgármester  ügyvezető igazgató 
 Önkormányzat Bérlő 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:                                                                           Pénzügyi ellenjegyzés:   
    

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

Jogi ellenjegyzés:   Jogi ellenjegyzés:   

  ..................................................................   ............................................................  
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Üzemeltetési szerződés 1. számú módosítása 

amely létrejött egyrészről 

Gyál Város Önkormányzata (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., adószáma: 15730370-2-13, képviseli: 
Pápai Mihály polgármester), mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), 

valamint másrészről 

Gyál Baráti Kör Sportegyesület (2360 Gyál, Ady E. u. 22.; adószáma: 18672538-1-13; képviseli: Boda Imre 
elnök) mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) 
 
között (együttesen: Felek) a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
PREAMBULUM 
 
Felek rögzítik, hogy egymással 2006. december 11. napján megállapodást kötöttek a gyáli 3551 hrsz., 
természetben 2360, Gyál, Ady E. u. 22. szám alatt található gyáli sportpálya és létesítményei üzemeltetése 
tárgyában. Önkormányzatnál az Állami Számvevőszék 2018-ban átfogó ellenőrzést végzett a pénzügyi és 
vagyongazdálkodás megfelelőségének tárgyában, melynek 5. táblázata 2. pontjában azt állapította meg, hogy az 
üzemeltetésre kötött szerződés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§.(11) a) pontjában 
foglaltak ellenére nem ír elő beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettséget. Annak érdekében, hogy ezen 
hiányosságot Felek kiküszöböljék, az üzemeltetésre kötött szerződés 10. pontját követően az alábbi 10/a. ponttal 
egészül ki: 
 
„10/a. Üzemeltető köteles teljesíteni az általa használt vagyonnal kapcsolatban a jogszabályokban, valamint a 
jelen megállapodásban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségeket. 

Üzemeltető évente egyszer, tárgyév október 31-ig köteles jelenteni az Önkormányzat felé a használatában lévő 
vagyont érintő változásokat. Üzemeltető a használatába átadott vagyont érintő lényeges változásokat a változás 
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak. 

A leltározást a vonatkozó jogszabályi előírások szerint az Üzemeltető végzi. 
A selejtezést az Önkormányzat végzi, míg az Üzemeltető gondoskodik a selejtezésre javasolt vagyontárgyak 

elkülönítéséről, a szükséges szakértői vélemények beszerzéséről.” 
 

1. Felek megállapodnak, hogy az  üzemeltetési szerződés jelen megállapodással nem érintett részei változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 

2. A jelen megállapodás egymással mindenben szó szerint megegyező 5 (öt) eredeti példányban készült, 
melyből 2 (kettő) példány az Üzemeltetőt, 3 (három) példány az Önkormányzatot illet. 
 

Felek a jelen megállapodást – elolvasás és értelmezés után – mint az akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. 
 
Gyál, 2018. október 26. 
 
 

  .....................................................................  ……………………………………………….. 

 Gyál Város Önkormányzata Gyál Baráti Kör Sportegyesület 
 képviseli: Pápai Mihály képviseli: Boda Imre 
 polgármester  elnök 
 Önkormányzat Üzemeltető 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:   

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

Jogi ellenjegyzés:   

  ..................................................................   
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MEGÁLLAPODÁS 2. számú MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről 

Gyál Város Önkormányzata (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., adószáma: 15730370-2-13, képviseli: 
Pápai Mihály polgármester), mint átadó/használatba adó (a továbbiakban: Átadó), 

valamint másrészről 

Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.; adószáma: 15789350-2-41; statisztikai számjele: 
15789350-8411-312-01; képviseli: Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott) mint átvevő/használatba vevő (a 
továbbiakban: Átvevő) 
 
között (együttesen: Felek) a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
PREAMBULUM 
 
Felek rögzítik, hogy egymással 2012. október 15. napján megállapodást kötöttek a járások kialakításáról, 
valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény szerint (a 
továbbiakban: Járási Megállapodás), melyet egy alkalommal, 2016. október 28-án módosítottak. Átadónál az 
Állami Számvevőszék 2018-ban átfogó ellenőrzést végzett a pénzügyi és vagyongazdálkodás megfelelőségének 
tárgyában, melynek 5. táblázata 2. pontjában azt állapította meg, hogy a Járási Megállapodás a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§.(11) a) pontjában foglaltak ellenére nem ír elő beszámolási, 
adatszolgáltatási kötelezettséget. Annak érdekében, hogy ezen hiányosságot Felek kiküszöböljék, a Járási 
Megállapodás IV./5. pontját az alábbiakra módosítja: 
 
„5. Átvevő jogai és kötelezettségei 

Átvevő köteles gondoskodni az általa használt ingó és ingatlan vagyon karbantartásáról, továbbá köteles 
viselni a rendeltetésszerű használattal összefüggésben felmerült üzemeltetési (beleértve a biztosítási) fenntartási 
és javítási költségeket. A rendeltetésszerű használat során elhasználódott, elveszett vagy elpusztult ingó 
vagyontárgyak pótlása az Átvevő kötelezettsége. 

Átvevő az ingyenesen használatába adott vagyont rendeltetésszerűen a közvagyont használó személytől 
elvárható gondossággal használja, hatékonyan és költségtakarékosan működteti. 

Átvevő a használatába kerülő ingó és ingatlan vagyont harmadik személy részére használatba vagy bérbe nem 
adhatja - kivétel ez alól, az Átadó jóváhagyásával, ha azt időlegesen nem használja -, továbbá nem terhelheti 
meg és nem idegenítheti el. 

Átvevő az államigazgatási feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont köteles az Átadó részére 
visszaadni. 

Átvevő köteles teljesíteni az általa használt vagyonnal kapcsolatban a jogszabályokban, valamint a jelen 
megállapodásban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségeket. 

Átvevő évente egyszer, tárgyév október 31-ig köteles jelenteni az Átadó felé a használatában lévő vagyont 
érintő változásokat. Átvevő az általa használt vagyont érintő lényeges változásokat, a változás bekövetkezésétől 
számított 5 napon belül köteles jelenteni Átadónak. 

A leltározást a vonatkozó jogszabályi előírások szerint az Átvevő végzi. 
A selejtezést az Átadó végzi, míg az Átvevő gondoskodik a selejtezésre javasolt vagyontárgyak 

elkülönítéséről, a szükséges szakértői vélemények beszerzéséről.” 
 

1. Felek megállapodnak, hogy a Járási Megállapodás és mellékletei jelen megállapodással nem érintett részei 
változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 

2. A jelen megállapodás egymással mindenben szó szerint megegyező 5 (öt) eredeti példányban készült, 
melyből 2 (kettő) példány az Átadót, 3 (három) példány Átvevőt illet. 
 

Felek a jelen megállapodást – elolvasás és értelmezés után – mint az akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. 
 
Gyál, 2018. szeptember 28. 
 
 

  .....................................................................  ……………………………………………….. 
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 Gyál Város Önkormányzata Pest Megyei Kormányhivatal 
 képviseli: Pápai Mihály képviseli: Dr. Tarnai Richárd 
 polgármester  kormánymegbízott 
 Átadó Átvevő 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  Pénzügyi ellenjegyzés: 

  

  ..................................................................                     …………………………………………… 

Jogi ellenjegyzés:   Jogi ellenjegyzés: 

  

  ..................................................................   ..................................................................  
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FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 2. számú MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről 

Gyál Város Önkormányzata (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., adószáma: 15730370-2-13, képviseli: 
Pápai Mihály polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat), 

valamint másrészről 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.; adószáma: 
20754299-2-41; cégjegyzékszám: 13-09-124093; képviseli: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató) mint megbízott 
(a továbbiakban: Kft) 
 
között (együttesen: Felek) a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
PREAMBULUM 
 
Felek rögzítik, hogy egymással 2013. november 13. napján feladatellátási szerződést kötöttek, melyet egy 
alkalommal, 2016. október 28-án módosítottak. Jelen módosítás egyik indoka, hogy a Kft. városfejlesztéssel 
kapcsolatos feladatai 2019. január 1-től a feladat elvégzéséhez szükséges személyi állománnyal együtt a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal szervezetébe és feladatai közé tartoznak a Képviselő-testület …/2018. sz. határozatának 
megfelelően. A szerződésmódosítás másik indoka, hogy Önkormányzatnál az Állami Számvevőszék 2018-ban 
átfogó ellenőrzést végzett a pénzügyi és vagyongazdálkodás megfelelőségének tárgyában, melynek 5. táblázata 
2. pontjában azt állapította meg, hogy a feladatellátási szerződés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 11.§.(11) a) pontjában foglaltak ellenére nem ír elő adatszolgáltatási kötelezettséget. Annak érdekében, 
hogy ezen hiányosságot Felek kiküszöböljék, a feladatellátási szerződés III/3. pontját az alábbiakra módosítja: 
 
„3. A feladatellátás irányítására, a beszámoltatásra, a vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, 
beszámolási kötelezettséget illetően a Felek a következőkben állapodnak meg: 

a) a feladatok Önkormányzat által történő koordinálására, a munkavégzés ellenőrzésére, a feladatok 
elvégzésének beszámoltatására a heti rendszerességgel tartott vezetői értekezleteken ketül sor. 

b) a Kft. tevékenységéről készített éves beszámolót Kft. készíti el és terjeszti a Képviselő-testület elé. 

c) Kft. köteles teljesíteni az általa használt vagyonnal kapcsolatban a jogszabályokban, valamint a jelen 
megállapodásban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségeket. Ennek keretében Kft. 
évente egyszer, tárgyév október 31-ig köteles jelenteni Önkormányzat felé a használatában lévő vagyont érintő 
változásokat. Kft. az általa használt vagyont érintő lényeges változásokat, a változás bekövetkezésétől számított 
5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak. A leltározást a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a 
Kft. végzi. A selejtezést az Önkormányzat végzi, míg a Kft. gondoskodik a selejtezésre javasolt vagyontárgyak 
elkülönítéséről, a szükséges szakértői vélemények beszerzéséről.” 

1. Felek megállapodnak, hogy a feladatellátási szerződés II./I. pontja a hozzá tartozó Városfejlesztés alcímmel 
2018. december 31-gyel hatályát veszti. 
 

2. Felek megállapodnak, hogy a feladatellátási szerződés jelen megállapodással nem érintett részei változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 

3. A jelen megállapodás egymással mindenben szó szerint megegyező 5 (öt) eredeti példányban készült, 
melyből 2 (kettő) példány a Kft-t, 3 (három) példány az Önkormányzatot illet. 
 

Felek a jelen megállapodást – elolvasás és értelmezés után – mint az akaratukkal mindenben egyezőt, 
jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. 
 
Gyál, 2018. október 26. 
 
 

  .....................................................................  ……………………………………………….. 

 Gyál Város Önkormányzata Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
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 képviseli: Pápai Mihály képviseli: Zsigovits Gábor 
 polgármester  Ügyvezető 
 Önkormányzat Kft 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:   

  

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

Jogi ellenjegyzés:    

  

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál, Móricz Zsigmond utcai átemelő 
bővítésére és a Besztercei utca szennyvízcsatorna 
hálózatának kiépítésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban 
DPMV Zrt.), mint víziközmű-szolgáltató között 2013.05.10. napján - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
tv. (továbbiakban: Vksztv.) figyelembevételével - BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS jött létre az ellátásért 
felelős Önkormányzat közigazgatási területén a víz- és csatornaszolgáltatási feladatok folyamatos végzése érdekében. 
 
A DPMV Zrt. megkeresésünkre a Móricz Zsigmond utcai szennyvízátemelő üzembiztonságosabbá tételével 
kapcsolatosan, illetve a Besztercei utca szennyvízcsatorna építéséből kimaradt területek bekapcsolására a 
vezetékes szennyvízelvezetésbe az előterjesztéshez mellékelt javaslatot adta.  
A javaslat szerint 

• a Móricz Zsigmond utcai átemelő bővítésének várható költsége  2.384.580 Ft.+ÁFA. 
• a Besztercei utcai szennyvízcsatorna vezeték építésének becsült költsége 8.857.000 Ft.+ÁFA. 
• Mindösszesen:                    11.241.580 Ft.+ÁFA 

amely költségek a 2018.évi bérleti díj terhére kerülhetnének elszámolásra. 
 
A Móricz Zsigmond utcai szennyvízátemelő üzembiztonságosabbá tételével kapcsolatos javaslatban nem volt 
ismertetve, hogy a tervezett műtárgyak beépítése után az átemelő milyen kapacitással tud működni, képes-e az itt 
felmerülő további igények fogadására, illetve a kapacitásnövelésére van-e lehetőség. A későbbiekben csatolt műszaki 
javaslatban leírtak szerint a tervezett megoldás 6 db családi ház ellátásárát tudja biztosítani. 

1. Előzőekhez képest jelenleg az átemelő ellátja az 5093/11 és az 5093/9 hrsz.-ú ingatlanokon felépített 
kétlakásos lakóépületet (4 lakás). A kettő között lévő jelenleg beépítetlen 5093/10 hrsz.-ú ingatlanon is 
kétlakásos lakóépület építhető (2 lakás). 

2. A terület szabályozása és rendezése következtében kialakított 8103/1-2-3-4 hrsz.-ú és a 8105/1-2-3-4-5 hrsz.-ú 
9 db telekre összesen 18 lakás építhető.  

3. Az ellátandó területen van még a 8102 hrsz.-ú ingatlanból kialakított 8102/2-3-4-5-6-7 hrsz.-ú ingatlanok (6 
lakás), valamint a 8101 hrsz.-ú ingatlan, amely még nem került megosztásra (6 lakás). 

Előzőek alapján a területen - a további szabályozást nem figyelembe véve - összesen 36 db lakással kell számolni, így 
célszerű ennek megfelelően bővíteni, illetve átépíteni a Móricz Zsigmond utcai átemelőt. A 2. és 3. pontban felsorolt 
ingatlanok ellátására gerincvezeték építése is szükséges. 
 
A Besztercei utcában jelenleg a Brassói utca felől a Besztercei utca 21., illetve 22. szám alatti ingatlanokig van kiépített 
szennyvíz-csatorna hálózat, amely magánerőből épült. Az utca teljes hosszában azért nem épült meg a hálózat, mert az 
ott lévő tulajdonosok nem tudták, vagy nem akarták ezt finanszírozni. A Besztercei utca páratlan oldalán jelenleg 11 db, 
a páros oldalán 1 db - a meglévő hálózatról nem ellátható - a szabályozási terv szerint kialakított telek van. A páros 
oldalon a szabályozási terv utcanyitást jelöl, tehát a telekstruktúra még nem kialakított, így a bekötések számát és helyét 
sem lehet meghatározni.  
 
A település többi lakosával szemben méltánytalan lenne, ha a jövőben várható szennyvízcsatorna hálózat építése során 
az érintett ingatlanok tulajdonosai térítésmentesen köthetnének a hálózatra, ezért célszerű tárgyi ingatlanokra 
megvizsgálni a közműfejlesztési hozzájárulás kiszabásának a lehetőségét.    
Az előzőekben ismertetett területeknél (az 5093/9, 5093/10 és 5093/11 hrsz. kivételével) a vezetékes ivóvízhálózat sem 
került kiépítésre ezért célszerű a szennyvízcsatorna hálózat megépítése mellett a vezetékes ivóvíz hálózat kiépítésének a 
lehetőségét.  
 
 
 
 



 
A Tisztelt Képviselő-testület által meghatározott közműépítési munkát a Gördülő Fejlesztési tervbe be kell építeni 
 
A gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák finanszírozására Önkormányzatunk részéről továbbra is rendelkezésre 
áll Gyál Város Önkormányzatának Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás 
összege (a számla jelenlegi egyenlege: 30. 803 309,-Ft), valamint az ivóvíz és csatornahálózat üzemeltetéséért fizetett 
éves bérleti díj összege, amely jelenleg bruttó 132.969.000- Ft/év. A jelenlegi jogszabályok alapján ezek a bevételek 
csak közműfejlesztési célokra fordíthatók.  
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentieket szíveskedjenek áttanulmányozni és azzal kapcsolatos döntésüket 
meghozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Móricz Zsigmond utca átemelő bővítésével kapcsolatosan, felkéri a szolgáltató DPMV Zrt.-t, hogy a 
vizsgálja meg az itt lévő, jelenleg ellátatlan belterületi ingatlanok szennyvízcsatorna hálózatba és vezetékes 
ivóvízhálózatba történő bekötésének lehetőségét, és a Móricz Zsigmond utcai átemelő üzembiztonságosabbá 
tételére és bővítésére ennek megfelelően tegyen javaslatot 

2. a Besztercei utca szennyvízcsatorna hálózatának bővítésével egyetért, felkéri a szolgáltató DPMV Zrt.-t, hogy 
a vizsgálja meg az itt lévő, jelenleg ellátatlan ingatlanok vezetékes ivóvízhálózatba történő bekötésének 
lehetőségét és tegyen erre javaslatot.   

3. a tervezett munkák elvégzéséről szóló végleges önkormányzati döntés után  azokat be kell építeni Gyál Város 
gördülő fejlesztési tervébe  

4. a gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák elvégzésének finanszírozását Gyál Város Önkormányzatának 
Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás összegéből, valamint az 
évenként a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által a víziközmű-hálózat használatáért fizetett bérleti 
díjból biztosítja 

5. felkéri a Jegyzőt, hogy készítsen és terjesszen elő a közműves szennyvízelvezető és ivóvízhálózathoz történő 
utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő 
hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendeletet.    

6. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére 
 
Határidő:  A DPMV Zrt. értesítésére: 2018. november 10. 
  A rendelettervezet előterjesztésére: 2019. március 31. 
Felelős:   Polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
                                            Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság    
Az előterjesztést készítette:  Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2018. október 15.      
 
 
 
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
 
 
Mellékletek:  

1. A DPMV Zrt. javaslata 

2. A Móricz Zsigmond utcai átemelő műszaki tartalma 

3. Besztercei utcai térképrészlet 

4. Móricz Zsigmond utcai térképrészlet 

5. Változási vázrajz hrsz. 8102 





















 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál 0132/18 hrsz.-ú ingatlan
 belterületbe vonására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A gyáli 0132/18 hrsz.-ú rét művelési ágú 1.5110 m2 területű ingatlan tulajdonosa Kránicz József és neje Kránicz 
Józsefné (sz. név: Márkus Borbála) 2360 Gyál, Kőrösi út 31. szám alatti lakosok kérelmet nyújtott be 
hivatalunkhoz tárgyi ingatlan végleges más célú hasznosítására és belterületbe csatolására vonatkozóan - 
összhangban Gyál Város Településrendezési eszközeivel – kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági terület céljára. 
A belterületbe vonással járuló költségek megfizetését a kérelemben a Babó Motors Kft. (székhely: 1196 
Budapest, Árpád utca 103.) vállalta. 
 
A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint külterületi termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet 
kizárólag az Önkormányzat terjeszthet elő. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzatnak képviselő-
testületi döntéssel kell igazolnia. 
A Képviselő-testület 190/2014.(XI.27.) számú határozatával elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Terve 
alapján Gyál, Bem József út melletti 0132/18 hrsz.-ú földrészlet beépítésre szánt, belterületbe vonható terület. 
Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2017.(I.30.) számú rendelete SZT-11/M1 Szabályozási 
Tervlapja tárgyi ingatlant Gksz-1* jelű, azaz kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági területbe sorolja. 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ebben a tömbben lévő - a belterületbe-vonást megelőzően 
0132/20 hrsz.-ú - jelenleg 7709 hrsz.-ú ingatlant az 57/2015.(II.26.) számú határozatával és a - belterületbe-
vonást megelőzően 0132/21hrsz.-ú - jelenleg 7710 hrsz.-ú ingatlant a 245/2017.(XI.30.) számú határozatával már 
belterületbe vonta. Ezeket a földrészleteket nem érintette a szabályozási tervben tervezett út. 
A Babó Motors Kft. (székhely: 1196 Budapest, Árpád utca 103.) az előterjesztéshez mellékelten 
nyilatkozatában nem vállalta az 0132/18 hrsz.-ú ingatlan teljes területére - a korábban belterületbe vont ingatlan 
tulajdonosok által is fizetett hozzájárulással azonos mértékű - 580 Ft/m2 összegű településfejlesztési hozzájárulás 
megfizetését, tekintettel az alábbiakra. 

• A szabályozási terv szerint a tervezett út miatt három részre osztandó az ingatlan. Az út területére 
(1193 m2) - amelyet önkormányzati tulajdonba szeretnének adni - a hozzájárulás terheit nem 
kívánják viselni.   

•  Az egyik területet (7717 m2) egy éven belül hasznosítják, oda egy 3600m2 területű épületet kívánnak 
építeni, ezzel hosszú évekig iparűzési adóalapot képeznek, valamint munkalehetőséget biztosítanak 
számos gyáli munkavállaló számára, így ennek fényében szeretnének a területfejlesztési hozzájárulás 
alól mentesülni. 

• A fennmaradó 5554 m2 területre a 3.221.320 Ft-os területfejlesztési hozzájárulást vállalják.  
 
Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: I. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
1.) Gyál Város Településszerkezeti Tervének megfelelően a Gyál, Bem József út melletti 0132/18 hrsz.-ú 

rét művelési ágú 1.5110 m2 területű földrészletet - az SZT-11/M* jelű tervlap alapján beépítésre szánt 
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezetnek jelölt ingatlant - kivett beépítetlen területként belterületbe 
vonja, abban az esetben, ha 

• a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonosok Kránicz József és neje Kránicz 
Józsefné (sz. név: Márkus Borbála) 2360 Gyál, Kőrösi út 31. szám alatti lakosok, vagy a 
kérelembe megjelölt Babó Motors Kft. (székhely: 1196 Budapest, Árpád utca 103.) viseli. 

• a belterületbe-vonási kérelem benyújtása előtt a tulajdonosok Kránicz József és neje Kránicz 
Józsefné (sz. név: Márkus Borbála) 2360 Gyál, Kőrösi út 31. szám alatti lakosok 
településfejlesztési szerződést kötnek Gyál Város Önkormányzatával és megfizetik az 
ingatlan úttal csökkentett területére az 580 Ft/m2 összegű településfejlesztési hozzájárulást 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. október 15. 



Felelős:  Polgármester 
 
Határozati javaslat: II. 
 
1.) Gyál Város Településszerkezeti Tervének megfelelően a Gyál, Bem József út melletti 0132/18 hrsz.-ú 

rét művelési ágú 1.5110 m2 területű földrészletet - az SZT-11/M* jelű tervlap alapján beépítésre szánt 
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezetnek jelölt ingatlant - kivett beépítetlen területként belterületbe 
vonja, abban az esetben, ha 

• a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonosok Kránicz József és neje Kránicz 
Józsefné (sz. név: Márkus Borbála) 2360 Gyál, Kőrösi út 31. szám alatti lakosok, vagy a 
kérelembe megjelölt Babó Motors Kft. (székhely: 1196 Budapest, Árpád utca 103.) viseli. 

• a belterületbe-vonási kérelem benyújtása előtt a tulajdonosok Kránicz József és neje Kránicz 
Józsefné (sz. név: Márkus Borbála) 2360 Gyál, Kőrösi út 31. szám alatti lakosok 
településfejlesztési szerződést kötnek Gyál Város Önkormányzatával és megfizetik az 
ingatlan teljes 1.5110 m2 nagyságú területére az 580 Ft/m2 összegű településfejlesztési 
hozzájárulást 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. október 15. 
Felelős:  Polgármester 
 
Határozati javaslat: III. 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
1.) Gyál Város Településszerkezeti Tervének megfelelően a Gyál, Bem József út melletti 0132/18 hrsz.-ú 

rét művelési ágú 1.5110 m2 területű földrészletet - az SZT-11/M* jelű tervlap alapján beépítésre szánt 
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági övezetnek jelölt ingatlant - kivett beépítetlen területként belterületbe 
vonja, abban az esetben, ha 

• a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonosok Kránicz József és neje Kránicz 
Józsefné (sz. név: Márkus Borbála) 2360 Gyál, Kőrösi út 31. szám alatti lakosok, vagy a 
kérelembe megjelölt Babó Motors Kft. (székhely: 1196 Budapest, Árpád utca 103.) viseli. 

• a belterületbe-vonási kérelem benyújtása előtt a tulajdonosok Kránicz József és neje Kránicz 
Józsefné (sz. név: Márkus Borbála) 2360 Gyál, Kőrösi út 31. szám alatti lakosok 
településfejlesztési szerződést kötnek Gyál Város Önkormányzatával és megfizetik a 
belterületbe vonási kérelemhez mellékelt nyilatkozatban rögzített 5554 m2 területre az 
580 Ft/m2 összegű településfejlesztési hozzájárulást 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. október 15. 
Felelős:  Polgármester 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István városfejlesztési irodavezető 
 
Gyál, 2018. október 10. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 
Melléklet:   

• 1 pld. kérelem 
• 1 pld. nyilatkozat + felmérési rajz 
• 1 pld. térképkivonat 
• 1 pld. változási vázrajz 
• 2 pld. tulajdoni lap 
• 1 pld. Szabályozási tervlap részlet 

 









Gyál térképe - Kataszter
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Tárgy: Javaslat a kialakuló gyáli 097/132 hrsz.-ú út 
(Újvilág utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Lakatos Krisztina, 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 126. fszt.4. szám alatti lakos telekalakítási 
kérelme alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási Hivatala Földhivatali Osztálya a 800257/4/2018. 
számú határozatában engedélyezte a gyáli 097/49 hrsz.-ú ingatlan telekalakítását, amely során Gyál Város 
szabályozási tervének megfelelően, az Újvilág utca szélesítését elősegítve, kialakításra kerül az 097/132 hrsz.-ú 
45 m2 területű „kivett helyi közút” megnevezésű földrészlet. 

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

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

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) Lakatos Krisztina, 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 126.. fsz.4. szám alatti lakos felajánlása 

alapján a gyáli 097/49 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során kialakuló 097/132 hrsz.-ú 45 m2 területű 
kivett helyi közút megnevezésű földrészletet t é r í t é s m e n t e s e n köszönettel tulajdonba veszi. 

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

Határidő:  2018. december 31. 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 

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

Gyál, 2018. október 3. 

   

                                                                                                                          Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 

 
 

Melléklet: 

 1 pld. nyilatkozat 
 1 pld. telekalakítási engedély 
 1 pld. változási vázrajz  
 1 pld. tulajdoni lap másolat 
 1 pld. szabályozási tervlap részlet 
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Tárgy: Javaslat a sportcsarnok és szálloda 
üzemeltetése tárgyában 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 229/2017.(XI.8.) sz. határozatában úgy döntött, hogy 
elfogadja a legjobb ajánlatot adó ajánlattevő ajánlatát és szerződést köt a gyáli sportcsarnok és a hozzá 
kapcsolódó szálloda megvalósítására. Az építkezés jó ütemben halad, és időszerű foglalkozni a létesítmény 
későbbi üzemeltetésének kérdéseivel.  
Önkormányzatunk álláspontja szerint az üzemeltetést célszerű lenne egy kizárólagosan önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságra bízni, aki gondos gazda módjára, folyamatos önkormányzati kontroll mellett végezné 
feladatait. Ezen kívánalmaknak a Gyáli-Városgazda Kft. meg tudna felelni abban az esetben, ha a Képviselő-
testület biztosítaná az üzemeltetéshez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételeket, melyek kidolgozására javaslom 
felkérni a Kft. ügyvezetőjét! 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyál, Ady Endre u. 22. szám alatti 
sporttelepen megvalósuló sportcsarnok és szálloda üzemeltetését a Gyáli-Városgazda Kft. útján kívánja 
biztosítani és felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2019. januárjában esedékes képviselő-testületi ülésre készítse 
elő az üzemeltetési koncepciót és a hozzá kapcsolódó személyi és tárgyi feltételeket. 
 
 

Határidő: 2019. januári rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős: Horváth Gábor ügyvezető 
 
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. október 11. 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 
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