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

2020. január 13-án (hétfő) 17.00 órakor 
 
rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz. 4. 
 
Napirend: 
 

Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat pályázat benyújtásához a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési együttműködés” 
tárgyában 

 
Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester   
 
2. Javaslat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint a Volánbusz Zrt.-vel közösségi 

közlekedési tárgyú megállapodások ismételt megkötésére  
 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester   

 
Gyál, 2020. január 9.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat pályázat benyújtásához a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési 
együttműködés” tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázat célja a Magyarország határain kívül élő magyarság 
szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének 
előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési 
együttműködések erősítése útján. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi 
és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni. 
 
A program ennek érdekében támogatja a különböző országok állampolgárainak és szervezeteinek 
együttműködését, hogy találkozzanak, közösen cselekedjenek, és együtt alakítsák ki saját elképzelésüket egy 
nemzeteken túlmutató, de a sokszínűséget tiszteletben tartó európai környezetről. A pályázat benyújtási 
határideje: 2020. január 15.  
Az alapkezelő ismét kiírt pályázatán Gyál Város Önkormányzata indulni kíván, melynek célja a két település 
kulturális érdeklődésének bővítése, a magyarságtudat erősítése. 
 
Költségvetés: 
A pályázat keretében 500.000,- Ft és 2.000.000,- Ft közötti, vissza nem térítendő összegre lehet pályázni. 
A gyáli projekt tervezett megvalósítási költsége 2.000.000,- Ft, időszaka: 2020. július 1-4. 
A pályázat előfinanszírozására való tekintettel a költségeket nem kell megelőlegezni. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést támogatni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. támogatja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési együttműködés” elnevezésű pályázat 
benyújtását. 
2. a projekt megvalósítására 2.000.000,- Ft összeget pályáz. 
3. felkéri Gyál város polgármesterét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Nagy József Elek alpolgármester 
Határidő: 2020. január 15. 
 
Az előterjesztést készítette: Berki-Abonyi Tünde  
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 
 
Gyál, 2020. január 8. 

 
  
 Nagy József Elek 
 alpolgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Innovációs és Technológiai 
Minisztériummal, valamint a Volánbusz Zrt.-
vel közösségi közlekedési tárgyú 
megállapodások ismételt megkötésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: FAÖT) kezdeményezésére a 2016. év során 
indult egyeztetések eredményeként került sor Gyál Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 
valamint Gyál Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. közötti megállapodás megkötésére. 

A megállapodások szerint településünk területén a menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátását biztosító 
elővárosi autóbusz járatokat 2016. november 1. napjától a Volánbusz Zrt. biztosítja, mint Szolgáltató. A 
megállapodások értelmében az agglomerációs közlekedésben érintett járatok a településen belüli utazásokra 
helyi tarifával vehetőek igénybe. A feladatellátáshoz szükséges forrásokat a Minisztérium biztosította a 
Szolgáltató számára, de külön megállapodás keretében a helyi önkormányzatok, így Gyál Város Önkormányzata 
is havonta költségtérítési hozzájárulást nyújt a Szolgáltató részére a feladat megfelelő szintű ellátásához. A 
költségtérítési hozzájárulás összege 2017. október 31. napjától 3.206.840.-Ft/hónap összegben került 
megállapításra. 

Tekintettel arra, hogy a fentiekben említett szerződések határozott időre, 2019. december 31. napjáig kerültek 
megkötésre, így az elővárosi buszközlekedés folyamatos és megnyugtató biztosítása érdekében szükséges ezen 
megállapodások hatályának meghosszabbítása a Volánbusz Zrt.-vel és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
jogutódjával, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. Mivel a feladatellátással összefüggő 
megállapodások előkészítése az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről folyamatban van, így a 
szerződések megszövegezése még nem történt meg, azonban a Fővárosi Közgyűlés és a partnerek nyilatkozatai 
alapján a szerződés feltételei nem változnak, 2020. január 1. napjától változatlan kondíciókkal és költségtérítési 
hozzájárulási összeggel hosszabbítható meg.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. felhatalmazza a Polgármestert a közösségi közlekedést biztosító megállapodások aláírására az 
Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint a Volánbusz Zrt.-vel a 2019. december 31-én 
érvényes szerződéses feltételek szerint, 

2. felkéri a Pénzügyi és Adó Iroda vezetőjét, hogy a 2020. évi költségvetés készítésekor a Volánbusz Zrt. 
részére havonta fizetendő 3 206 840.- Ft költségtérítési összeg betervezéséről gondoskodjon, 

3. engedélyezi a 2019. december 31-én érvényes szerződéses feltételek teljesülése esetén a havi 
költségtérítés összegének kifizetését az 1. pontban említett megállapodások aláírásáig. 

 
Határidő: 2020. május 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 
 
Gyál, 2020. január 8. 
  Pápai Mihály 
                                  polgármester 
 



 
Melléklet: 1.  Innovációs és Technológiai Minisztérium jogelődjével 2017. október 31. napján megkötött 

szerződés  
                  2. Volánbusz Zrt.-vel 2017. október 31. napján megkötött szerződés  
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