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N a p i r e n d : 
 

1. Javaslat pályázat kiírására sport célú támogatás elnyeréséhez 
2. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2019-2023 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program 

Intézkedési Tervének felülvizsgálatára 
3. Javaslat a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola és a Víztorony melletti parkok tervpályázatának lezárására 

 
Gyál, 2020. február 13. 
 
 
 
                      Vinnai Tibor s.k. 
          a Bizottság elnöke 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
2020. február 13. 
 
 
Tóth Istvánné  
bizottsági titkár 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat pályázat kiírására sport célú 

támogatás elnyeréséhez 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) 
számú rendeletének 4. § (2) bekezdése értelmében: „Az Önkormányzat a civil szervezetek számára pályázati 
eljárás keretében, céljelleggel, elszámolási kötelezettséggel vissza nem térítendő támogatást nyújt.” Hivatkozott 
rendelet 4.§ (3) bekezdése szerint: „Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amelyik 

a)  gyáli székhelyű, telephelyű vagy 
b) a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.” 

A 4. § (4) bekezdése tartalmazza, hogy „A pénzbeli támogatások vonatkozásában a Képviselő-testület a 
költségvetés összeállításakor meghatározza, hogy a civil szervezetek támogatására milyen célra, mekkora 
összeget biztosít Gyál Város fejlesztése, közösségi életének előmozdítása, hírnevének öregbítése érdekében.” Az 
(5) bekezdés értelmében: „A Képviselő-testület, a feladatkörük szerint érintett bizottságok javaslata alapján, a 
költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntést hoz, a pályázatok kiírásáról.”  
 

A civil (sport) szervezet csak akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
és a támogatást olyan feladatellátásra vagy olyan programok szervezésére kívánja fordítani, amely a helyiek, 
vagy az itt tartózkodók, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az egészséges életmódra nevelés érdekeit szolgálja. 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évekhez hasonlóan, a fentiekben foglaltaknak 
megfelelően a 2020. évben is pályáztatás útján kívánja támogatni a városunkban működő helyi önszerveződő 
sportegyesületeket, sportolókat.  

Gyál Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés tervezetének 5.sz. mellékletében a céltartalék terhére „civil 
szervezetek támogatása” sorából sport célra  5.000 eFt áll rendelkezésre.  

A pályázati kiírást a honlapon és a Gyáli Mi Újságban megjelentetjük. A pályázat beküldési határideje 2020. 
április 2. (csütörtök), elbírálásának határideje 2020. április 30. (csütörtök).  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a pályázat kiírására! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki sport célú támogatás elnyerésére 
 

A pályázat célja:  a helyi önszerveződő sportegyesületek, valamint a sportolók támogatása 
vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az 
egészséges életmódra nevelés elősegítése. 

 
A pályázók köre: Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek (szakosztályok 
önállóan nem pályázhatnak), gyáli kiemelkedő eredményességű sportolók. 
 
A pályázat követelménye:  
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: 
- nevét, 
- címét, 
- adóazonosító jelét vagy adószámát, 
- bírósági nyilvántartásba vételi számát, 
- nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét, 
- a nyilvántartott tagok számát, 
- éves programját, 
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- a megpályázott tevékenység rövid leírását, 
- a pályázatban érintettek tevékenységi körét, 
- a program költségvetését, 
- a vállalt önrész összegét, 
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, 
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, 
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell: 
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) 
önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán) 
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, 
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,  
- a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a 
nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és 
Humánpolitikai Irodán) 
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a 
köztartozás mentességről, 
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, 
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát, 
- igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző 
év tevékenységéről szóló beszámolóról. 

 
A pályázat benyújtási határideje és helye: legkésőbb 2020. április 02-ig személyesen benyújtva a 

Szervezési és Humánpolitikai Irodára (Gyál, Kőrösi út 112-
114.), vagy postai úton, április 2. napjáig postabélyegzővel 
ellátva, Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
címezve. 

 
A pályázat elbírálása: Az Ifjúsági és Sport Bizottság  javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 

2020. április 30-i ülésén. 
 
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés tervezetének 5.sz. 
mellékletének céltartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra 5.000 eFt áll rendelkezésre.  

Határidő: 2020. április 30. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Ifjúsági és Sport Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabó Józsefné irodavezető 
 
Gyál, 2020. február 02.  
 
 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
 
Az előterjesztés a 2020. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
         Diera Éva 
            Pénzügyi és Adó Iroda  irodavezető 

http://www.gyal.hu/
http://www.gyal.hu/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2019-
2023 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Program Intézkedési Tervének felülvizsgálatára 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyelőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. §-a rendelkezik a 
helyi esélyegyenlőségi programokról. A tv. 31. §. (1) bek. szerint a települési önkormányzat öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot fogad el. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eleget tett a törvényi 
kötelezettségének és 10/2019.(I.31.) sz. határozatával elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
(továbbiakban: HEP) a 2019-2023. közötti időszakra vonatkozóan, melynek részét képezi az Intézkedési terv.  
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek 
során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi 
Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot (HEP Fórumot) hozott létre, hogy a HEP IT-ben vállalt feladatok 
településünkön maradéktalanul megvalósuljanak.  
 
A HEP Fórum 2020. január 23-án megtartotta első ülését, melyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Tervét (HEP IT) és a megvalósításra váró intézkedésekkel kapcsolatosan érkezett felelősi hozzászólásokat 
áttekintette, megtárgyalta és elfogadta azokat. Ennek alapján a HEP Fórum részét képező Intézkedési Terv 
kiegészítésre került egy oszloppal, mely az eredeti HEP óta elkészült változásokat tartalmazza.   
 
A jogalkotási törvény lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok képviselő-testületei számára, hogy a saját és 
az általa irányított szervek tevékenységét, cselekvési programját, működését normatív határozatban szabályozza. 
Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés tárgyát képező helyi esélyegyenlőségi programmal a képviselő-testület   
cselekvési programját fogadta el, javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy határozatát normatív határozatként 
hozza meg. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt Helyi Esélyegyenlőségi Program részét képező Intézkedési 
Terv felülvizsgálata kapcsán elkészült iratanyag elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyál Város Önkormányzata Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának részét képező Intézkedési Terv felülvizsgálatával kapcsolatos iratanyagot, az 
előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal. 
Határidő: 2020.02.29. 
Felelős: Polgármester 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Ifjúsági és Sport Bizottság 
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 
 Szociális és Egészügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Polyák Józsefné esélyegyenlőségi referens, ügyintéző  
 
Gyál, 2020. január 31. 
                  Pápai Mihály 
                 polgármester 
Melléklet:  
1. Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervben lévő felelősök válaszlevelei   
2. HEP Fórum jegyzőkönyve 
3. HEP IT (kiegészített) 























 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Bartók Béla Általános 
Iskola és a Víztorony melletti parkok 
tervpályázatának lezárására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt feladatának tartja a város zöldfelületeinek 
folyamatos fejlesztését, ennek keretében már a 2018. évi költségvetésében is elkülönített összeg szerepelt ezen 
beruházások tervezésére. Sajnálatosan sikertelen volt a pályázat kiírása, ugyanis a tervező cégek leterheltsége 
miatt nem jelentkezett komoly érdeklődő. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 220/2019. (XI.28.) 
sz. határozatában elfogadta az új pályázati felhívást, valamint kijelölte a szakmai zsűri tagjait. 
 
A szakmai zsűri a benyújtott ajánlatokat felbontotta (1. sz. melléklet), átnézték, valamint 2020. 02. 10-én 
véleményüket is megfogalmazták. A beadott ajánlatok értékelését és a pályázat lezárásának javaslatát mellékelt 
Bírálati jegyzőkönyv (2. sz. melléklet) tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, a szakmai zsűri Bírálati jegyzőkönyvben foglalt döntési javaslatát és a Gyáli Bartók Béla 
Általános Iskola és a Víztorony melletti parkok tervezésére kiírt pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja, 

2. új, nyílt pályázatot ír kíván kiírni a tervezésre, egyben felhatalmazza a Polgármestert az eredményes 
pályázat lefolytatásához szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2020. március 30. az új pályázat előkészítésére 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Ifjúsági és Sport Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Vitéz Péter 
 
Gyál, 2020. 02. 12. 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet:  Bontási jegyzőkönyv 
Bírálati jegyzőkönyv 



BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 
 

Tárgy:  Gyáli Bartók Béla Általános Iskola és Víztorony melletti parkok tervezése 
 
Időpont: 2020. 01. 20. 15:00 
 
Helyszín: 2360 Gyál, Kőrösi út, 112-114. 
 
Résztvevők:  a jelenléti ív szerint 
 
 
Jelenléti ív szerinti jelenlévők, köztük a megvalósíthatósági tanulmányterv 
pályázatának bíráló bizottságának tagjai, fent jelzett időpontban, a határidő 
lejártáig beérkezett, 2 db bontatlan borítékot, mint ajánlatokat bontják. 
A borítékok sértetlenek 
 
Ajánlattevők és ajánlataik: 

1. ajánlattevő: Wildscape Projects 
árajánlat Bartók iskola mögötti park koncepciótervére: bruttó 2.9400.000,- Ft 
árajánlat Bartók iskola mögötti park kiviteli tervére: bruttó 2.832.000,- Ft 
kivitelezési költségbecslés: bruttó 139.031.345,- Ft 
 

2. ajánlattevő: 4D Tájépítész Iroda 
árajánlat Víztorony park koncepciótervére: 6.000.000,- Ft + Áfa  
árajánlat Víztorony park engedélyezési tervére: 3.000.000,- Ft + Áfa 
árajánlat Víztorony park kiviteli tervére: 16.000.000,- Ft + Áfa 
kivitelezési költségbecslés: bruttó 617.188.250,- Ft 
 
 

A bontás lezárva: 15:12. 
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