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Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottsága 
 
 

2020. szeptember 16-án (szerda) 16.00 órakor 
 
 
ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem – földszint 4. (Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
 
N a p i r e n d : 
 
Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására 2020. 
november 1-jétől 

2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való 
csatlakozásra 

3. Javaslat az Oktatási és Kulturális Bizottság keretének átcsoportosítására 
4. Javaslat Gyáli Tulipán Óvoda légtechnikai rendszer javítási költségeinek támogatására 
5. Javaslat a gyáli 8104 hrsz.-ú helyi közút elnevezésére 
6. Javaslat a gyáli 4375/20 hrsz.-ú helyi közút elnevezésére 

 
Zárt ülés: 
 

7. Javaslat a Pest Megyei Önkormányzat által alapított díjakra való felterjesztésre 
 (Később kerül kiküldésre) 
 

Gyál, 2020. szeptember 11. 
 
 
 
 
 Lendvay-Kiss Anita s.k.
 az OKB elnöke 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
2020. szeptember 11. 
 
 
Tóth Regina 
jegyzőkönyvvezető 
 



Tárgy: Javaslat az Arany János 
Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár alapító okiratának 
módosítására 2020. november 1-
jétől 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár (a 
továbbiakban: Közház) alapító okiratát 103/2020. (VIII.05.) sz. határozatával hagyta jóvá. A módosított alapító 
okirat törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése közben a bejegyzést végző Magyar Államkincstár (a 
továbbiakban: Kincstár) 2020. augusztus 18. napján kelt hiánypótló végzésében (1.sz.melléklet) jelezte, hogy két 
eltérő hatályú alapító okirat törzskönyvi bejegyzése szükséges az alábbiak szerint: 

- A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint 
egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: 
Módtv.) rendelkezései alapján 2020. október 31. napjáig szükséges az alapító okirat 5.2. pontjába 
(Foglalkoztatási jogviszonyok) felvenni a munkaviszonyt, tekintettel arra, hogy 2020. július 1. napjától 
a közművelődési intézményekben már csak munkaviszony keretében alkalmazhatók az új munkatársak, 
azonban a jogviszonyban lévők foglalkoztatása 2020. október 31. napjáig közalkalmazotti 
jogviszonyban történik: az ennek megfelelő módosító, és alapító okirat törzskönyvi bejegyzése felől 
intézkedtünk a 103/2020. (VIII.05.) KT határozat alapján. Az okiratok törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyzése 2020. augusztus 31. napján megtörtént (2.sz.melléklet). 

- Szükséges azonban – a kincstári végzésnek megfelelően – egy 2020. november 1. napjától hatályos 
módosító, és alapító okirat kincstári bejegyzése is, amely már a közalkalmazotti jogviszonyt nem 
tartalmazza az alapító okirat 5.2. pontjában, valamint az 5.1. pont (A vezető megbízási rendje) 
tartalmazza a vezetői megbízás új rendjét, mely értelmében az újonnan kinevezett vezető munkaviszony 
keretében látja el intézményvezetői feladatait, legfeljebb 5 év határozott időtartamban. Érdemes 
megjegyezni, és erre a kincstári végzés is rámutat, hogy a Módtv. felhatalmazása alapján az ágazatra 
érvényes végrehajtási rendelet még nem került megalkotásra az illetékes minisztérium által, így az 
alapító okirat vezetői megbízás rendjéről szóló előírásait annak ismerete nélkül vagyunk kénytelenek 
megalkotni, az a jogszabály esetleges megjelenése, és eltérő rendelkezése miatt további módosításra 
szorulhat, így elképzelhető annak ismételt képviselő-testületi tárgyalása. 

A Közház 2020. november 1. napjától hatályos, és törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzendő módosító, és 
egységes szerkezetű alapító okirata az előterjesztés 3., és 4. sz. mellékleteként olvasható. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
alapító okiratának módosításáról dönteni szíveskedjék. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. jóváhagyja az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár alapító okiratának – az előterjesztés 3. 
sz. melléklete szerinti – módosítását az alábbiak szerint: 

1. Az alapító okirat 5.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5.1.   A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője munkavállaló, aki – a 
vonatkozó jogszabályok alapján – nyilvános pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra, és megbízása legfeljebb 
öt év határozott időtartamra szól. A költségvetési szerv vezetőjét Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete bízza meg, és menti fel. A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Gyál Város Polgármestere 
gyakorolja. 

2. Az alapító okirat 5.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 



2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
2. jóváhagyja az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát (4. sz. melléklet). Ezzel egyidejűleg a K/15031-4/2020. okiratszámú, 2020. augusztus 31. 
napjától alkalmazandó egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett hiteles törzskönyvi 
nyilvántartáshoz az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár módosító, és egységes szerkezetű 
alapító okiratát továbbítsa; 

4. felhatalmazza továbbá a Polgármestert a kincstári intézkedésekkel összefüggő esetleges, lényegi 
döntéseket nem érintő hiánypótlások, javítások megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2020. augusztus 31. 
 
 
             Nagy József Elek 
               alpolgármester 
 



Ügyintézés helye: 1138 Budapest, Váci  út 188
Ügyintéző: Kiss Kitti
Telefonszám: (1) 429-5383

Iktatószám: 13-TNY-1644-2/2020-685885
Tárgy: Hiánypótlási felhívás törzskönyvi

nyilvántartási eljárásban

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA vezetője részére
Elektronikus elérhetősége: 552076929
Gyál
Kőrösi út 112-114
2360

VÉGZÉS

A(z) GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114) által benyújtott, 2020.
augusztus  hónap 18.  napján,  a  13-TNY-1644-1/2020-685885 iktatószámon érkeztetett,  ARANY
JÁNOS  KÖZÖSSÉGI  HÁZ  ÉS  VÁROSI  KÖNYVTÁR  (törzskönyvi  azonosító:  685885)
megnevezésű  törzskönyvi  jogi  személyre  vonatkozó,  "Változásbejelentés  -  Önkormányzati
költségvetési szerv" tárgyú kérelme hiányos az alábbiak szerint:

- A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint
egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (továbbiakban: Törvény) 1.
§ (2) bekezdése alapján:
„A kulturális intézményben foglalkoztatottaknak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény(a továbbiakban: Kjt.)  szerinti  közalkalmazotti  jogviszonya e törvény erejénél fogva, a 2.  § (8)
bekezdésében meghatározott  időpontban a munka törvénykönyvéről  szóló 2012.  évi  I.  törvény szerinti
munkaviszonnyá alakul át.”

A Törvény 2. § (8) bekezdése alapján:
„A munkaszerződés megkötése esetén a közalkalmazotti jogviszony  - ideértve a határozott idejű jogviszonyt
is – 2020. november 1-jei hatállyal alakul át munkaviszonnyá.”

A Törvény 3. § (1) bekezdése alapján:
„2020.  július  1-jétől  új  közalkalmazotti  jogviszony nem létesíthető,  a  Kjt.  1.  §  (1)  bekezdése  szerinti
foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor.”

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár megnevezésű költségvetési szerv esetében a közhiteles
törzskönyvi nyilvántartás jelenleg a közalkalmazotti jogviszony és a megbízási jogviszony foglalkoztatási
jogviszonyokat tartalmazza.

Fenti jogszabályi rendelkezések értelmében kettő, eltérő hatályú alapító okirat módosítására van szükség.

1. Először törzskönyvi bejegyzés napi hatállyal módosítani szükséges az alapító okirat 5.2. pontját, mégpedig
bele kell venni a foglalkoztatási jogviszonyok közé a munkaviszonyt.
2.  Ezt  követően november 1-i  hatállyal  módosítani  szükséges az alapító okirat  5.1.  pontjában a vezető
megbízási rendjét, továbbá törölni kell az 5.2 pontban a közalkalmazotti jogviszonyt a foglalkoztatási
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jogviszonyok közül.
Az EMMI a közeljövőben fogja kiadni a törvénymódosítással kapcsolatos végrehajtási rendelkezéseket, mely
alapján szükséges az 5.1. pontban elkészíteni a vezető megbízási rendjére vonatkozó szabályokat.

Felhívom figyelmét arra, amennyiben további, 2020. november 1-jét megelőző hatályú egyéb módosítási
kérelmet is be kíván nyújtani a törzskönyvi nyilvántartásba, akkor a fenti, november 1. napján hatályosuló
módosítást megelőzően tegyék meg. (Tehát amint a november 1-jei hatályú változásbejegyzés a törzskönyvi
nyilvántartás nyilvántartó rendszerébe rögzítésre kerül, azt követően az alapító okiratot érintő bármilyen
módosítást  az  időrendiség  miatt  legközelebb már  csak  2020.  november  2-án,  vagy azt  követően lehet
kérelmezni.)

A beküldött dokumentumok alapján az alábbi észrevételeket teszem:

-A B202-es nyomtatványon a "Jogviszony" résznél jelölni szükséges a "Munkaviszony"-t, mint új bejegyzést
a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes
kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. §-a alapján.

- A módosító okiratból hiányzik az alkalmazási dátum, melyet a következőképpen szükséges beleírni: "Jelen
módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni."

- Az alapító okirat 4.4. pontjában javítani szükséges a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok
osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet alapján a "082093 Közművelődés - egész életre
kiterjedő tanulás, amatőr művészetek" kormányzati funkció kódot és elnevezést szükséges írni. Ezt a javítást
a módosító okiratban is szükséges átvezetni.

- A benyújtott alapító okirat 5.1. pontját a jelenleg hatályos alapító okiratban szereplő szövegre szükséges
javítani.

- A jelenleg hatályos alapítói okirat tartalmazza az 5.2. pontban a "közalkalmazotti jogviszony"-t és a "A
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992.
(XI.20.)  Kr."-t  mint  szabályozó jogviszonyt.  Kérem visszaírni  a  K/15031-4/2020.  okiratszámú Alapító
okiratba.

Kérem, hogy a hiánypótlási felhívásban foglaltakat az erre szolgáló B600-as nyomtatványon teljesítse. A
javított  B202-es  nyomtatványt  pdf-ként  tudja  csatolni  a  B600-as  nyomtatványhoz.  Ne egy új  B202-es
kérelmet nyújtson be.
A  B600-as  nyomtatvány  "Hiánypótlási  felhívás  iktatószáma"  sorában  a  következő  iktatószámot  kell
szerepeltetni: 13-TNY-01644-02/2020-685885

Kérem, hogy minden iratot külön-külön PDF-ként csatoljon a kérelemhez.

Felhívom figyelmét, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 44. §-a alapján
egy eljárásban csak egy hiánypótlás adható. A hiánypótlásnak 2020. augusztus 28. napjáig be kell érkeznie
Igazgatóságunkra, ellenkező esetben az eljárás az Ákr. 47. § (1) bekezdés b.) pontja alapján megszüntetésre
kerül.  Az Ákr. 49. §-a lehetővé teszi, hogy az ügyfél az eljárás szünetelését kérje (B606+polgármesteri
kérelem), a szünetelés időtartama hat hónap, mely idő alatt a határidők nyugszanak.

A hiánypótlási felhívásnak 2020. augusztus 28-ig tehet eleget. A hiánypótlási felhívás teljesítésének
határideje az ügyintézési határidőbe beszámít.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, ennek hiányában a
kérelme nem bírálható el és tekintettel arra, hogy a törzskönyvi nyilvántartási eljárás hivatalból nem
folytatható, a kérelmére indult közigazgatási hatósági eljárást megszüntetem.
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Végzésem ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, annak hiányában az eljárást
megszüntető végzés ellen indított közigazgatási perben támadható meg.

Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A(z) GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA a(z) ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI
KÖNYVTÁR  megnevezésű  törzskönyvi  jogi  személyre  vonatkozó,  "Változásbejelentés  -
Önkormányzati  költségvetési  szerv"  tárgyú  kérelmet  nyújtott  be  hatóságomhoz  /  a  Magyar
Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósághoz.

A  Magyar  Államkincstár  Budapesti  és  Pest  Megyei  Igazgatóság  a  kérelmet  megvizsgálta  az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/A. §-a,
167/C. §-a, 167/E. §-a, valamint a vonatkozó ágazati jogszabályok alapján.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. §-a
alapján, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy megfelel, de a
tényállás tisztázása során felmerült  új  adatra tekintettel  az szükséges,  az eljáró hatóság határidő
megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - ha törvény vagy
kormányrendelet másként nem rendelkezik - egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 104. § (2) bekezdése
alapján a hiánypótlási felhívás teljesítésére legfeljebb 15 napos határidő állapítható meg.

A  kérelem  elbírálásához  a  fenti  jogszabályi  előírások  alapján  szükséges  a  rendelkező  részben
részletezett hiányok pótlása.

Végzésemet az Ákr. 44. §-a, 47. § (1) bekezdés b) pontja, 50. § (5) bekezdése, 80. § (1) bekezdése, 81.
§ (1) bekezdése, 112. §-a,  valamint az Áht. 104. § (2) bekezdése alapján hoztam meg.

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság törzskönyvi nyilvántartási eljárásra
vonatkozó hatáskörét az Áht. 104. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Államkincstárról szóló
310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 10. §-a és 1. számú melléklete határozza meg.

Budapest, 2020. augusztus 19.

Sebestyén  Gabriella  a  Magyar  Államkincstár  Budapesti  és  Pest  Megyei  Igazgatóság  igazgatója
nevében és megbízásából.

P.H.
Kánya Lászlóné
osztályvezető

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

Kapják:

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114)1.
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (1138 Budapest, Váci  út 188)2.
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A(z) GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114) által benyújtott, 2020.
augusztus 18. napján, a 13-TNY-1644-1/2020-685885 iktatószámon érkeztetett, ARANY JÁNOS
KÖZÖSSÉGI  HÁZ  ÉS  VÁROSI  KÖNYVTÁR  megnevezésű  (törzskönyvi  azonosító:  685885)
törzskönyvi jogi személyre vonatkozóan benyújtott változás-bejelentési kérelemnek teljes egészében
helyt adok. A benyújtott okiratok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

A  törzskönyvi  jogi  személy  Magyar  Államkincstár  által  vezetett  közhiteles  törzskönyvi
nyilvántartásba bejegyzett adatain a kérelmezett módosításokat 2020.08.31 alkalmazási dátummal
átvezettem.

Ügyintézés helye: 1138 Budapest, Váci  út 188
Ügyintéző: Kiss Kitti
Telefonszám: (1) 429-5383

Iktatószám: 13-TNY-1644-5/2020-685885
Tárgy: Törzskönyvi nyilvántartási adatok

módosítása
Melléklet: Törzskönyvi kivonat

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

HATÁROZAT

Kérelmezett módosítások: foglalkoztatási jogviszony

Alapító okirat száma: K/15031-4/2020.

A(z)  ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR törzskönyvi  jogi  személy
törzskönyvi  nyilvántartásba  bejegyzett  módosított  adatait  a  határozatom  mellékletét  képező
Törzskönyvi kivonat tartalmazza.

Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel.

Határozatom  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  80.  §  (1)
bekezdésén, 81. § (2) bekezdés a) pontján, 85. § (3) és (6) bekezdésén, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 104. § (2) bekezdésén alapul.

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság törzskönyvi nyilvántartási eljárásra
vonatkozó hatáskörét az Áht. 104. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Államkincstárról szóló
310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 10. §-a és 1. számú melléklete határozza meg.
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Budapest, 2020. augusztus 31.

Sebestyén  Gabriella  a  Magyar  Államkincstár  Budapesti  és  Pest  Megyei  Igazgatóság  igazgatója
nevében és megbízásából.

P.H.
Hetényi Tamás

irodavezető

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

Kapják:

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114)1.
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (1138 Budapest, Váci  út 188)2.
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3.sz.melléklet 

Okirat száma: K/15031-11/2020. 

Módosító okirat 

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár a Gyál Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által 2020. augusztus 31. napján kiadott, K/15031-4/2020. számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a      
/2020. (IX.     ) KT határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az alapító okirat 5.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője 
munkavállaló, aki – a vonatkozó jogszabályok alapján – nyilvános pályázati eljárás útján kerül 
kiválasztásra, és megbízása legfeljebb öt év határozott időtartamra szól. A költségvetési szerv 
vezetőjét Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg, és menti fel. A vezető 
felett az egyéb munkáltatói jogokat Gyál Város Polgármestere gyakorolja. 
 

2. Az alapító okirat 5.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
1 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Gyál, „elektronikus aláírás szerint” 

P.H. 

Pápai Mihály, polgármester 



4.sz.melléklet 

Okirat száma: K/15031-12/2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. 
1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Némedi-szőlő Közösségi Ház 2360 Gyál, 097/7. hrsz. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.1.1. megnevezése: Gyál város Önkormányzata 
2.1.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 Közösségi Ház és Városi Könyvtár Gyál 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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3.1.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1.  megnevezése: Gyál Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti kulturális szolgáltatás, nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása, helyi közművelődési tevékenység támogatása, valamint a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 76. § (2) bekezdése alapján a közművelődési alapszolgáltatások 
megszervezése 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: kulturális alapellátás és közművelődési 

alapszolgáltatások biztosítása 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
3 082044 Könyvtári szolgáltatások 
4 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

5 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

6 082093 Közművelődés – Egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
7 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
8 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
9 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál Város közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője 
munkavállaló, aki – a vonatkozó jogszabályok alapján – nyilvános pályázati eljárás útján 
kerül kiválasztásra, és megbízása legfeljebb öt év határozott időtartamra szól. A 
költségvetési szerv vezetőjét Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza 
meg, és menti fel. A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Gyál Város Polgármestere 
gyakorolja. 
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
2021. évi fordulójához való 
csatlakozásra  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál. A rendelet 18.§ 
értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely az 
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára nyújt segítséget a felsőfokú 
tanulmányaik lebonyolításához.  
 
Pályázók köre: 

- Azok a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezők, akik 
 
a.) felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 

munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is (amennyiben jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév 
első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra), továbbá azok is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a pályázás időpontjában szünetel (az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 
2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen). 
 
(BURSA-2021. A 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan), vagy 
azok, akik 

 
b.) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával 

nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2021/2022. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni  

 
(BURSA-2021.B felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázók közül csak 
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2021/2022. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási 
intézménybe, és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik). 

 
A helyi önkormányzat az ösztöndíjrendszerhez évente csatlakozhat. 
 
A 2021. évi csatlakozás részletes feltételeit, a csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatot és ütemtervet az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő Igazgatósága internetes felületén található EPER-Bursa rendszerből letöltött 
dokumentumok tartalmazzák. (1. sz. melléklet) 
 
A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2020. október 1. (postabélyegző) 
 
Az Általános Szerződési Feltételek szerint az önkormányzatnak a csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is 
el kell küldenie a Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati fordulók során már tett ilyen nyilatkozatot. A 
csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza. 
 
A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa rendszerhez történő 
csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő 
önkormányzatok részére. A rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az EPER-Bursa rendszerben 
nem rögzített pályázatot nem bírálhatnak el. 
 
A 2020. évi fordulóban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrésze 
havi egy főre jutó legnagyobb összege 5000 Ft/hó volt. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok alapján hozza meg a döntését. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

a) csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2021. évi fordulójához,  
 

b) a támogatás 1 főre jutó összegét …………Ft/hóban határozza meg, 
 

c) felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat aláírására, 
 

d) felkéri a polgármestert a pályázati kiírással és annak lebonyolításával szükséges munkák 
elvégeztetésére. 

 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
 
 
G y á l, 2020. augusztus 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagy József Elek 
                alpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 

 

































 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tárgy:  Javaslat az Oktatási és Kulturális 
Bizottság keretének átcsoportosítására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Gyáli Iskolakezdési Program az idei tanévtől kezdve az elsőtől nyolcadik osztályos tanulók szülei számára 
hatalmas segítséget jelent, hiszen minden gyermek ingyenesen megkapja azt a tanszercsomagot, amely a tanév 
során szükséges minden eszközt tartalmaz.  
A 2020/2021. tanév megkezdéséhez közel 2 000 csomag került kiosztásra a gyáli intézményben tanévet kezdő 
diákok, valamint a nem gyáli intézményben, azonban gyáli állandó lakcímmel rendelkező diákok részére. Ez a 
csomagmennyiség meghaladta a várt csomagátvételi igényt, hiszen kiemelkedő számú kérelem érkezett be a 
Gyáli Polgármesteri Hivatal ügyintézőjéhez, valamint a helyi általános iskolák intézményvezetői is pótrendelési 
igényt adtak le a tanévkezdés közeledtével. Így az összesen 1 852 csomag megrendelését követően pótrendelés 
leadása volt szükséges a Vállalkozó részére, hogy minden jogosult gyáli gyermek az Önkormányzat által 
ajándékozott csomaggal kezdhesse meg a tanévet. A pótrendelés összege bruttó 1 000 000 Ft összegű, mely 
számla kiegyenlítéséhez a 2020. évi költségvetés céltartalékán a Civil szervezetek támogatása, Oktatási és 
Kulturális Bizottság támogatása keretén tervezett és el nem költött összeg használható fel. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a 2020. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletében szereplő céltartalékából a Civil szervezetek 
támogatása, Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása fel nem használt keretéből 1.000.000 Ft 
összegű forrást biztosít a Gyáli Iskolakezdési Programhoz szükséges tanszercsomagok pótrendeléséhez. 

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Abonyi Tünde polgármesteri referens 
 
Gyál, 2020. szeptember 2. 
 

 
Pápai Mihály 
polgármester 

 
 

Az előterjesztés a 2020. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
 

 



 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyáli Tulipán Óvoda 
légtechnikai rendszer javítási 
költségeinek támogatására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Gyáli Tulipán Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) intézményvezetője 2020. augusztus 24. napján kelt levelében 
(1. sz. melléklet) Polgármester úrnak jelezte, hogy az Óvodában üzemelő légtechnikai rendszer elromlott. Ez nem 
klíma berendezés, hanem az egészséges és biztonságos környezethez hozzájáruló rendszer, aminek a külső 
nyílászáróval nem rendelkező helyiségekben keletkezett szennyezett levegő koncentrációjának elvezetése, 
hígítása, vagy friss kezelt levegővel történő ellátása a feladata. 

A rendszer elavulttá vált, a rendszert vezérlő panelja cserére szorul, melynek költsége 814.000.- Ft +ÁFA. A 
fenti javítási költség egy részét – 400.000.- Ft+ÁFA összeget – az Óvoda 2020. évi intézményi költségvetéséből 
ki tudja gazdálkodni.  

Az Óvoda légtechnikai rendszerének javításához 414.000.- Ft+ÁFA összeggel szükséges, hogy 
Önkormányzatunk hozzájáruljon. A javasolt összeg az Önkormányzat 2020. évi költségvetése 5. sz. 
mellékletében szereplő általános tartalék terhére biztosítható. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat támogatására. 

 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő Gyáli Tulipán Óvoda légtechnikai rendszere javítási költségeinek 
támogatására, 414 000.-Ft+ÁFA összegű támogatást biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében szereplő általános tartalékának terhére, 

2. felhatalmazza az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: 1.pont:  Polgármester 
  2.pont  Intézményvezető 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2020. augusztus 31. 
 
 
 Nagy József Elek 
 alpolgármester 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 Diera Éva 
 irodavezető 

 





 
 
 

Tárgy: Javaslat a gyáli 8104 hrsz.-ú helyi közút 
elnevezésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Jálics holdas területén lévő gyáli 0164/11 hrsz.-ú ingatlan megosztása és belterületbe vonása során kialakult és 
útként önkormányzati tulajdonba került a gyáli 8104 hrsz.-ú „kivett helyi közút” megnevezésű ingatlan. 
Az új közterület több ingatlan megközelítését is szolgálja, illetve a területre érvényes szabályozási terv alapján 
északnyugati irányban tovább folytatódott a 8102/1 hrsz.-ú „kivett közforgalom elöl el nem zárt magánút”-tal. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdésének 3. pontja szerint a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény 
elnevezése a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladat. A közterület elnevezéséről a Képviselő-testület az Mötv. 42. § 8. pontjában 
megfogalmazottakra tekintettel át nem ruházható hatáskörben határoz.  

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) szól a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és 
a házszám-megállapítás szabályairól.  

Hivatkozott Rendelet 5.§-a akként rendelkezik, hogy a közterületnév megállapítására irányuló javaslatokat a 
Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményezi. A 6.§ értelmében az elnevezésre vonatkozó 
előterjesztést annak bizottság elé történő benyújtását megelőzően 8 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
ki kell függeszteni, illetve ezzel megegyező időtartamra Gyál Város Önkormányzatának hivatalos honlapján is 
közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban a kifüggesztés időtartama alatt benyújtott észrevételeket a 
képviselő-testületi előterjesztéshez mellékelni kell. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyáli 8104 hrsz.-ú közterület délkeleti-
északnyugati irányú vonalát, valamint a 8102/1 hrsz.-ú közforgalom elöl el nem zárt magánutat az 
Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján….…………………….utcának kívánja elnevezni, 
melynek véleményezés céljából történő kifüggesztését elrendeli. 

 
Határidő: 2020. szeptember 30.- a javaslat kifüggesztésére 
Felelős: Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó irodavezető-helyettes 

 

 
G y á l, 2020. augusztus 27. 
 
 
           Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
Melléklet: 1 pld. vázrajz 
   2 pld. tulajdoni lap 



Új
keresés

Vissza a
főmenübe

A
megrendelés
eddigi díja:
0 Ft

Súgó

TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer https://www3.takarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=0...

2 / 2 2020.08.31. 15:58

SzaboneKovacsAniko
Kiemelés

SzaboneKovacsAniko
Kiemelés

SzaboneKovacsAniko
Kiemelés



TAKARNET v5.2 Felhasználó: TAL794 (Kilépés)

Új
keresés

Vissza a
főmenübe

A
megrendelés
eddigi díja:
0 Ft

Súgó

TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer https://www3.takarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=0...

1 / 2 2020.08.27. 15:57



TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer https://www3.takarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=0...

2 / 2 2020.08.27. 15:57





 
 
 

Tárgy: Javaslat a gyáli 4375/20 hrsz.-ú helyi közút 
elnevezésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Gyáli Vállalkozói Park megosztása során kialakult 4375/20 hrsz.-ú „kivett helyi közút” megnevezésű ingatlan 
biztosítja a park területén lévő ingatlanok megközelítését. 
 
A bérlő cégek jelezték, hogy telephelyként szeretnék hasznosítani az ingatlanokat, a cégbejegyzéshez és 
partnercégek részére történő elérhetőséghez viszont szükség lenne pontos cím meghatározáshoz. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdésének 3. pontja szerint a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény 
elnevezése a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladat. A közterület elnevezéséről a képviselő-testület az Mötv. 42. § 8. pontjában 
megfogalmazottakra tekintettel át nem ruházható hatáskörben határoz.  

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) szól a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és 
a házszám-megállapítás szabályairól.  

Hivatkozott Rendelet 5.§-a akként rendelkezik, hogy a közterületnév megállapítására irányuló javaslatokat a 
Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményezi. A 6.§ értelmében az elnevezésre vonatkozó 
előterjesztést annak bizottság elé történő benyújtását megelőzően 8 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
ki kell függeszteni, illetve ezzel megegyező időtartamra Gyál Város Önkormányzatának hivatalos honlapján is 
közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban a kifüggesztés időtartama alatt benyújtott észrevételeket a 
képviselő-testületi előterjesztéshez mellékelni kell. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyáli 4375/20 hrsz.-ú kivett helyi közutat az 
Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján ………. utcának kívánja elnevezni, melynek 
véleményezés céljából történő kifüggesztését elrendeli. 

 
Határidő: 2020. szeptember 30- a javaslat kifüggesztésére. 
Felelős: Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 

 

Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó irodavezető-helyettes 

 

 
G y á l, 2020. augusztus 27. 
 
 
           Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
Melléklet: 1 pld. vázrajz 
   1 pld. tulajdoni lap 



Új
keresés

Vissza a
főmenübe

A
megrendelés
eddigi díja:
0 Ft

Súgó

TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer https://www3.takarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=0...

2 / 2 2020.08.03. 9:41




	Meghívó
	01. Javaslat az Arany J. közház Alap.Okir. módosítására
	 1.sz.mell
	2.sz.mell
	3.sz.mell_módosító okirat
	4.sz.mell__alapító okirat

	02. Javaslat a  bursa hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra forduló
	1.sz.mell_ütemterv_kiírás

	03. Javaslat az Oktatási és Kulturális Bizottság keretének átcsoportosítására
	04.  Javaslat a Tulipán  Óvoda légtechnikai rendszerének javítására
	1sz_melléklet

	05. Javaslat a 8104 hrsz-ú  közút elnevezésére
	tul.lap
	vázrajz

	06. Javaslat a 4375/20 hrsz-ú közút elnevezésére
	tul.lap.4375-20 hrsz
	Záradékolt vázrajz





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Kánya Lászlóné


Egyedi azonosítója: KT01224


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2020.08.19 09:24:33


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Hetényi Tamás


Egyedi azonosítója: KT01163


Beosztása: irodavezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2020.08.31 13:44:23


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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