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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága 
tagjai részére 
 
 
 

M E G H Í V Ó 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága 
 

2018. június 21-én /csütörtök/ 15.00 órakor  
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz. 14. (Gyál, Kőrösi u. 112-114.) 
 
N a p i r e n d : 
 
Nyílt ülés: 

 
1. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 

rendelet módosítására 
2. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges felülvizsgálatára: a WAREMA PT 

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

3. Javaslat lakhatási támogatásra 
 

Gyál, 2018. június 14. 
 
 
 

Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna s.k. 
                    a Bizottság elnöke 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
2018. június 14. 
 
 
Nagy Gáborné 
bizottsági titkár 
 











Szám:17202-2/2018. 
 

K i v o n a t 
 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága 2018. június 
21-én  megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
„Kihagyva a kihagyandók” 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága 3 igen – 0 
nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

31/2018.(VI.21.) sz. KKB határozat 
 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és 
Közbiztonsági Bizottsága az alábbiak szerint fogadja el a 2018. június 21-ei  nyílt 
ülésének napirendjét: 
 
 

 
Nyílt ülés: 
 

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

2. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges felülvizsgálatára: a 
WAREMA PT Hungary Kft. területére (hrsz.:8206, 8207, 8208 és a 2215/63) 
vonatkozó hatályos HÉSZ és szabályozási terv módosítása 

3. Javaslat lakhatási támogatásra 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  a bizottság elnöke” 
 
 

k.m.f. 
 

 
       Marjainé dr. SzerényiZsuzsanna  sk. 
        elnök 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2018. június 22. 
 
Nagy Gáborné 
Jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Szám:17202-2/2018. 
 

K i v o n a t 
 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága 2018. június 
21-én  megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
„Kihagyva a kihagyandók” 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága 3 igen – 0 
nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

32/2018.(VI.21.) sz. KKB határozat 
 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és 
Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Polgármesteri 
Hivatalban foglalkoztatottak munkaidő és ügyfélfogadási rendjéről szóló 
19/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítását.  
 
 
Határidő: a következő rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős: a bizottság elnöke” 
 
 

k.m.f. 
 

 
       Marjainé dr. SzerényiZsuzsanna  sk. 
        elnök 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2018. június 22. 
 
Nagy Gáborné 
Jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szám:17202-2/2018. 
K i v o n a t 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága 2018. június 
21-én  megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
„Kihagyva a kihagyandók” 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága 3 igen – 0 
nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

33/2018.(VI.21.) sz. KKB határozat 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és 
Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati 
javaslat elfogadását: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja a következők 
szerint: 

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

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

(m) 6 méterről 12 méterre történő módosításával 
- lehetőség szerint a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 

tekintetében 45%-ról 50 %-ra történő módosításával. 
- A tervezési feladattal összefüggésben a tervezés keretében a Gksz-13 övezetbe 

sorolt további ingatlanok (04/26, 024/29 és a 024/30 hrsz.) helyzete, övezeti 
besorolása a tervezés során vizsgálandó és szükség esetén módosítható. 

2. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a Gyál, 
8206, 8207, 8208 és a 2215/63 hrsz.-ú területet, továbbá a fejlesztést érintő Patak 
utca, Bánki Donát utca és 2215/50 hrsz.-ú út által határolt tömb jelenleg Gksz-13 
övezetbe sorolt területét - a gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása érdekében - 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

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

4. a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII. tv.43.§(5) 
bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§.(2) és (3) bekezdése szerinti környezeti 
hatásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek. 

5. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a 
partnerségi egyeztetés során nem állapít meg. 

6. a tervezési munka elkészítésére együttesen szerződést köt a PESTTERV Pest 
megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint 
tervezővel és a WAREMA PT Hungary Kft.-vel, mint költségviselővel 

7. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.  
8.  

Határidő: a következő rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős: a bizottság elnöke” 
 

k.m.f. 
       Marjainé dr. SzerényiZsuzsanna  sk. 
        elnök 
A kivonat hiteléül: 
2018. június 22. 
 
Nagy Gáborné 
Jegyzőkönyvvezető 



Szám:17202-2/2018. 
 

K i v o n a t 
 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága 2018. június 
21-én  megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
„Kihagyva a kihagyandók” 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága 3 igen – 0 
nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

34/2018.(VI.21.) sz. KKB határozat 
 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi és 
Közbiztonsági Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Gyál 
Közbiztonságáért Közalapítvány részére Gyál Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetésének általános tartalék kerete terhére, 2018.II. félévre 600.000,-Ft 
összeget biztosítson annak érdekében, hogy a Gyáli Rendőrőrs dolgozói  lakhatási 
támogatásban részesüljenek. 
 
Határidő: a következő rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős: a bizottság elnöke” 
 
 

k.m.f. 
 

 
       Marjainé dr. SzerényiZsuzsanna  sk. 
        elnök 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2018. június 22. 
 
Nagy Gáborné 
Jegyzőkönyvvezető 
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