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Az ülés helye:Gyáli Polgármesteri Hivatal –  Tárgyalóterem – földszint 4. (Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
 
Napirend: 
 
Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.28.) sz. önkormányzati rendelet 
módosítására 

2. Javaslat a házasság megkötésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen, 
illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 
19/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására 

3. Javaslat a 2022. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendelet megalkotására 
4. Javaslat a 2022. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására 
5. Javaslat a gyáli óvodákban nevelt, és saját alkalmazású közalkalmazott gyógypedagógussal el nem látott 

szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek megbízási szerződés keretében 
történő ellátására, fejlesztésére a 2022. évben 

6. Javaslat a gyáli óvodákban létesített 1-1 fő pedagógiai asszisztensi álláshely fenntartására a 2022. évben 
7. Javaslat ellátási szerződés megkötésére gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás nyújtására 
8. Javaslat az egészségügyi alapellátást végző egészségügyi szolgáltatók helyi iparűzési adó-, és 

költségtérítési díj mentességére 
9. Javaslat az önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására 
10. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2022. évi munkatervére 
11. Javaslat a Gyál 0169/16, 0169/17, 0169/18 és 0169/19 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonása kapcsán 

született 182/2021. (IX.30.) sz. határozat módosítására 
12. Javaslat a Gyál 099/223 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására 
13. Javaslat a Gyál, Kossuth Lajos u. 86. szám, 1029 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásával 

kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
14. Javaslat a Gyál, Wesselényi utca 11. szám, 1842 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátásával 

kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
15. Javaslat a Vecsés, M0 6127 hrsz.-ú ingatlant ellátó gázelosztó vezeték tervezési munkálataival 

kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
16. Javaslat a gyáli 044/11 hrsz.-ú ingatlanon lévő üzemanyagkút áthelyezésére vonatkozó tulajdonosi 

nyilatkozat kiadásával kapcsolatosan 
17. Javaslat felelős akkreditált közbeszerző (FAKSZ) kiválasztására a Gazdaház megvalósításához 

szükséges kivitelező beszerzéséhez 
18. Javaslat idősek otthona tervezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárás indítására 
19. Javaslat Kis-Szélső utcából nyíló második zsákutca burkolására 
20. Javaslat fák ültetésére 
21. Javaslat a Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadására 
22. Javaslat év végi jutalomhoz pénzeszköz átadására 



 
 
 
 

23. Javaslat önkormányzati tulajdonú cégek vezetőinek jutalmazására 
24. Javaslat Polgármester Úr jutalmazására 

 

G y á l, 2021. november 11. 
 
 
 
 
 Erős József s.k. 
 a PGB elnöke 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
2021. november 11. 
 
 
 
Tóth Istvánné 
bizottsági titkár 



 
 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 2/2021. (I.28.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak szerint: 
„ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 
    (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat 
bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. 
    (3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében 
meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási 
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.” 
 
A hivatkozott jogszabály 34. § (4) bekezdése pedig kimondja, hogy 
„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha 
év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben 
meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” 
 
A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés b) pontja alapján. 
 
Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét.  
 
 
1. Gyál Város Önkormányzat 
 
A) Bevételek 
 
 

Önkormányzatok működési célú támogatása (B11): 
Szociális ágazati pótlék támogatása 06-10. hó 018010 17 414 548 Ft 
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás B114 018010 1 593 000 Ft 
Májusi normatíva felmérés – köznevelési támogatás B112 018010 4 512 420 Ft 
Májusi normatíva felmérés – szociális feladatok támogatása B113 018010 1 456 090 Ft 
Májusi normatíva felmérés – gyermekjóléti feladatok támogatása  018010 2 684 000 Ft 
Májusi normatíva felmérés – gyermekétkeztetési feladatok támog. 018010 -17 824 925 Ft 
Októberi normatíva felmérés – köznevelési támogatás B112 018010 3 486 520 Ft 
Októberi normatíva felmérés – szociális feladatok támogatása B113 018010 337 850 Ft 
Októberi normatíva felmérés – gyermekjóléti feladatok támogatása 018010 5 964 000 Ft 
Októberi normatíva felmérés – gyermekétkeztetési feladatok támog. 018010 -2 419 230 Ft 
Iparűzési adó kiesés támogatása B115 018010 207 743 094 Ft 
2020. évi beszámoló pótlólagos támogatás B116 018010 6 158 100 Ft 
Önkormányzatok működési célú támogatása összesen: 231 105 467 Ft 
 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B16): 
Közfoglalkoztatás támogatása 041233 2 997 661 Ft 
Nyári diákmunka támogatása 018010 233 164 Ft 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:  3 230 825 Ft 
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Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B2): 
Útfelújítási támogatás Bacsó Béla utca 018010 40 000 000 Ft 
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen: 40 000 000 Ft 
 
Közhatalmi bevételek (B3): 
Építményadó túlteljesítés 900020 18 000 000 Ft 
Közhatalmi bevételek összesen: 18 000 000 Ft 
  
Működési bevételek (B4): 
Tulajdonosi bevételek / DPMV Zrt. bérleti díj B404 013350 709 100 Ft 
Tulajdonosi bevételek / DPMV Zrt. bérleti díj B404 013350 8 969 392 Ft 
Rovatrend módosítás / Bérleti díj DPMV Zrt. B402 013350 -7 220 000 Ft 
Rovatrend módosítás / Bérleti díj DPMV Zrt. B404 013350 7 220 000 Ft 
Kamatbevétel túlteljesülés 900060 7 500 000 Ft 
Működési bevételek összesen: 17 178 492 Ft 
 
Működési célú átvett pénzeszközök (B6): 
Támogatás koronavírus károk enyhítése B65 011130 20 000 000 Ft 
Működési célú átvett pénzeszköz összesen:  20 000 000 Ft 
 
            
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások (K1):  
Foglalkoztat. szem. jutt. / Közfoglalk. alapilletmény K1101 041233 2 782 052 Ft 
Foglalkoztat. szem. jutt. / Alapilletmény K1101 nyári diákmunka 011130 233 164 Ft 
Külső személyi jutt. / reprezentáció Semmelweis nap 011130 236 220 Ft 
Külső személyi jutt. / kitüntetés K123 011130 164 706 Ft 
Külső személyi jutt. / kitüntetés K123 011130 150 000 Ft 
Külső személyi jutt. / kitüntetés K123 011130 240 000 Ft 
Külső személyi jutt. / átcsoportosítás K3-ról repr. K123 066020 27 074 Ft 
Külső személyi jutt. / Reprezentáció K123, K3-ra 011130 -135 000 Ft 
Külső személyi jutt. / Reprezentáció K123, K3-ra 011130 -132 719 Ft 
Külső személyi jutt. / Állományba nem tartozók megbízási díja K123 011130 -1 200 000 Ft 
Külső személyi jutt. / Állományba nem tartozók megbízási díja K122 011130 1 200 000 Ft 
Külső személyi jutt. / megbízási díj nyári napközi K122 066020 3 455 910 Ft 
Személyi juttatások összesen: 7 021 407 Ft  
                      
Munkaadókat terhelő járulékok (K2):  
Szociális hozzájárulási adó / közfoglalkoztatási támog. 041233 215 609 Ft 
Szociális hozzájárulási adó / kitüntetés  011130 25 530 Ft 
Szociális hozzájárulási adó / kitüntetés  011130 23 250 Ft 
Szociális hozzájárulási adó / kitüntetés  011130 37 200 Ft 
Szociális hozzájárulási adó / nyári napközi 066020 535 666 Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 837 255 Ft 
   
Dologi kiadások (K3): 
Működési célú áfa - Semmelweis nap reprez. 011130 63 780 Ft 
Reklám, propaganda – átcsoportosítás K6-ra 066020 -3 205 118 Ft 
Reklám, propaganda – átcsoportosítás K1-re 066020 -27 074 Ft 
Reklám, propaganda – Klímastratégia átcsop. K5-ről 062020 1 469 898 Ft 
Biztosítási díjak – DPMV Zrt bérleti díj terhére 052080 306 845 Ft 
Biztosítási díjak – DPMV Zrt bérleti díj terhére 063080 402 255 Ft 
Szállítási szolgáltatás – átcsoportosítás K1-ről 011130 135 000 Ft 
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés – K1-ről 107060 132 719 Ft 
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás – kötött maradvány K337 066020 400 000 Ft 
Egyéb dologi kiadások – PM keret K355 084032 150 000 Ft 
Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés K312  011130 200 787 Ft 
Működési áfa - anyagbeszerzés 011130 54 213 Ft 
Karbantartási szolg. K334 – nyári intézményi felújítás iskolák 013350 2 000 000 Ft 
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Egyéb dologi kiadás K355 – nyári napközi 066020 170 000 Ft 
Működési áfa – nyári napközi 066020 45 900 Ft 
Dologi kiadások összesen: 2 299 205 Ft  
 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre (K506): 
„Kertváros” ÖT támogatás / szoc. ágazati pótlék 06-10. hó 018030 16 957 450 Ft 
„Kertváros” ÖT támogatás / májusi normatíva felmérés póttámog. 018030 1 456 090 Ft  
„Kertváros” ÖT támogatás / októberi normatíva felmérés póttámog. 018030 337 850 Ft  
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre összesen: 18 751 390 Ft 
 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre (K512):  
Gyál Városüz. Kft. műk. támog. / lekérés 39/2021 045160 9 081 974 Ft 
Klímastratégiai pályázat / átcsoportosítás K3-ra 062020 -1 469 898 Ft 
Bundás Barát Egyesület támogatása / ivartalanítás K512 084032 1 000 000 Ft 
Polgármesteri keret / átcsop. K355-re 084032 -150 000 Ft 
FEGY támogatás / KKB keret 011130 1 500 000 Ft 
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre összesen: 9 962 076 Ft 
 
Általános tartalék (011130) (K513): 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár támogatás elvonás 10 000 000 Ft 
Májusi normatíva felmérés – köznevelési támogatás  4 512 420 Ft 
Májusi normatíva felmérés – gyermekjóléti feladatok támogatása  2 684 000 Ft 
Májusi normatíva felmérés – gyermekétkeztetési feladatok támog.  -17 824 925 Ft 
Októberi normatíva felmérés – köznevelési támogatás  3 486 520 Ft 
Októberi normatíva felmérés – gyermekjóléti feladatok támogatása  5 964 000 Ft 
Októberi normatíva felmérés – gyermekétkeztetési feladatok támog.  -2 419 230 Ft 
2020. évi beszámoló alapján pótlólagos támogatás  6 158 100 Ft 
152/2021.(VI.24.) KT hat. – nyári intézményi felújítások  -5 226 437 Ft 
164/2021.(VIII.18.) KT. hat. – Eü. Központ védőnői álláshely elvonás  3 796 704 Ft 
Építményadó túlteljesülés  18 000 000 Ft 
Kamatbevétel túlteljesülés  7 500 000 Ft 
Általános tartalék összesen: 36 631 152 Ft  
 
Céltartalék változása (011130) (K513): 
Végkielégítés, felmentés / Arany J. Közösségi Ház túlmunka -466 463 Ft 
Végkielégítés, felmentés / Arany J. Közösségi Ház törzsgárda 3 fő -173 250 Ft 
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Liliom Óvoda jub. jutalom -2 326 482 Ft 
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Liliom Óvoda törzsgárda 3 fő -231 068 Ft 
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tulipán Óvoda jub. jutalom -2 326 482 Ft 
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tulipán Óvoda törzsgárda 3 fő 5 éves -173 284 Ft 
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tulipán Óvoda törzsgárda 4 fő 15 éves -693 000 Ft 
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tulipán Óvoda törzsgárda 3 fő 15 éves -519 750 Ft 
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tátika Óvoda jub. jutalom 1 fő -561 891 Ft 
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tátika Óvoda jub. jutalom 3 fő -5 769 682 Ft 
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tátika Óvoda törzsgárda 5 éves 5 fő -288 920 Ft 
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tátika Óvoda törzsgárda 5 éves 6 fő -346 704 Ft 
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tátika Óvoda törzsgárda 10 éves 2 fő -231 000 Ft 
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tátika Óvoda törzsgárda 20 éves 1 fő -231 000 Ft 
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Tátika Óvoda törzsgárda 15 éves 1 fő -173 250 Ft 
Végkielégítés, felmentés / Gyáli Bóbita Bölcsőde törzsgárda -519 818 Ft 
Végkielégítés, felmentés / Városi Egészségügyi Központ -57 750 Ft 
Intézmények egyéb pótlékok / Gyáli Liliom Óvoda ágazati pótlék -4 216 064 Ft 
Intézmények egyéb pótlékok / Gyáli Tulipán Óvoda ágazati pótlék -4 420 810 Ft 
Intézmények egyéb pótlékok / Gyáli Tátika Óvoda ágazati pótlék -6 044 860 Ft 
Járóbeteg szakellátás / átcsoportosítás Városi Eü. Központnak -5 699 367 Ft 
SNI gyermekek ellátása / Gyáli Tulipán Óvoda gyógyped. fejlesztés -27 000 Ft 
Pályázati pénzeszközök / Könyvtári érdekeltségnövelő támog.  -1 600 000 Ft 
Városi rendezvények / Arany J. Közösségi Ház részére átcsoportosítás rendezvényekre -483 945 Ft 
Városi rendezvények / 161/2021.(VII.14.) KT hat. – Kálvin téri játszótér -4 286 063 Ft 
Városi rendezvények / átcsoportosítás K3-ra  -255 000 Ft 
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Városi rendezvények / Nevelési Tanácsadónak eszközbeszerzés  -258 953 Ft 
Város által alapított díjak / kitüntetés K1 és K2-re  -190 236 Ft 
Város által alapított díjak / kitüntetés K1 és K2-re  -173 250 Ft 
Város által alapított díjak / kitüntetés  -277 200 Ft 
Pályázattól függő beruházások önrésze / iparűzési adó kiesés visszapótlás 207 743 094 Ft 
Pályázattól függő beruházások önrésze / Bacsó útfelújítás 165/2021.(VIII.18.) KT hat. -51 736 093 Ft 
Honlapok kialakítása / átcsoportosítás PH-nak  -631 578 Ft 
Maradvány / letéti számla   -7 679 595 Ft 
Maradvány / Kötött maradvány – átcsoportosítás K337-re  -400 000 Ft 
Maradvány / Szabad maradvány – 156/2021.(VI.24.) KT hat. Suzuki gépkocsi -6 030 000 Ft 
Maradvány / Szabad maradvány – 154/2021.(VI.24.) KT hat. Árpád téri játszótér -7 042 033 Ft 
Maradvány / szabad maradvány – 150/2021.(VI.24.) KT hat. Kolozsvári járda -118 193 251 Ft 
Maradvány / szabad maradvány – 162/2021.(VII.14.) KT hat. játszótéri mosdók -4 235 450 Ft 
Maradvány / szabad maradvány – 155/2021.(VI.24.) KT hat. nyári napközi megszervezése -3 500 000 Ft 
Maradvány / szabad maradvány – 165/2021.(VIII.18.) KT hat. Bacsó útfelújítás -21 884 198 Ft 
Maradvány / szabad maradvány – 153/2021.(VI.24.) KT hat. Újvilág utca felújítás -6 819 900 Ft 
Ivartalanítási akció / Bundás Barát Egyesület támogatása  -1 000 000 Ft 
Közút karbantartás / Gyál Városüzemeltetési Kft. 39/2021. lehívó levél -9 081 974 Ft 
Nyári napközis tábor / átcsoportosítás K1-K2-K3-ra  -4 207 476 Ft 
Nyári napközis tábor / keret feltöltés szabad maradványból  3 500 000 Ft 
Környezetvédelmi Bizottság keret / átcsop.  -1 500 000 Ft 
Céltartalék változása összesen:  -75 720 996 Ft  
 
Beruházások (K6): 
Egyéb tárgyi eszköz besz. / utcabútor átcsop. K3-ról 066020 2 626 717 Ft 
Beruházási áfa / utcabútor 066020 578 401 Ft 
Ingatlanok beszerzése / Bacsó útfelújítás K62 pályázat 045120 31 496 063 Ft 
Beruházási áfa / Bacsó útfelújítás 045120 8 503 937 Ft 
Ingatlanok beszerzése / Bacsó útfelújítás K62 pályázattól függő önr. 045120 40 737 081 Ft 
Beruházási áfa / Bacsó útfelújítás 045120 10 999 012 Ft 
Ingatlanok beszerzése / Bacsó útfelújítás K62 szabad maradvány 045120 17 231 652 Ft 
Beruházási áfa / Bacsó útfelújítás 045120 4 652 546 Ft 
Egyéb tárgyi eszköz. besz. / Suzuki gépkocsi 156/2021. (VI.24.) KT 066020 4 764 189 Ft 
Beruházási áfa / autó 066020 1 265 811 Ft 
Ingatlanok beszerzése / K62 Kálvin téri játszótér 066020 3 374 846 Ft 
Beruházási áfa / játszótér 066020 911 217 Ft 
Ingatlanok beszerzése / K62 Árpád téri játszótér 066020 5 544 908 Ft 
Beruházási áfa / játszótér 066020 1 497 125 Ft 
Ingatlanok beszerzése / K62 Gyál-alsó vasút átcsop. 045140 -3 497 810 Ft 
Beruházási áfa / Gyál-alsó vasút 045140 -944 409 Ft 
Ingatlanok beszerzése / K62 Vasút utcai járda átcsop. 045140 3 497 810 Ft 
Beruházási áfa / járda 045140 944 409 Ft 
Ingatlanok beszerzése / K62 Kolozsvári utca járdafelújítás 045120 93 065 552 Ft 
Beruházási áfa / járda 045120 25 127 699 Ft 
Ingatlanok beszerzése / K62 játszóterekre mosdók 045120 3 335 000 Ft 
Beruházási áfa / mosdók 045120 900 450 Ft 
Egyéb tárgyi eszköz. besz. / K64 eszközök Nevelési Tanácsadó 011130 203 900 Ft 
Beruházási áfa / eszközök 011130 55 053 Ft 
Immateriális javak beszerzése K61 / Némediszőlő Újvilág u. terv 045120 5 370 000 Ft 
Beruházási áfa / áfa terv 045120 1 449 900 Ft 
Beruházások összesen:  263 691 059 Ft      
 
 
 
Felújítások (K7): 
Ingatlanok felújítása / DPMV Zrt. K71 052080 7 062 514 Ft 
Felújítási áfa / DPMV Zrt. 052080 1 906 878 Ft     
Ingatlanok felújítása / Intézményi felújítások 091140 -5 712 598 Ft 
Felújítási áfa / Intézményi felújítások 152/2021.(VI.24.) KT hat. 091140 -1 542 402 Ft      
Felújítások összesen: 1 714 392 Ft 
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Finanszírozási kiadások (K91): 
Intézményi támogatás  018030 64 327 844 Ft 

Gyáli Bóbita Bölcsőde / szoc. ágazati pótlék 457 098 Ft 
Gyáli Bóbita Bölcsőde / törzsgárda 519 818 Ft 
Gyáli Bóbita Bölcsőde / nyári intézményi felújítások 2 487 460 Ft 
Arany J. Közösségi Ház / túlmunka támogatás 466 463 Ft 
Arany J. Közösségi Ház / törzsgárda 173 250 Ft 
Arany J. Közösségi Ház / könyvtári érdekeltségnövelő támog. 3 193 000 Ft 
Arany J. Közösségi Ház / koronavírus károk enyhítése 20 000 000 Ft 
Arany J. Közösségi Ház / elvonás -10 000 000 Ft 
Arany J. Közösségi Ház / rendezvények támogatása 483 945 Ft 
Gyáli Liliom Óvoda / jub. jutalom 2 326 482 Ft 
Gyáli Liliom Óvoda / törzsgárda 3 fő 231 068 Ft 
Gyáli Liliom Óvoda / nyári intézményfelújítások 1 549 705 Ft 
Gyáli Liliom Óvoda / ágazati pótlék 1-9. hó 4 216 064 Ft 
Gyáli Tulipán Óvoda / jub. jutalom 2 326 482 Ft 
Gyáli Tulipán Óvoda / törzsgárda 5 éves 3 fő 173 284 Ft 
Gyáli Tulipán Óvoda / törzsgárda 15 éves 4 fő 693 000 Ft 
Gyáli Tulipán Óvoda / törzsgárda 15 éves 3 fő 519 750 Ft 
Gyáli Tulipán Óvoda / ágazati pótlék 1-9. hó 4 420 810 Ft 
Gyáli Tulipán Óvoda / gyógyped. fejlesztés 27 000 Ft 
Gyáli Tulipán Óvoda / nyári intézményfelújítások 5 166 614 Ft 
Gyáli Tátika Óvdoa / jub. jutalom 1 fő 561 891 Ft 
Gyáli Tátika Óvoda / jub. jutalom 3 fő 5 769 682 Ft 
Gyáli Tátika Óvoda / törzsgárda 5 éves 5 fő 288 920 Ft  
Gyáli Tátika Óvoda / törzsgárda 5 éves 6 fő 346 704 Ft 
Gyáli Tátika Óvoda / törzsgárda 10 éves 2 fő 231 000 Ft 
Gyáli Tátika Óvoda / törzsgárda 20 éves 1 fő 231 000 Ft 
Gyáli Tátika Óvoda / törzsgárda 15 éves 1 fő 173 250 Ft 
Gyáli Tátika Óvoda / nyári intézményfelújítások 1 277 658 Ft 
Gyáli Tátika Óvoda / ágazati pótlék 1-9. hó 6 044 860 Ft 
Városi Egészségügyi Központ / Semmelweis nap -300 000 Ft 
Városi Egészségügyi Központ / járóbeteg szakrendelés 5 699 367 Ft 
Városi Egészségügyi Központ / elvonás védőnői körzet -3 796 704 Ft 
Városi Egészségügyi Központ / törzsgárda 57 750 Ft 
Gyáli Polgármesteri Hivatal / honlapok 631 578 Ft 
Gyáli Polgármesteri Hivatal / adójutalék 7 679 595 Ft 

Finanszírozási kiadások összesen: 64 327 844 Ft 
 
 
  
2. Gyáli Polgármesteri Hivatal 
 
A) Bevételek 
 
Finanszírozási bevételek (B81): 
Honlapok kialakítása 018030 631 578 Ft 
Támogatás adójutalékra 018030 7 679 595 Ft  
Finanszírozási bevételek összesen: 8 311 173 Ft 
 
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások (K1): 
Érdekeltségi hozzájárulás 011130 4 499 000 Ft 
Érdekeltségi hozzájárulás 011220 2 150 000 Ft 
Személyi juttatások összesen:                                          6 649 000 Ft 
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Munkaadókat terhelő járulék (K2): 
Érdekeltségi hozzájárulás 011130 697 345 Ft 
Érdekeltségi hozzájárulás 011220 333 250 Ft 
Munkaadókat terhelő járulék összesen: 1 030 595 Ft  
 
Dologi kiadások (K3): 
Honlapok kialakítása 011130 631 578 Ft 
Dologi kiadások összesen:  631 578 Ft 
 
 
  
3. Intézmények 
 
Gyáli Tulipán Óvoda 
K1 Személyi juttatások / jub. jutalom 091110 2 014 270 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jutalom 091110 312 212 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / jub. jutalom 018030 2 326 482 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / törzsgárda 3 fő 5 éves 091140 150 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda 091140 23 284 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / törzsgárda 018030 173 284 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / törzsgárda 4 fő 15 éves 091140 600 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda 091140 93 000 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / törzsgárda 018030 693 000 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / törzsgárda 3 fő 15 éves 091110 450 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda 091110 69 750 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / törzsgárda 018030 519 750 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / cafeteria járulék átcsop. 091110 -617 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / cafeteria 091110 617 000 Ft 
K1 Személyi juttatások / cafeteria járulék átcsop. 091140 -743 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / cafeteria 091140 743 000 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / ágazati pótlék 01-09. hó 091110 3 827 541 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / pótlék 091110 593 269 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / pótlék 018030 4 420 810 Ft 
 
K3 Dologi kiadások / gyógyped. fejlesztés 091110 27 000 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / gyógyped. fejlesztés SNI 018030 27 000 Ft 
 
K3 Dologi kiadások / nyári intézményi felújítások 091140 5 166 614 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / nyári felújítások 018030 5 166 614 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / átcsoportosítás számlaadás miatt 091110 -1 128 560 Ft 
K3 Dologi kiadások / átcsoportosítás  091110 1 128 560 Ft 
 
K3 Dologi kiadások / átcsoportosítás  091140 880 110 Ft 
K7  Felújítási kiadások / átcsoportosítás festés 091140 -880 110 Ft 
 
   
Gyáli Liliom Óvoda 
 

K1 Személyi juttatások / jub. jutalom 091110 2 014 270 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jutalom 091110 312 212 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / jub. jutalom 018030 2 326 482 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / törzsgárda 3 fő 091110 200 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda 091110 31 068 Ft 
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B816 Önkormányzati támogatás / törzsgárda 018030 231 068 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / ágazati pótlék 01-09. hó 091110 3 632 334 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / pótlék 091110 563 012 Ft 
K1 Személyi juttatások / ágazati pótlék 01-09. hó 091140 17 938 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / pótlék 091140 2 780 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / pótlék 018030 4 216 064 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / átcsoportosítás gázdíja 091140 -1 013 416 Ft 
K3 Dologi kiadások / átcsoportosítás 091140 1 013 416 Ft 
 
K3 Dologi kiadások / nyári intézményi felújítások 091140 1 549 705 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / nyári felújítások 018030 1 549 705 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / cafeteria járulék átcsop. 091110 -611 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / cafeteria 091110 611 000 Ft 
K1 Személyi juttatások / cafeteria járulék átcsop. 091140 -692 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / cafeteria 091140 692 000 Ft 
 
Gyáli Tátika Óvoda 
 

K1 Személyi juttatások / jub. jutalom 3 fő 091110 4 995 395 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jutalom 091110 774 287 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / jub. jutalom 018030 5 769 682 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / jub. jutalom 1 fő 091140 486 486 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / jub. jutalom 091140 75 405 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / jub. jutalom 018030 561 891 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / törzsgárda 5 fő 5 éves 091110 250 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda 091110 38 920 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / törzsgárda 018030 288 920 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / törzsgárda 6 fő 5 éves 091140 300 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda 091140 46 704 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / törzsgárda 018030 346 704 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / törzsgárda 2 fő 10 éves 091140 200 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda 091140 31 000 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / törzsgárda 018030 231 000 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / törzsgárda 1 fő 15 éves 091110 150 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda 091110 23 250 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / törzsgárda 018030 173 250 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / törzsgárda 1 fő 20 éves 091110 200 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda 091110 31 000 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / törzsgárda 018030 231 000 Ft 
 
K3 Dologi kiadások / kártérítés biztosítótól 091140 465 840 Ft 
B4 Működési bevételek / kártérítés biztosítótól 018030 465 840 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / megbízási díj átcsop. 091120 -90 000 Ft 
K3 Dologi kiadások / megbízási díj átcsop. 091120 90 000 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / cafeteria járulék átcsop. 091110 -1 020 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / cafeteria 091110 1 020 000 Ft 
K1 Személyi juttatások / cafeteria járulék átcsop. 091140 -591 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / cafeteria 091140 591 000 Ft 
K1 Személyi juttatások / cafeteria járulék átcsop. 091120 -138 000 Ft 
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K2 Munkaadókat terhelő járulékok / cafeteria 091120 138 000 Ft 
 
K3 Dologi kiadások / nyári intézményi felújítás 091140 1 277 658 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / nyári intézményi felújítás 018030 1 277 658 Ft 
 
K3 Dologi kiadások / átcsop. 091140 761 568 Ft 
K7 Felújítási kiadások / átcsop. 091140 -761 568 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / ágazati pótlék 01-09. hó 091110 5 233 645 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / pótlék 091110 811 215 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / pótlék 018030 6 044 860 Ft 
 
 

Gyáli Bóbita Bölcsőde 
 

K1 Személyi juttatások / ágazati pótlék 6-10. hó 104031 395 756 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / ágazati pótlék 104031 61 342 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / ágazati pótlék 018030 457 098 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / törzsgárda 5 fő 104031 450 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda 104031 69 818 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / törzsgárda 018030 519 818 Ft 
 
K3 Dologi kiadások / nyári intézményfelújítás 104031 873 079 Ft 
K6-7 Felhalmozási kiadások / nyári felújítások 104031 1 614 381 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / felújítások 018030 2 487 460 Ft 
 
Arany János Közösségi Ház és Könyvtár 
 

K1 Személyi juttatások / túlmunka támogatása 082092 403 864 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / túlmunka 082092 62 599 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / túlmunka 018030 466 463 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / törzsgárda 3 fő 082044 150 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda 082044 23 250 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / törzsgárda 018030 173 250 Ft 
 
K6 Beruházási kiadások / könyvtári érdekeltségnövelő t. 082042 3 193 000 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / könyvtári érd. növ. tám. 018030 3 193 000 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / koronavírus károk támogatása 082092 7 897 455 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / koronavírus támogatás 082092 1 224 105 Ft 
K3 Dologi kiadások / koronavírus támogatás 082092 878 440 Ft 
K6 Beruházási kiadások / koronavírus károk támog. 082092 6 146 000 Ft 
K7 Felújítási kiadások / koronavírus károk támog. 082092 3 854 000 Ft 
B816  Önkormányzati támogatás / koronavírus támog. 018030 20 000 000 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / elvonás 082092 -7 897 455 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / elvonás 082092 -1 224 105 Ft 
K3 Dologi kiadások / elvonás 082092 -878 440 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás elvonás 018030 -10 000 000 Ft 
 
K3 Dologi kiadások / rendezvények támogatása 082092 483 945 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás 018030 483 945 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / NKA pályázat átcsop. 082092 -610 000 Ft 
K3 Dologi kiadások / NKA pályázat átcsop. 082092 610 000 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / Átcsoportosítás számlaadás miatt 082092 -1 352 925 Ft 
K3 Dologi kiadások / Átcsoportosítás 082092 1 352 925 Ft 
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Városi Egészségügyi Központ 
 

K1 Személyi juttatások / átcsoportosítás 074031 -110 000 Ft 
K3 Dologi kiadások / átcsoportosítás 074031 110 000 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / átcsoportosítás 076010 -22 000 Ft 
K1 Személyi juttatások / átcsoportosítás 072111 22 000 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / Semmelweis nap 076010 -259 740 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / Semmelweis nap 076010 -40 260 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / Semmelweis nap elvonás 018030 -300 000 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / átcsoportosítás 076010 -241 955 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / átcsoportosítás 076010 241 955 Ft 
K1 Személyi juttatások / átcsoportosítás 074031 -276 521 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / átcsoportosítás 074031 276 521 Ft 
K1 Személyi juttatások / átcsoportosítás 074032 -34 565 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / átcsoportosítás 074032 34 565 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / járóbeteg szakrendelés 072210 338 013 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / szakrendelés 072210 47 154 Ft 
K3 Dologi kiadások / szakrendelés 072210 5 314 200 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás 018030 5 699 367 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / elvonás védőnői körzet 074031 -3 287 190 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / elvonás 074031 -509 514 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás / elvonás 018030 -3 796 704 Ft 
 
K3 Dologi kiadások / átcsop. 076010 206 000 Ft 
K3 Dologi kiadások / átcsop. 072111 -30 000 Ft 
K3 Dologi kiadások / átcsop. 072112 -176 000 Ft 
 
K1 Személyi juttatások / törzsgárda 074031 50 000 Ft 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok / törzsgárda 074031 7 750 Ft 
B816 Önkormányzati támogatás 018030 57 750 Ft 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Az előterjesztést készítette:  Bedzsó Piroska csoportvezető 
     
Az előterjesztést ellenőrizte:  Mitku-Orosz Krisztina irodavezető  
 
 
Gyál, 2021. október 25. 
 
 

          Pápai Mihály 
            Polgármester  
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (.) önkormányzati rendelete 

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021 (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2021. évi 
költségvetésének módosításáról az alábbiakat rendeli el 

1. § 

Az Önkormányzat 2021 . évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

bevételi főösszegét 5 116 038 064 Ft-ban, 

kiadási főösszegét 5 116 038 064 Ft-ban 

állapítja meg az 1. melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.” 

2. § 

(1) Az Önkormányzat 2021 . évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Az Önkormányzat 2021 . évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. 
melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Az Önkormányzat 2021 . évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Az Önkormányzat 2021 . évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 4. 
melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Az Önkormányzat 2021 . évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 5. 
melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) Az Önkormányzat 2021 . évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) Az Önkormányzat 2021 . évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 7. 
melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) Az Önkormányzat 2021 . évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 8. 
melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) Az Önkormányzat 2021 . évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 9. 
melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 



2 

(10) Az Önkormányzat 2021 . évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 10. 
melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) Az Önkormányzat 2021 . évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 11. 
melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) Az Önkormányzat 2021 . évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba.  
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1. melléklet 

„1. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 1. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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2. melléklet 

„2. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 2. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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3. melléklet 

„3. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 3. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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4. melléklet 

„4. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 4. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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5. melléklet 

„5. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 5. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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6. melléklet 

„6. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 6. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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7. melléklet 

„7. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 7. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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8. melléklet 

„8. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 8. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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9. melléklet 

„9. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 9. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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10. melléklet 

„10. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 10. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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11. melléklet 

„11. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 11. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”  
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12. melléklet 

„12. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 12. számú melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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Végső előterjesztői indokolás 

A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

A tervezetnek társadalmi, gazdasági hatása nincs. 
A rendeletmódosítás költségvetési hatása az előterjesztésben részletezettek szerint alakul. 

A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei 

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs. 

A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A rendeletmódosítás elfogadásáról az előirányzat módosítással érintett intézmények 
Intézményvezetői belső intézkedés formájában kapnak írásos tájékoztatást. Az előirányzatokban 
történt módosulásokat az előirányzat nyilvántartásokon és a könyvelésen át kell vezetni. 

A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 

A tervezet szükségességét a 2021. évi gazdálkodás és a képviselő-testületi döntések hatásainak 
költségvetési rendeleten való átvezetése indokolja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület – az első negyedév 
kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. 
Amennyiben a többletforrások nem kerülnek átvezetésre a költségvetési rendeleten, úgy azok terhére 
nem vállalható kötelezettség a jogszabály alapján. 

A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

A feltételek biztosítottak. 

A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, az 
Európai Unió intézményeivel és tagállamaival való egyeztetési, előzetes bejelentési 
kötelezettség nincs. 

  
  



B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 3 804 606 957 4 554 235 819 4 883 750 603

     Működési célú bevételek 3 655 230 026 3 703 697 931 3 993 212 715

        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 395 323 670 1 443 337 551 1 677 673 843

        Közhatalmi bevételek 1 949 598 382 1 949 598 382 1 967 598 382

        Működési bevétel 310 307 974 310 761 998 327 940 490

        Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 20 000 000

     Felhalmozási célú bevételek 73 018 265 74 818 265 114 818 265

        Felhalmozási célú önk. támogatás 0 0 40 000 000

        Felhalmozási bevétel 72 722 000 21 315 000 21 315 000

        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 296 265 53 503 265 53 503 265

    Finanszírozási bevételek 76 358 666 775 719 623 775 719 623

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 24 247 737 35 277 967 35 277 967

     Működési célú bevételek 24 247 737 24 247 737 24 247 737

        Működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 0 0

        Intézményi működési bevétel 24 247 737 24 247 737 24 247 737

    Felhalmozási célú bevételek 0 0 0

    Finanszírozási bevételek 0 11 030 230 11 030 230

3. Intézmények bevételei 133 592 000 196 543 654 197 009 494

     Működési célú bevételek 133 592 000 135 904 897 136 370 737

        Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről 85 000 000 87 312 897 87 312 897

        Intézményi működési bevétel 48 592 000 48 592 000 49 057 840

     Felhalmozási célú bevételek 0 0 0

     Finanszírozási bevételek 0 60 638 757 60 638 757

B e v é t e l e k összesen: 3 962 446 694 4 786 057 440 5 116 038 064

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 2 069 650 491 2 812 163 805 3 077 350 745

     Működési célú kiadások 1 887 014 730 2 566 748 358 2 566 529 847

        Személyi juttatások 61 775 885 67 089 741 74 111 148

        Munkaadókat terhelő járulékok 13 729 055 14 162 984 15 000 239

        Dologi kiadások 411 959 260 430 942 859 433 242 064

        Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 500 000 28 700 000 28 700 000

        Egyéb működési célú kiadások 1 374 050 530 2 025 852 774 2 015 476 396

      Felhalmozási célú kiadások 126 822 815 188 935 890 454 341 341

         Beruházások 118 567 815 180 449 544 444 140 603

         Felújítások 8 255 000 8 255 000 9 969 392

         Egyéb felhalmozási kiadások 0 231 346 231 346

      Finanszírozási kiadások 55 812 946 56 479 557 56 479 557

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 514 817 203 525 847 433 534 158 606

     Működési célú kiadások 505 031 573 514 664 086 522 975 259

         Személyi juttatások 319 104 252 323 359 044 330 008 044

         Munkaadókat terhelő járulékok 60 344 620 60 982 839 62 013 434

         Dologi kiadások 125 582 701 130 322 203 130 953 781

    Felhalmozási célú kiadások 9 785 630 11 183 347 11 183 347

    Finanszírozási kiadások 0 0 0

3. Intézmények kiadásai 1 377 979 000 1 448 046 202 1 504 528 713

     Működési célú kiadások 1 314 527 000 1 372 897 064 1 416 213 872

         Személyi juttatások 860 401 000 886 608 810 900 301 450

         Munkaadókat terhelő járulékok 137 790 000 142 846 713 151 366 261

         Dologi kiadások 316 336 000 343 441 541 364 546 161

      Felhalmozási kiadások 63 452 000 75 149 138 88 314 841

      Finanszírozási kiadások 0 0 0

K i a d á s o k összesen: 3 962 446 694 4 786 057 440 5 116 038 064

1. melléklet

adatok Ft-ban

2021. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

M e g n e v e z é s
2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.



2. melléklet

adatok Ft-ban

3 655 230 026 3 703 697 931 3 993 212 715

Működési célú támogatások ÁH-n belülről B1 1 395 323 670 1 443 337 551 1 677 673 843

Önkormányzatok működési támogatása B11 1 395 323 670 1 440 420 180 1 671 525 647

          Támogatások 1 395 323 670 1 440 420 180 1 671 525 647

Egyéb működési c. támogatások ÁH-n belülről B16 0 2 917 371 6 148 196

        Közcélú foglalkoztatás támogatása 0 2 917 371 5 915 032

        Egyéb 0 0 233 164

Közhatalmi bevételek B3 1 949 598 382 1 949 598 382 1 967 598 382

Vagyoni típusú adók B34 308 236 283 308 236 283 326 236 283

                Építményadó 308 236 283 308 236 283 326 236 283

                ebből: letéti 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Termékek és szolgáltatások adói B35 1 631 754 855 1 631 754 855 1 631 754 855

                Iparűzési adó 1 631 754 855 1 631 754 855 1 631 754 855

                ebből: letéti 0 0 0

               Gépjárműadó 0 0 0

Egyéb közhatalmi bevételek B36 9 607 244 9 607 244 9 607 244

               Mezőőri járulék 200 000 200 000 200 000

               Helyi adóbírság, pótlék 4 000 000 4 000 000 4 000 000

                Egyéb közhatalmi bevétel(behajtási ,közterület h.) 4 307 244 4 307 244 4 307 244

               Talajterhelési díj 800 000 800 000 800 000

               Közigazgatási, hulladékgazdálkodási bírság,egyéb közhatalmi bevétel 300 000 300 000 300 000

Működési bevételek B4 310 307 974 310 761 998 327 940 490

Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek B402 0 0 0

Szolgáltatási  bevételek B402 180 225 978 180 225 978 173 005 978

   Bérleti díj Mezőhúsgép 4 800 000 4 800 000 4 800 000

   Bérleti díj Navax 3 622 068 3 622 068 3 622 068

   F.C.C. kompenzációs jut. 120 000 000 120 000 000 120 000 000

   Bérleti díj DPMV Zrt (Kőrösi úti épület) 0 0 0

   Bérleti díj DPMV Zrt. (közműhálózat) 7 220 000 7 220 000 0

   Bérleti díj Eisberg Kft. 2 313 600 2 313 600 2 313 600

   Bérleti díj Telenor Mo. Zrt. 2 500 000 2 500 000 2 500 000

   Bérleti díj Magyar Telekom Nyrt. 2 948 216 2 948 216 2 948 216

   Bérleti díj Vodafone Mo. Zrt 3 164 000 3 164 000 3 164 000

   Bérleti díj  Eötvös szolgálati lakás 180 000 180 000 180 000

   Bérleti díj Digi Távközlési és Szolg Kft. 3 198 544 3 198 544 3 198 544

   Bérleti díj Hiteles Kft 50 000 50 000 50 000

   Bérleti díj F.C.C. (régi kukásautó) 2 081 760 2 081 760 2 081 760

   Bérleti díj Gy.T.H. (kukásautók + komposztforgató, Hivatali helyiség) 13 501 024 13 501 024 13 501 024

   Bérleti díj Peremvárosi Horgász Egyesület 271 054 271 054 271 054

  Bérleti díj Milano sunset 346 080 346 080 346 080

   Üzemeltetési díj (Sportcsarnok és szálloda) 1 953 100 1 953 100 1 953 100

   Bérleti díj Mária Rádió 500 000 500 000 500 000

   Bérleti díj Véraq Kft 600 000 600 000 600 000

   Vállalkozói park bérleti díj 10 976 532 10 976 532 10 976 532

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 14 476 904 14 476 904 14 476 904

Tulajdonosi bevételek B404 0 454 024 17 352 516

   Bérleti díj DPMV Zrt (közműhálózat) 0 454 024 17 352 516

Ellátási díjak B405 35 674 660 35 674 660 35 674 660

   Általános iskolák étkezési bevételei 35 674 660 35 674 660 35 674 660

               -Ady Endre Általános Iskola 19 303 640 19 303 640 19 303 640

               -Bartók Béla Általános Iskola 8 762 895 8 762 895 8 762 895

               -Zrínyi Miklós Általános Iskola 7 160 610 7 160 610 7 160 610

              - Dietetikus közétkeztetés 447 515 447 515 447 515

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 79 430 432 79 430 432 79 430 432

Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 0 0

Kamatbevételek B408 500 000 500 000 8 000 000

Kártérítés B410 0 0 0

Egyéb működési bevétel B411 0 0 0

Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 20 000 000

Működési célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat

2021. évi bevételei 

M e g n e v e z é s
2021. évi eredeti 

ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó mód. 

ei.



2. melléklet

adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

2021. évi bevételei 

M e g n e v e z é s
2021. évi eredeti 

ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó mód. 

ei.

Felhalmozási célú bevételek 73 018 265 74 818 265 114 818 265

Felhalmozási célú önkormányzati támog. B2 0 0 40 000 000

Felhalmozási célú önkormányzati támog. ÁH-n belül B21 0 0 0

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül B25 0 0 40 000 000

Felhalmozási bevétel B5 72 722 000 21 315 000 21 315 000

      Ingatlanok értékesítése B52 21 315 000 21 315 000 21 315 000

      Egyéb felhalmozási bevétel 51 407 000 0 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívűlről B7 296 265 53 503 265 53 503 265

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás B74 296 265 296 265 296 265

      Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 296 265 296 265 296 265

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B75 0 53 207 000 53 207 000

      Egyéb felhalmozási bevétel 0 51 407 000 51 407 000

      Közérdekű kötelezettségvállalások 0 1 800 000 1 800 000

B8 76 358 666 775 719 623 775 719 623

      Maradvány igénybevétele B813 76 358 666 775 053 012 775 053 012

      ÁHT-n belüli megelőlegezés B81 0 666 611 666 611

Önkormányzat bevételei összesen: 3 804 606 957 4 554 235 819 4 883 750 603

Finanszírozási bevételek



3. melléklet

adatok Ft-ban

2. sz. 1.1  A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 425 651 761 427 306 769 427 306 769

Általános támogatás (1.1.) 425 651 761 427 306 769 427 306 769

2. sz.

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása B112 570 809 330 588 365 330 596 364 270

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás (1.2.1.1.) 79 546 580 79 546 580 80 092 020

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása 347 597 250 347 597 250 352 458 750

1.2.3.1.1.1.1 Kieg.támogatás ped.és a ped.szakképz.rendelkező segítők min.adódó többl. 10 368 000 10 368 000 12 960 000

1.2.5.1.  Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása 133 297 500 150 853 500 150 853 500

2. sz.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatása B113 345 033 559 370 026 045 377 638 378

1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás támogatása 114 622 413 118 437 863 120 231 803

       1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat 29 930 000 31 070 260 31 070 260

       1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ 22 265 000 23 354 186 23 354 186

      1.3.2.3.1. szociális étkezés 6 171 480 6 284 010 7 094 850

       1.3.2.4.1. Szociális segítés 50 000 50 000 50 000

       1.3.2.4.3. Személyi gondozás társulás által történő feladatellátás 32 089 200 33 425 400 34 408 500

       1.3.2.6.1. időskorúak nappali intézményi ellátása 2 387 000 2 466 090 2 466 090

       1.3.2.8.1. demens személyek nappali intézményi ellátása 2 928 000 2 986 184 2 986 184

       III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 18 801 733 18 801 733 18 801 733

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 107 912 000 107 912 000 116 560 000

       1.3.3.1.1.  Felsőfokú végzettségű gyermeknevelők, szaktanácsadók bértámog. 15 300 000 15 300 000 15 300 000

        1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknev., szaktan. Bértámogatása 62 196 000 62 196 000 74 550 000

        1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás 30 416 000 30 416 000 26 710 000

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 122 499 146 124 207 166 103 963 011

        1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása 75 152 880 76 860 900 66 800 700

        1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 47 012 816 47 012 816 36 895 551

        1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása 333 450 333 450 266 760

Szociális ágazati pótlék 0 19 469 016 36 883 564

2. sz. 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 53 829 020 54 722 036 56 315 036

        1.5. Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása 53 829 020 54 722 036 54 722 036

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 0 0 1 593 000

Iparűzési adó kiesésének ellentételezése B115 0 0 207 743 094

2020. évi beszámoló alapján pótlólagos támogatás B116 0 0 6 158 100

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 1 395 323 670 1 440 420 180 1 671 525 647

Gyál Város Önkormányzat

2021. évi  támogatásai

2021. évi 

megalapozó 

felmérés

2021. évi 

megalapozó 

felmérés + 

pótelőirányzatok

2021. októberi 

felmérés + 

pótelőirányzatok

Kv.tvr.     

mell.
Megnevezés



4. melléklet

adatok Ft-ban

Rovat-
szám

2021. évi 
eredeti ei.

2021. 06. hó mód. 
ei.

2021. 11. hó mód. 
ei.

Személyi juttatások K1 61 775 885 67 089 741 67 089 741
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 5 000 000 9 649 209 9 649 209

    Közmunka foglalkoztatás K1101 5 000 000 9 449 209 9 449 209
    Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 0 200 000 200 000
Külső személyi juttatások K12 56 775 885 57 440 532 57 440 532

    Polgármester, alpolgármester alapilletménye K121 15 912 000 15 912 000 15 912 000
    Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása K121 460 870 460 870 460 870
    Költség térítés K121 2 386 800 2 386 800 2 386 800

    Ruházati költségtérítés K121 300 752 300 752 300 752

    Képviselők tiszteletdíja K121 23 519 400 20 305 224 20 305 224
    Állományba nem tartozó megbízási díja K123 1 200 000 1 200 000 1 200 000
    Állományba nem tartozó, külső bizottsági tagok tiszteletdíja K123 0 3 214 176 3 214 176
    Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, reprez.) K123 12 996 063 13 660 710 13 660 710

Munkaadókat terhelő járulékok K2 13 729 055 14 162 984 14 162 984
    Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 7 489 438 7 923 367 7 923 367
    Szoc. Hozzájár.( Egészségügyi hozzájárulás %-os) 3 135 821 3 135 821 3 135 821
    Munkáltatói személyi jövedelamadó 3 103 796 3 103 796 3 103 796

Dologi kiadások K3 411 959 260 430 942 859 430 942 859
Készletbeszerzés K31 32 925 000 33 038 700 33 038 700
    Üzemeltetési anyagok K31 32 925 000 33 038 700 33 038 700
         Hajtó- és kenőanyag K312 1 200 000 1 200 000 1 200 000
         Munka és védőruha K312 100000 100000 100000
         Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés K312 31 625 000 31 738 700 31 738 700

Kommunikációs szolgáltatások K32 3 189 200 4 024 200 4 024 200

    Informatikai szolgáltatás igénybevétele K321 3 189 200 4 024 200 4 024 200

Szolgáltatási kiadások K33 198 012 393 210 341 095 210 341 095

    Közüzemi díjak K331 18 925 000 20 724 394 20 724 394

          Közvilágítás K331 15 500 000 17 207 254 17 207 254
          Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj K331 3 425 000 3 517 140 3 517 140
    Vásárolt élelmezés K332 92 062 865 96 134 169 96 134 169

                 - Ady Endre Á.I. 39 097 530 40 426 280 40 426 280
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 23 681 665 25 054 776 25 054 776
                 - Bartók Béla Á.I. 25 193 300 26 322 751 26 322 751
                 - Nyári gyermekétkeztetés 945 000 989 911 989 911
                 - dietetikus étkeztetés 3 145 370 3 340 451 3 340 451
    Bérleti és lízingdíjak K333 129 063 129 063 129 063
    Karbantartási kisjavítási szolgáltatások K334 11 463 000 12 258 000 12 258 000
    Közvetített szolgáltatások K335 14 476 904 15 652 384 15 652 384
    Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 0 43 500 43 500
    Egyéb szolgáltatások K337 60 955 561 65 399 585 65 399 585

          Biztosítási díjak K337 4 234 663 4 688 687 4 688 687
          Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak K337 7 323 218 7 323 218 7 323 218
          Szállítási szolgáltatás K337 375 000 375 000 375 000
          Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás K337 49 022 680 53 012 680 53 012 680

Megnevezés

Gyál Város Önkormányzat
2021. évi működési célú kiadások



4. melléklet

adatok Ft-ban

Rovat-
szám

2021. évi 
eredeti ei.

2021. 06. hó mód. 
ei.

2021. 11. hó mód. 
ei.

Megnevezés

Gyál Város Önkormányzat
2021. évi működési célú kiadások

Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások K34 17 473 584 19 678 576 19 678 576
    Reklám és propaganda kiadások K342 17 473 584 19 678 576 19 678 576

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 160 359 083 163 860 288 163 860 288

    Működési célú előzetesen felszámított áfa K351 69 219 457 72 665 162 72 665 162
    Fizetendő általános forgalmi adó K352 78 903 925 78 903 925 78 903 925
    Kamatkiadások K353 625 000 625 000 625 000
    Egyéb dologi kiadások K355 11 610 701 11 666 201 11 666 201

          Kártérítések K355 500 000 500 000 500 000
          Egyéb különféle dologi kiadások K355 11 110 701 11 166 201 11 166 201

K4 25 500 000 28 700 000 28 700 000
Családi támogatások K42 0 0 0
Egyéb nem intézményi ellátások K48 25 500 000 28 700 000 28 700 000
    Lakhatási támogatás 1 200 000 1 265 000 1 265 000
    Települési támogatás 15 000 000 15 000 000 15 000 000
    Köztemetés 1 200 000 1 200 000 1 200 000
    Beiskolázási segély 200 000 200 000 200 000
    Szociális tanulmányi ösztöndíj 400 000 435 000 435 000
    Egyéb ellátás (Gyáli Élet Program, Gyáli Egyetemista Program) 7 500 000 10 600 000 10 600 000

Egyéb működési célú kiadások K5 1 374 050 530 2 025 852 774 2 025 852 774
Helyi Önk. előző év elsz. származó kiadások K5021 0 0 0
Helyi Önk. Tv.-i előíráson alapuló befizetései K5022 490 594 880 490 594 880 490 594 880
Klímastratégiai pályázat lebonyolítása K512 13 845 418 12 655 418 12 655 418
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre K506 220 033 833 250 319 021 250 319 021
    "Kertváros" Önkorm. Társulás támog. 215 366 593 245 213 037 245 213 037

                           - tagdíj 744 180 744 180 744 180
                           - működési hozzájárulás 100 000 000 107 003 097 107 003 097
                           - normatív támog. 114 622 413 118 437 863 118 437 863
                           - ágazati pótlék, egyéb 0 19 027 897 19 027 897
     Bursa Hungarica 3 675 000 3 675 000 3 675 000
     Érd és Térsége Önkormányzati Társulási tagdíj 744 180 744 180 744 180

                   FAÖT tagdíj,, 248 060 248 060 248 060
     Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás maradvány 0 438 744 438 744
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre K508 40 000 000 40 000 000 40 000 000
    Városgazda tagi hitel 40 000 000 40 000 000 40 000 000

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre K512 316 865 580 371 954 300 371 954 300
    Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 2 315 500 2 315 500 2 315 500
    Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 2 500 000 2 500 000 2 500 000
    Gyáli Fúvószenekar támogatása 500 000 500 000 500 000
    Sportpálya üzemeltetésre támogatás (labdarúgás) 25 512 000 25 512 000 25 512 000
    Polgármester által felhaszn.keret 10 000 000 10 000 000 10 000 000
    Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 236 256 000 248 166 720 248 166 720
    Volánbusz buszjáratok 38 482 080 38 482 080 38 482 080
    FEGY támogatása 1 200 000 1 200 000 1 200 000
    Rákóczi Szövetség beiskolázási program támogatása 100 000 100 000 100 000
    Gyáli Rendőrőrs támogatása 0 920 000 920 000
    Gyáli Városgazda Kft. Tőkevisszapótlás 0 40 758 000 40 758 000
    Iskolai alapítványok támogatása 0 1 500 000 1 500 000
Tartalékok K513 292 710 819 860 329 155 860 329 155
    Általános tartalék 5 000 000 8 722 018 8 722 018
    Céltartalék 287 710 819 851 607 137 851 607 137

Ellátottak pénzbeli juttatásai



5. melléklet

adatok Ft-ban

Civil szervezetek támogatása 19 000 000 19 000 000 17 500 000

     Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 6 000 000 6 000 000 6 000 000

     Ifjúsági és Sport  Bizottság 10 000 000 10 000 000 10 000 000

     Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 3 000 000 3 000 000 1 500 000

Közbiztonság támogatása 1 200 000 280 000 280 000

Nyári napközis tábor 2 500 000 2 500 000 1 792 524

Iskolai alapítványok támogatása 1 500 000 0 0

Városi rendezvények 23 550 000 23 107 151 17 823 190

Város által alapított díjak 2 000 000 1 884 500 1 243 814

Gyáli Egyetemista program 5 500 000 2 400 000 2 400 000

1 000 000 1 000 000 0

Pályázati pénzeszközök 4 600 000 4 600 000 3 000 000

     ebből: közművelődési támogatás 3 000 000 3 000 000 3 000 000

       ebből: könyvtári támogatás 1 600 000 1 600 000 0

Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 35 828 384 33 094 257 18 004 463

SNI gyerekek ellátása 2 500 000 2 500 000 2 473 000

Hóeltakarítás 4 000 000 961 525 961 525

Pályázattól függő beruházások önrésze 64 000 000 22 129 913 178 136 914

Közút karbantartás 25 400 000 25 400 000 16 318 026

34 822 435 34 822 435 20 140 701

5 000 000 5 000 000 5 000 000

Járóbeteg szakellátás 30 325 120 26 474 120 20 774 753

Honlapok kialakítása, frissítése 2 500 000 2 335 000 1 703 422

10 000 000 10 000 000 10 000 000

5 200 000 5 200 000 5 200 000

1 034 880 1 034 880 1 034 880

Gyermekintézmények környezetének felülvizsgálata 5 750 000 5 750 000 5 750 000

Biztonságos kerékpároktatás bevezetése ált. iskolákba 500 000 500 000 500 000

Miminálbér és garantált bérmin. emelés támog. - Köznevelés 0 17 556 000 17 556 000

Miminálbér és garantált bérmin. emelés támog. - Kulturális 0 803 714 803 714

Maradvány 2020. 0 603 273 642 427 489 215

Értéktár Bizottság keret 0 800 000 800 000

Környezetvédelmi számla egyenleg 0 9 436 547 9 436 547

Víziközmű számla egyenleg 0 3 429 400 3 429 400

Csatorna számla egyenleg 0 32 295 604 32 295 604

Lakás számla egyenleg 0 2 670 079 2 670 079

Építéshatósági számla egyenleg 0 2 107 821 2 107 821

Letéti számla egyenleg 0 28 878 952 21 199 357

Kötött maradvány 0 8 766 408 8 366 408

Szabad maradvány 0 514 888 831 347 183 999

Céltartalék összesen: 287 710 819 851 607 137 775 886 141

   

Általános tartalék 5 000 000 8 722 018 45 353 170

Gyál Város Önkormányzat

2021. évi cél- és általános tartaléka

Megnevezés
2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

Cross pálya átminősítés

Ivartalanítási akció

Intézmények egyéb pótlékok

Hulladékgyűtő akció lakosság részére

TAO pályázat II. félévi önrész

Tátika óvoda ovifoci önrész



6. melléklet

adatok Ft-ban

Beruházások K6 118 567 815 180 449 544 444 140 603
1.1. Beruházások (nem EU-s támogatással) 93 360 484 142 281 095 350 031 003

Immateriális javak beszerzése K61 5 450 000 32 381 653 37 751 653

   Gördülő fejlesztési terv 600 000 600 000 600 000

   Településképi arculati kézikönyv 600 000 600 000 600 000

   Idősek Otthona tanulmány, engedélyezési-, kiviteli terv 1 600 000 1 600 000 1 600 000

   Gyál, Városközpont engedélyezési és kiviteli  terve 650 000 650 000 650 000

   Újvilág utca felújítás terv 2 000 000 2 000 000 7 370 000

   Városi Gazdaház engedélyezési terv 0 26 160 000 26 160 000

   Településrendezési eszközök 0 771 653 771 653

Ingatlanok beszerzése,létesítése K62 87 910 484 105 141 917 299 927 019

   Gyál-alsó vasútállomás 69 061 491 69 061 491 65 563 681

   Sporttelep fejlesztés 818 450 2 183 379 2 183 379

   Sportcsarnok építése 800 027 800 027 800 027

   Parképítések 16 080 516 16 080 516 16 080 516

   Vállakozói park 1 150 000 1 150 000 1 150 000

   Bacsó utca útburkolat építés 0 240 000 89 704 796

   Vasút utca járda építés 0 11 476 677 14 974 487

   Tanuszoda 0 2 001 150 2 001 150

   Gyalogátkelők 0 1 836 699 1 836 699

   Tátika Óvoda 0 311 978 311 978

   Kálvin téri játszótér 0 0 3 374 846

   Árpád téri játszótér 0 0 5 544 908

   Kolozsvári utca járdafelújítás 0 0 93 065 552

   Játszótéri mosdók 0 0 3 335 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 0 0 0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0 4 757 525 12 352 331

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 0 0

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások 0 0 0

    Energetikai korszerűsítés (Bartók, Zrínyi Iskola)

Beruházási Áfa K67 25 207 331 38 168 449 94 109 600

Felújítások K7 8 255 000 8 255 000 9 969 392
Ingatlanok felújítása K71 6 500 000 6 500 000 7 849 916

   Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 6 500 000 6 500 000 787 402

   DPMV Zrt. Csatorna felújítások 0 0 7 062 514

Felújítási áfa K74 1 755 000 1 755 000 2 119 476

Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 231 346 231 346

   Gyál Városüzemeltetési Kft. felhalmozási támogatás 0 231 346 231 346

Finanszírozási kiadások K9 1 790 769 412 1 798 551 571 1 862 879 415

    Költségvetési támogatások 1 734 956 466 1 742 072 014 1 806 399 858

        Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 490 569 466 490 569 466 498 880 639

        Gyál Város intézményeinek támogatása 1 244 387 000 1 251 502 548 1 307 519 219

   ÁHT-n belüli megelőlegezések 55 812 946 56 479 557 56 479 557

   Betétlekötés

Gyál Város Önkormányzat

2021. évi felhalmozási  és finanszírozási célú kiadások

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s
2021. évi eredeti 

ei.

2021. 06. hó mód. 

ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.



7. melléklet

adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2021.évi  kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

4 607 244 4 607 244 24 607 244 260 196 410 260 650 434 270 328 926 1 395 323 670 1 440 420 180 1 671 758 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 395 323 670 1 440 420 180 1 671 758 811

Közhatalmi bevételek 4 607 244 4 607 244 4 607 244

Intézményi működési bevételek 260 196 410 260 650 434 270 328 926

Működési célú pénzeszköz átvétel 20 000 000

0 0 0 72 722 000 72 722 000 72 722 000 0 0 40 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú támogatások 40 000 000

Felhalmozási bevétel 72 722 000 21 315 000 21 315 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 51 407 000 51 407 000

666 611 666 611 76 358 666 775 053 012 775 053 012

4 607 244 4 607 244 24 607 244 332 918 410 333 372 434 343 050 926 1 395 323 670 1 441 086 791 1 712 425 422 0 0 0 76 358 666 775 053 012 775 053 012 0 0 0

468 102 039 1 037 592 402 1 001 298 689 23 347 477 24 269 312 26 269 312 0 0 0 490 594 880 490 594 880 490 594 880 216 358 833 247 528 576 266 279 966 0 144 399 144 399

Személyi juttatások 56 775 885 57 440 532 58 196 903

Munkaadókat terhelő járulékok 12 954 055 12 969 555 13 055 535

Dologi kiadások 105 661 280 106 853 160 107 306 940 23 347 477 24 269 312 26 269 312 144 399 144 399

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások 292 710 819 860 329 155 822 739 311 490 594 880 490 594 880 490 594 880 216 358 833 247 528 576 266 279 966

0 0 258 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beruházások 258 953

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

55 812 946 56 479 557 56 479 557 1 734 956 466 1 742 072 014 1 806 399 858 0 0 0

468 102 039 1 037 592 402 1 001 557 642 23 347 477 24 269 312 26 269 312 55 812 946 56 479 557 56 479 557 490 594 880 490 594 880 490 594 880 1 951 315 299 1 989 600 590 2 072 679 824 0 144 399 144 399

Bevételek

011130 013350 018010 018020 018030 031030

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:



Működési célú támogatások ÁH-n belülről

Közhatalmi bevételek

Intézményi működési bevételek

Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

7. melléklet

adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2020.évi  kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

0 2 917 371 5 915 032 0 0 0 1 736 904 1 736 904 1 736 904 0 0 0 0 0 0

2 917 371 5 915 032

1 736 904 1 736 904 1 736 904

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 917 371 5 915 032 0 0 0 1 736 904 1 736 904 1 736 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 775 000 10 842 638 13 840 299 0 0 0 40 851 858 41 422 882 41 422 882 11 983 000 15 021 475 24 103 449 20 066 000 20 066 000 20 066 000 2 023 000 2 023 000 2 023 000

5 000 000 9 649 209 12 431 261

775 000 1 193 429 1 409 038

2 369 778 2 940 802 2 940 802 20 066 000 20 066 000 20 066 000

38 482 080 38 482 080 38 482 080 11 983 000 15 021 475 24 103 449 2 023 000 2 023 000 2 023 000

0 0 0 2 540 000 2 540 000 245 408 892 87 708 094 87 708 094 87 708 094 0 17 212 787 17 212 787 0 0 0 0 0 0

2 540 000 2 540 000 245 408 892 87 708 094 87 708 094 87 708 094 17 212 787 17 212 787

5 775 000 10 842 638 13 840 299 2 540 000 2 540 000 245 408 892 128 559 952 129 130 976 129 130 976 11 983 000 32 234 262 41 316 236 20 066 000 20 066 000 20 066 000 2 023 000 2 023 000 2 023 000

041233 045120 045140 045160 051030 051050



Működési célú támogatások ÁH-n belülről

Közhatalmi bevételek

Intézményi működési bevételek

Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

7. melléklet

adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2020.évi  kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 000 12 000 000 12 000 000

12 000 000 12 000 000 12 000 000

0 0 0 296 265 296 265 296 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 265 296 265 296 265

0 0 0 296 265 296 265 296 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 000 12 000 000 12 000 000

0 454 024 760 869 0 0 0 13 845 418 14 620 118 13 150 220 33 036 510 35 181 295 35 181 295 55 078 200 63 065 890 63 065 890 81 361 600 122 233 900 122 233 900

454 024 760 869 1 964 700 1 964 700 33 036 510 35 181 295 35 181 295 7 696 200 7 696 200 7 696 200 15 849 600 15 963 900 15 963 900

13 845 418 12 655 418 11 185 520 47 382 000 55 369 690 55 369 690 65 512 000 106 270 000 106 270 000

0 0 8 969 392 0 0 0 3 810 000 3 810 000 3 810 000 0 0 0 20 422 255 20 422 255 20 422 255 2 055 466 6 330 387 6 330 387

3 810 000 3 810 000 3 810 000 20 422 255 20 422 255 20 422 255 2 055 466 6 330 387 6 330 387

8 969 392

0 454 024 9 730 261 0 0 0 17 655 418 18 430 118 16 960 220 33 036 510 35 181 295 35 181 295 75 500 455 83 488 145 83 488 145 83 417 066 128 564 287 128 564 287

062020 064010 066010 081030052080 061030



Működési célú támogatások ÁH-n belülről

Közhatalmi bevételek

Intézményi működési bevételek

Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

7. melléklet

adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2020.évi  kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 674 660 35 674 660 35 674 660

35 674 660 35 674 660 35 674 660

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 000 1 800 000 0 0 0

1 800 000 1 800 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 000 1 800 000 35 674 660 35 674 660 35 674 660

4 015 500 5 515 500 5 515 500 12 600 000 12 600 000 13 600 000 3 625 000 3 625 000 3 625 000 349 250 349 250 349 250 138 600 426 145 826 526 148 698 782 193 100 689 198 214 204 198 214 204

3 482 984

535 666

150 000 349 250 349 250 349 250 44 738 426 51 044 526 49 898 132 115 719 689 120 833 204 120 833 204

4 015 500 5 515 500 5 515 500 12 600 000 12 600 000 13 450 000 3 625 000 3 625 000 3 625 000 93 862 000 94 782 000 94 782 000 77 381 000 77 381 000 77 381 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 255 000 9 008 031 1 753 031 0 39 872 336 60 435 550 0 0 0

753 031 753 031 39 640 990 60 204 204

8 255 000 8 255 000 1 000 000

231 346 231 346

4 015 500 5 515 500 5 515 500 12 600 000 12 600 000 13 600 000 3 625 000 3 625 000 3 625 000 8 604 250 9 357 281 2 102 281 138 600 426 185 698 862 209 134 332 193 100 689 198 214 204 198 214 204

013320 091140 066020 096015084031 084032



Működési célú támogatások ÁH-n belülről

Közhatalmi bevételek

Intézményi működési bevételek

Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

7. melléklet

adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat 2021.évi  kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 200 000 1 944 991 138 1 944 991 138 1 962 991 138 500 000 500 000 8 000 000 0 0 0

1 944 991 138 1 944 991 138 1 962 991 138

200 000 200 000 200 000 500 000 500 000 8 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 200 000 1 944 991 138 1 944 991 138 1 962 991 138 500 000 500 000 8 000 000 0 0 0

0 0 0 1 200 150 1 257 187 1 257 187 69 646 000 72 846 000 72 978 719 0 0 0 0 0 0 977 900 977 900 977 900

1 200 150 1 257 187 1 257 187 40 471 000 40 471 000 40 603 719 977 900 977 900 977 900

25 500 000 28 700 000 28 700 000

3 675 000 3 675 000 3 675 000

2 032 000 2 032 000 2 032 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 032 000 2 032 000 2 032 000

2 032 000 2 032 000 2 032 000 1 200 150 1 257 187 1 257 187 69 646 000 72 846 000 72 978 719 0 0 0 0 0 0 977 900 977 900 977 900

107060 900020 900060 051050102031 104037



Működési célú támogatások ÁH-n belülről

Közhatalmi bevételek

Intézményi működési bevételek

Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

7. melléklet

adatok Ft-ban

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi eredeti 

ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó mód. 

ei.

0 0 0 0 0 0 3 655 230 026 3 703 697 931 3 993 212 715

1 395 323 670 1 443 337 551 1 677 673 843

1 949 598 382 1 949 598 382 1 967 598 382

310 307 974 310 761 998 327 940 490

0 0 20 000 000

0 0 0 0 0 0 73 018 265 74 818 265 114 818 265

0 0 40 000 000

72 722 000 21 315 000 21 315 000

296 265 53 503 265 53 503 265

76 358 666 775 719 623 775 719 623

0 0 0 0 0 0 3 804 606 957 4 554 235 819 4 883 750 603

476 000 476 000 476 000 0 0 402 255 1 887 014 730 2 566 748 358 2 566 529 847

61 775 885 67 089 741 74 111 148

13 729 055 14 162 984 15 000 239

476 000 476 000 476 000 0 0 402 255 411 959 260 430 942 859 433 242 064

25 500 000 28 700 000 28 700 000

1 374 050 530 2 025 852 774 2 015 476 396

0 0 0 0 0 0 126 822 815 188 935 890 454 341 341

118 567 815 180 449 544 444 140 603

8 255 000 8 255 000 9 969 392

0 231 346 231 346

1 790 769 412 1 798 551 571 1 862 879 415

476 000 476 000 476 000 0 0 402 255 3 804 606 957 4 554 235 819 4 883 750 603

Cofog összesen081043 063080



8. melléklet

adatok Ft-ban

514 817 203 525 847 433 534 158 606

24 247 737 24 247 737 24 247 737

Működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 0 0

Működési bevételek 24 247 737 24 247 737 24 247 737

Közhatalmi bevétel 0 0 0

0 0 0

490 569 466 501 599 696 509 910 869

Irányító szervi támogatás 490 569 466 490 569 466 498 880 639

Maradvány igénybevétel 0 11 030 230 11 030 230

514 817 203 525 847 433 534 158 606

505 031 573 514 664 086 522 975 259

Személyi juttatások 319 104 252 323 359 044 330 008 044

Munkaadókat terhelő járulékok 60 344 620 60 982 839 62 013 434

Dologi kiadások 125 582 701 130 322 203 130 953 781

Felhalmozási célú kiadások 9 785 630 11 183 347 11 183 347

0 0 0

Gyáli Polgármesteri Hivatal

2021. évi bevételei és kiadásai

M e g n e v e z é s
2021. évi eredeti 

ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

Finanszírozási kiadások

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási bevételek

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai

Működési célú kiadások



9. melléklet

adatok  Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal

 2021. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

Működési bevételek 22 533 237 22 533 237 22 533 237 0 0 0 1 714 500 1 714 500 1 714 500 0 0 0 0 0 0 24 247 737 24 247 737 24 247 737

Közhatalmi bevételek 0 0 0

Működési célú bev. ÁH-n belül 0 0 0

Működési bevételek 22 533 237 22 533 237 22 533 237 1 714 500 1 714 500 1 714 500 24 247 737 24 247 737 24 247 737

Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 569 466 501 599 696 509 910 869 0 0 0 490 569 466 501 599 696 509 910 869

Irányíró szervi támogatás 490 569 466 490 569 466 498 880 639 490 569 466 490 569 466 498 880 639

Maradvány 11 030 230 11 030 230 0 11 030 230 11 030 230

Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 22 533 237 22 533 237 22 533 237 0 0 0 1 714 500 1 714 500 1 714 500 490 569 466 501 599 696 509 910 869 0 0 0 514 817 203 525 847 433 534 158 606

Működési kiadások 418 681 791 428 314 304 434 142 227 44 769 729 44 769 729 47 252 979 7 360 482 7 360 482 7 360 482 0 0 0 34 219 571 34 219 571 34 219 571 505 031 573 514 664 086 522 975 259

Személyi juttatások 259 168 362 263 423 154 267 922 154 33 313 696 33 313 696 35 463 696 4 492 750 4 492 750 4 492 750 22 129 444 22 129 444 22 129 444 319 104 252 323 359 044 330 008 044

Munkaadókat terhelő járulékok 49 913 447 50 551 666 51 249 011 5 795 332 5 795 332 6 128 582 786 232 786 232 786 232 3 849 609 3 849 609 3 849 609 60 344 620 60 982 839 62 013 434

Dologi kiadások 109 599 982 114 339 484 114 971 062 5 660 701 5 660 701 5 660 701 2 081 500 2 081 500 2 081 500 8 240 518 8 240 518 8 240 518 125 582 701 130 322 203 130 953 781

Felhalmozási kiadások 9 658 630 11 056 347 11 056 347 127 000 127 000 127 000 9 785 630 11 183 347 11 183 347

Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 428 340 421 439 370 651 445 198 574 44 769 729 44 769 729 47 252 979 7 360 482 7 360 482 7 360 482 0 0 0 34 346 571 34 346 571 34 346 571 514 817 203 525 847 433 534 158 606

COFOG összesen011130 011220 016030 018030 031030



10. melléklet

adatok Ft-ban

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021.évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021.évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021.évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021.évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021.évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021.évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

B e v é t e l e k

4 870 000 4 870 000 4 870 000 5 607 000 5 607 000 5 607 000 2 031 000 2 031 000 2 496 840 13 553 000 15 865 897 15 865 897 105 592 000 105 592 000 105 592 000 1 939 000 1 939 000 1 939 000 133 592 000 135 904 897 136 370 737

     Int. működési bevételek 4 870 000 4 870 000 4 870 000 5 607 000 5 607 000 5 607 000 2 031 000 2 031 000 2 496 840 13 553 000 13 553 000 13 553 000 20 592 000 20 592 000 20 592 000 1 939 000 1 939 000 1 939 000 48 592 000 48 592 000 49 057 840

     Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 312 897 2 312 897 85 000 000 85 000 000 85 000 000 0 0 0 85 000 000 87 312 897 87 312 897

OEP támogatás 85 000 000 85 000 000 85 000 000 85 000 000 85 000 000 85 000 000

2 312 897 2 312 897 0 2 312 897 2 312 897

256 760 000 262 736 444 276 063 384 232 530 000 240 472 021 248 795 340 314 006 000 321 683 983 336 608 948 147 557 000 162 816 074 177 132 732 119 315 000 143 565 172 145 225 585 174 219 000 180 867 611 184 331 987 1 244 387 000 1 312 141 305 1 368 157 976

Önkormányzati támogatás 256 760 000 256 760 000 270 086 940 232 530 000 233 851 974 242 175 293 314 006 000 314 006 000 328 930 965 147 557 000 147 646 302 161 962 960 119 315 000 123 282 000 124 942 413 174 219 000 175 956 272 179 420 648 1 244 387 000 1 251 502 548 1 307 519 219

5 976 444 5 976 444 6 620 047 6 620 047 7 677 983 7 677 983 15 169 772 15 169 772 20 283 172 20 283 172 4 911 339 4 911 339 0 60 638 757 60 638 757

B e v é t e l e k összesen: 261 630 000 267 606 444 280 933 384 238 137 000 246 079 021 254 402 340 316 037 000 323 714 983 339 105 788 161 110 000 178 681 971 192 998 629 224 907 000 249 157 172 250 817 585 176 158 000 182 806 611 186 270 987 1 377 979 000 1 448 046 202 1 504 528 713

K i a d á s o k

257 364 000 263 340 444 277 547 494 236 306 000 244 248 021 252 571 340 310 317 000 317 923 494 334 075 867 139 792 000 145 738 322 146 861 980 209 510 000 233 760 172 235 420 585 161 238 000 167 886 611 169 736 606 1 314 527 000 1 372 897 064 1 416 213 872

      Személyi juttatások 179 749 000 181 605 805 186 159 056 170 053 000 175 168 381 178 716 507 222 255 000 226 544 385 236 520 911 65 696 000 68 455 723 67 046 662 106 580 000 114 211 879 110 389 921 116 068 000 120 622 637 121 468 393 860 401 000 886 608 810 900 301 450

      Munkaadókat terhelő járulékok 29 550 000 30 212 337 32 663 852 27 922 000 28 827 782 31 039 854 36 315 000 37 101 810 40 682 591 9 525 000 10 413 471 10 499 320 15 385 000 15 421 000 15 479 171 19 093 000 20 870 313 21 001 473 137 790 000 142 846 713 151 366 261

      Dologi kiadások 48 065 000 51 522 302 58 724 586 38 331 000 40 251 858 42 814 979 51 747 000 54 277 299 56 872 365 64 571 000 66 869 128 69 315 998 87 545 000 104 127 293 109 551 493 26 077 000 26 393 661 27 266 740 316 336 000 343 441 541 364 546 161

4 266 000 4 266 000 3 385 890 1 831 000 1 831 000 1 831 000 5 720 000 5 791 489 5 029 921 21 318 000 32 943 649 46 136 649 15 397 000 15 397 000 15 397 000 14 920 000 14 920 000 16 534 381 63 452 000 75 149 138 88 314 841

K i a d á s o k összesen: 261 630 000 267 606 444 280 933 384 238 137 000 246 079 021 254 402 340 316 037 000 323 714 983 339 105 788 161 110 000 178 681 971 192 998 629 224 907 000 249 157 172 250 817 585 176 158 000 182 806 611 186 270 987 1 377 979 000 1 448 046 202 1 504 528 713

Felhalmozási kiadások

Intézmények 2021. évi bevételei és kiadásai

Gyáli Tulipán Óvoda Gyáli Liliom Óvoda Gyáli Tátika Óvoda
Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár
Városi Egészségügyi Központ Gyáli Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen

Működési bevételek

Működési célú támogatások

Finanszírozási bevétel 

Maradvány igénybevétel

Működési kiadások



11. melléklet
adatok Ft-ban

Intézmények 2021.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

14 052 000 14 052 000 14 052 000 5 784 000 5 784 000 5 784 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756 000 756 000 756 000

    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.

    Intézményi működési bevételek 14 052 000 14 052 000 14 052 000 5 784 000 5 784 000 5 784 000 756 000 756 000 756 000

Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen: 14 052 000 14 052 000 14 052 000 5 784 000 5 784 000 5 784 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756 000 756 000 756 000

5 801 000 5 801 000 5 793 000 65 652 000 71 273 063 71 097 063 4 810 000 14 903 800 20 603 167 62 087 000 69 593 328 65 854 374 22 218 000 22 665 200 22 665 200 48 942 000 49 523 781 49 407 781

      Személyi juttatások 22 000 140 000 478 013 50 005 000 57 480 879 53 857 168 17 789 000 17 789 000 17 754 435 38 786 000 38 802 000 38 278 305

      Munkaadókat terhelő járulékok 20 000 67 154 7 206 000 7 222 000 6 996 757 2 634 000 2 634 000 2 668 565 5 545 000 5 545 000 5 746 695

      Dologi kiadások 5 801 000 5 801 000 5 771 000 65 652 000 71 273 063 71 097 063 4 810 000 14 743 800 20 058 000 4 876 000 4 890 449 5 000 449 1 795 000 2 242 200 2 242 200 4 611 000 5 176 781 5 382 781

2 921 000 2 921 000 2 921 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 571 000 571 000 571 000 1 905 000 1 905 000 1 905 000

K i a d á s o k összesen: 8 722 000 8 722 000 8 714 000 75 652 000 81 273 063 81 097 063 4 810 000 14 903 800 20 603 167 62 658 000 70 164 328 66 425 374 22 218 000 22 665 200 22 665 200 50 847 000 51 428 781 51 312 781

Beruházási kiadások

076010

Intézmények összesen

072111 072112 072210 074031

Működési bevételek

Működési kiadások

074032



    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.

    Intézményi működési bevételek

Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Beruházási kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

Működési kiadások

11. melléklet
adatok Ft-ban

Intézmények 2021.évi kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

572 000 1 484 897 1 484 897 2 004 000 2 004 000 2 004 000 7 287 000 8 687 000 8 687 000 3 690 000 3 690 000 3 690 000 0 0 0

912 897 912 897 1 400 000 1 400 000

572 000 572 000 572 000 2 004 000 2 004 000 2 004 000 7 287 000 7 287 000 7 287 000 3 690 000 3 690 000 3 690 000

572 000 1 484 897 1 484 897 2 004 000 2 004 000 2 004 000 7 287 000 8 687 000 8 687 000 3 690 000 3 690 000 3 690 000 0 0 0 0 0 0

19 693 000 19 693 000 19 866 250 12 228 000 12 228 000 12 228 000 107 871 000 113 817 322 114 767 730 0 0 0 376 566 000 391 647 750 418 202 400 26 609 000 27 377 849 27 377 849

13 189 000 13 189 000 13 339 000 2 319 000 2 319 000 2 319 000 50 188 000 52 947 723 51 388 662 320 056 000 331 750 571 351 341 466 22 267 000 22 267 000 22 039 000

1 928 000 1 928 000 1 951 250 324 000 324 000 324 000 7 273 000 8 161 471 8 224 070 50 314 000 52 630 179 58 438 374 3 620 000 3 620 000 3 758 000

4 576 000 4 576 000 4 576 000 9 585 000 9 585 000 9 585 000 50 410 000 52 708 128 55 154 998 6 196 000 7 267 000 8 422 560 722 000 1 490 849 1 580 849

7 200 000 8 112 897 8 112 897 0 0 0 8 735 000 19 358 450 29 358 450 0 0 0 71 489 71 489

26 893 000 27 805 897 27 979 147 12 228 000 12 228 000 12 228 000 116 606 000 133 175 772 144 126 180 0 0 0 376 566 000 391 647 750 418 202 400 26 609 000 27 449 338 27 449 338

091120082044 083030 082092 086020 091110



    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.

    Intézményi működési bevételek

Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Beruházási kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

Működési kiadások

11. melléklet
adatok Ft-ban adatok Ft-ban

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

36 000 36 000 36 000 12 472 000 12 472 000 12 472 000 0 0 0 1 939 000 1 939 000 1 939 000 85 000 000 85 000 000 85 465 840 0 0 0

85 000 000 85 000 000 85 000 000

36 000 36 000 36 000 12 472 000 12 472 000 12 472 000 1 939 000 1 939 000 1 939 000 465 840

1 244 387 000 1 312 141 305 1 368 157 976

36 000 36 000 36 000 12 472 000 12 472 000 12 472 000 0 0 0 1 939 000 1 939 000 1 939 000 1 329 387 000 1 397 141 305 1 453 623 816 0 0 0

313 694 000 315 989 978 328 118 070 87 118 000 90 496 382 90 496 382 150 540 000 157 188 611 159 038 606 10 698 000 10 698 000 10 698 000 0 0 0 0 0 0

229 734 000 229 301 000 228 016 008 116 068 000 120 622 637 121 468 393 0 0 0

39 853 000 39 891 750 42 189 923 19 093 000 20 870 313 21 001 473

44 107 000 46 797 228 57 912 139 87 118 000 90 496 382 90 496 382 15 379 000 15 695 661 16 568 740 10 698 000 10 698 000 10 698 000

11 817 000 11 817 000 10 175 322 0 0 0 14 920 000 14 920 000 16 534 381 5 383 000 5 472 302 8 665 302

325 511 000 327 806 978 338 293 392 87 118 000 90 496 382 90 496 382 165 460 000 172 108 611 175 572 987 10 698 000 10 698 000 10 698 000 0 0 0 5 383 000 5 472 302 8 665 302

091140 096015 104031 082042104035 018030



    Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.

    Intézményi működési bevételek

Finanszírozási bevételek

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Beruházási kiadások

Intézmények összesen

Működési bevételek

Működési kiadások

11. melléklet
adatok Ft-ban adatok Ft-ban

2021. évi 

eredeti ei.

2021. 06. hó 

mód. ei.

2021. 11. hó 

mód. ei.

133 592 000 135 904 897 136 370 737

85 000 000 87 312 897 87 312 897

48 592 000 48 592 000 49 057 840

1 244 387 000 1 312 141 305 1 368 157 976

1 377 979 000 1 448 046 202 1 504 528 713

1 314 527 000 1 372 897 064 1 416 213 872

860 401 000 886 608 810 900 301 450

137 790 000 142 846 713 151 366 261

316 336 000 343 441 541 364 546 161

63 452 000 75 149 138 88 314 841

1 377 979 000 1 448 046 202 1 504 528 713

Cofog összesen



12. melléklet

adatok: fő

Gyál Város Önkormányzat 2 0 12 14 14 1 2 0 12 14 14 1

Önkormányzat összesen 2 0 12 14 14 1 2 0 12 14 14 1

Gyáli Polgármesteri Hivatal 57 1 0 58 57,75 4 57 1 0 58 57,75 4

Gyáli Polgármesteri Hivatal összesen 57 1 0 58 57,75 4 57 1 0 58 57,75 4

Intézmények

Gyáli Tulipán Óvoda 46 1 0 47 46,5 0 46 1 0 47 46,5 0

Gyáli Liliom Óvoda 46 0 0 46 46 1 46 0 0 46 46 1

Gyáli Tátika Óvoda 56 0 0 56 56 0 56 0 0 56 56 0

Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár 16 0 0 16 16 9 16 0 0 16 16 9

Városi Egészségügyi Központ 14 7 0 21 18,25 11 14 7 0 21 18,25 11

Gyáli Bóbita Bölcsőde 28 2 0 30 29 1 28 2 0 30 29 1

Intézmények összesen 206 10 0 216 211,75 22 206 10 0 216 211,75 22

Mindösszesen 265 11 12 288 283,5 27 265 11 12 288 283,5 27

Gyál Város Önkormányzata és intézményei, Gyáli Polgármesteri Hivatal

2021. évi költségvetési létszámkerete

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2021. jan. 01-jén Létszám 2021. 09. 01-től

Teljes 

munkaidős

Rész- 

munkaidős

Köz-

foglalkozt.
Összesen

Teljes 

munkaidősre 

átszámított 

létszám 

Megbízási 

díjasok

Megbízási 

díjasok

Teljes 

munkaidős

Rész- 

munkaidős

Köz-

foglalkozt.
Összesen

Teljes 

munkaidősre 

átszámított 

létszám 



  
 

 
HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
 
Előterjesztés, rendeletmódosítás-tervezet címe: 
 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.28.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
 

I. A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
 

A tervezetnek társadalmi, gazdasági hatása nincs.  
A rendeletmódosítás költségvetési hatása az előterjesztésben részletezettek szerint alakul. 

 
 

II. A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei 
 

A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs. 
 

 
III. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

 
A rendeletmódosítás elfogadásáról az előirányzat módosítással érintett intézmények 
Intézményvezetői belső intézkedés formájában kapnak írásos tájékoztatást. Az előirányzatokban 
történt módosulásokat az előirányzat nyilvántartásokon és a könyvelésen át kell vezetni. 
 

 
IV. A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 

 
A tervezet szükségességét a 2021. évi gazdálkodás és a képviselő-testületi döntések hatásainak 
költségvetési rendeleten való átvezetése indokolja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület – az első negyedév 
kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. 
Amennyiben a többletforrások nem kerülnek átvezetésre a költségvetési rendeleten, úgy azok 
terhére nem vállalható kötelezettség a jogszabály alapján. 
 

 
V. A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 
 

A feltételek biztosítottak. 
 

 
VI. A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, az 

Európai Unió intézményeivel és tagállamaival való egyeztetési, előzetes bejelentési 
kötelezettség nincs. 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a házasság megkötésének és a 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének 
hivatali helyiségen, illetve hivatali 
munkaidőn kívüli engedélyezéséről, és az 
anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 
19/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A házasságkötés hivatali helyiségében, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, és az anyakönyvi 
eljárás egyes díjairól és az anyakönyvvezetők díjazásáról szóló 7/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet állapította 
meg a munkaidőn kívüli, anyakönyvvezetőket megillető jelenleg is hatályos díjat.  
 
A 2017-ben elfogadott új, a házasság megkötésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali 
helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 
19/2017.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: házasságkötési rendelet) megalkotásával nem 
módosult az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díj.  
 
A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető díjazásának 
megemelésére így immáron 10 éve nem került sor, továbbá 8 éve az egyes anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos 
díjak is változatlanok. Azonban ezen egy évtized alatt bekövetkezett gazdasági, pénzügyi változások, az infláció 
folyamatos növekedése mind az anyakönyvi eseményeknek, mind pedig az anyakönyvvezetők munkaidőn túl 
végzett szertartásvezetési díjának emelését kívánja meg a mellékletben szereplő módon. A rendeletmódosítás 
elfogadásával az anyakönyvvezetők díjazása eseményenként bruttó 10.000Ft-ról bruttó 15.000Ft-ra növekedne. 
 
Az elfogadásra javasolt rendeletmódosítás tervezete az előterjesztés 1. sz.mellékleteként olvasható. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § alapján készített hatásvizsgálat az 
előterjesztés 2. sz. melléklete. 

A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása nem szükséges, hivatkozással a Képviselő-testület Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) bekezdés e) pontjára. 

Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet megtárgyalását 
követően alkossa meg a rendeletet. 

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Berta-Tóth Beáta irodavezető 
 
Gyál, 2021. október 26. 
 
 

Rozgonyi Erik 
              címzetes főjegyző 

 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, 
 
            Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
 



2. számú melléklet 
 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Előterjesztés, rendeletmódosítás- tervezet 
 

Javaslat a házasság megkötésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen, illetve 
hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 19/2017.(IX.29.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
 

I. A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A rendelet módosítása nyomán az anyakönyvvezetői díjazás emelkedése szükségszerű, különös 
figyelembe véve a kereseti viszonyokban végbemenő változásokat. Ennek többletköltsége kb. 1,4 
millió Ft+járulékai.  
 

II. A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei 
A rendelet módosítása környezeti és egészségi következményekkel nem jár. 
 

III. A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A rendeletmódosítás további adminisztratív terhek növekedésével nem jár.  
 

IV. A rendelettervezet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 
A rendelet módosításának szükségességét az infláció és a szakmai bérminimum mértékének 
növekedése indokolja.  
 

V. A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
Az alkalmazás további személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltétel meglétét nem igényli. 
 

VI. A rendeletmódosítás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, az 
Európai Unió intézményeivel és tagállamaival való egyeztetési, előzetes bejelentési 
kötelezettség nincs.  
 

VII. Társadalmi egyeztetési kötelezettség 
A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása nem szükséges, hivatkozással a Képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ 
(4) bekezdés e) pontjára. 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2021 önkormányzati rendelete 

a házasság megkötésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen, 
illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló  

19/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a házasság 
megkötésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli 
engedélyezéséről, és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 19/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:  
 
R.) módosítására a következőket rendeli el: 

1. § 
 
A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„7. § 
 
A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként – 
választása szerint - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy bruttó 15.000 Ft díjazás 
illeti meg.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 
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Végső előterjesztői indokolás 

A házasságkötés hivatali helyiségében, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, és az anyakönyvi eljárás egyes 
díjairól és az anyakönyvvezetők díjazásáról szóló 7/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelet állapította meg a munkaidőn 
kívüli, anyakönyvvezetőket megillető jelenleg is hatályos díjat. 

A 2017-ben elfogadott új, a házasság megkötésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen, 
illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 19/2017.(IX.29.) számú 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: házasságkötési rendelet) megalkotásával nem módosult az anyakönyvi esemény 
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díj. 

A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető díjazásának 
megemelésére így immáron 10 éve nem került sor, továbbá 8 éve az egyes anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos díjak 
is változatlanok. Azonban ezen egy évtized alatt bekövetkezett gazdasági, pénzügyi változások, az infláció folyamatos 
növekedése mind az anyakönyvi eseményeknek, mind pedig az anyakönyvvezetők munkaidőn túl végzett 
szertartásvezetési díjának emelését kívánja meg a mellékletben szereplő módon. A rendeletmódosítás elfogadásával az 
anyakönyvvezetők díjazása eseményenként bruttó 10.000Ft-ról bruttó 15.000Ft-ra növekedne. 



Tárgy: Javaslat a köztisztviselők 2022. évi illetményének 
megállapítását megalapozó rendelet megalkotására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A köztisztviselők 2022. évi illetményének megállapítása az alapilletményre és az illetménykiegészítésre vonatkozó 
rendelet megalkotását takarja. 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 132.§-a előírja, hogy „Az illetményalap 
összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az 
előző évi illetményalap.” 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.§-ának (1) bekezdése a fent 
említett illetményalapot továbbra is 38.650,-Ft-ban állapítja meg, de a (6) bekezdés más lehetőséget is rögzít: „(6) 
A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2022. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a 
képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Kttv-ben foglaltaktól eltérően - az 
(1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.” 

A Kttv. 234. §-a rögzíti, hogy a helyi önkormányzat rendeletben egységesen a köztisztviselőnek a tárgyévre 
illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az 
alapilletmény legfeljebb 30%-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény legfeljebb 
20%-a. 

Gyál Város Polgármesterének 19/2020.(XI.27.) számú önkormányzati rendelete állapítja meg a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményét. Javaslatom szerint a tavaly 
meghatározott 52.662,-Ft-os alapilletményt 7%-kal szükséges megemelni tekintettel a garantált bérminimum 
várható növelésére. A múlt évi szabályozó az illetménykiegészítés mértékét egységesen – mind felsőfokú, mind 
középfokú végzettségű köztisztviselők esetében – a köztisztviselő alapilletményének 20%-ában határozták meg. 
Ez a mérték változatlan maradna 2022-ben is. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-ában foglaltak értelmében a jogszabály előkészítője előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, amelynek az alábbiakban teszek eleget: 

1. A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

Az elmúlt időszakban az oktatási, (pedagógus életpályamodell) a szociális (szociális ágazati pótlék) és az 
egészségügyi (egészségügyi szakdolgozók, védőnők pótlékai) ágazatban foglalkoztatottak részesültek különböző 
arányú, mértékű központi béremelésben. A kormányhivatalok járási hivatalaiban dolgozó állami tisztviselők 
körében 2016.07.01-től történt emelés (közszolgálati életpálya modell): a középfokú végzettséggel rendelkezők 
átlagosan 50%-os, a felsőfokú végzettségűek pedig 30%-os illetménynövekedésre számíthattak.  

Mindezek mellett 2017. január 1-től a minimálbér 15%-kal, a szakmai bérminimum 25%-kal emelkedett, 2018. 
január 1-től a minimálbér még további 8,2%-kal, a szakmai bérminimum még további 12%-kal emelkedett. 2019-
ben és 2020-ban 8%-kal nőtt a minimálbér és szintén 8%-os emelkedést rögzítettek a szakmai bérminimum 
kapcsán, 2021-ben pedig 18,7 %-os mértékű növekedésben állapodnak meg 2022-re. A köztisztviselői illetmény 
megállapításának alapjául szolgáló illetményalap 2009 óta változatlan mértékű a törvényi szabályozásban. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti – az illetménykiegészítést is figyelembe véve –, hogy több mint 37 évnyi közszolgálati 



jogviszonnyal rendelkező középfokú végzettségű, illetve egy 25-29 évnyi közszolgálati jogviszonnyal rendelkező 
felsőfokú végzettségű kolléga besorolás szerinti bére is csak megközelíti a várható szakmai bérminimum összegét. 
Ennek orvoslására nyújt segítséget a rendelettervezet, hiszen így a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói magasabb 
illetményben részesülnek, ami Gyál Város Önkormányzatának szándéka szerint segít a meglévő 
szakemberállomány megtartásában. A 7%-os mértékű illetményalap-emelés kevesebb mint 13.100.000,-
Ft+járulékai személyi jellegű többletkiadást jelent a következő évre 57 fő tekintetében a 2021. évihez képest. 

2. A rendelettervezet környezeti és egészségügyi hatása 

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.  

3. A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek jelentősen nem növekednek.  

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A hatásvizsgálat 1. pontjában megfogalmazott önkormányzati szándék megvalósítása indokolja a rendelet 
megalkotását, amelyre a Kttv. lehetőséget biztosít. 

5. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek személyi, tárgyi, szervezeti feltételei a Gyáli Polgármesteri 
Hivatalnál rendelkezésre állnak. 

6. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények 

A rendelet módosítása szükséges az önkormányzati szándék megvalósulásához. 

A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés a) pontja alapján. 

A fentiek alapján javaslom 2022. január 1-jétől a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre 
vonatkozó illetményalap 56.350,-Ft összegben, az illetménykiegészítés mértékét egységesen az alapilletmény 
20%-ában való megállapítását. 

A rendelet megalkotása minősített szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Márki Tímea irodavezető-helyettes 

Gyál, 2021. november 03. 

 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (.) önkormányzati rendelete 

a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményének 
megállapítására 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá Magyarország 
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. §-ának (6) bekezdésében, 
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők 2022. évi illetményének megállapítására az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

A Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap mértéke: 
56.350,-Ft. 

2. § 

A Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetménykiegészítés 
mértéke:   
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
   
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. 

3. § 

E rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba és 2022. december 31. napján hatályát veszti.
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Végső előterjesztői indokolás 

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

Az elmúlt időszakban az oktatási, (pedagógus életpályamodell) a szociális (szociális ágazati pótlék) 
és az egészségügyi (egészségügyi szakdolgozók, védőnők pótlékai) ágazatban foglalkoztatottak 
részesültek különböző arányú, mértékű központi béremelésben. A kormányhivatalok járási 
hivatalaiban dolgozó állami tisztviselők körében 2016.07.01-től történt emelés (közszolgálati 
életpálya modell): a középfokú végzettséggel rendelkezők átlagosan 50%-os, a felsőfokú 
végzettségűek pedig 30%-os illetménynövekedésre számíthattak. 

Mindezek mellett 2017. január 1-től a minimálbér 15%-kal, a szakmai bérminimum 25%-kal 
emelkedett, 2018. január 1-től a minimálbér még további 8,2%-kal, a szakmai bérminimum még 
további 12%-kal emelkedett. 2019-ben és 2020-ban 8%-kal nőtt a minimálbér és szintén 8%-os 
emelkedést rögzítettek a szakmai bérminimum kapcsán, 2021-ben pedig 18,7 %-os mértékű 
növekedésben állapodnak meg 2022-re. A köztisztviselői illetmény megállapításának alapjául 
szolgáló illetményalap 2009 óta változatlan mértékű a törvényi szabályozásban. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti – az illetménykiegészítést is figyelembe véve –, hogy több mint 37 évnyi közszolgálati 
jogviszonnyal rendelkező középfokú végzettségű, illetve egy 25-29 évnyi közszolgálati 
jogviszonnyal rendelkező felsőfokú végzettségű kolléga besorolás szerinti bére is csak megközelíti a 
várható szakmai bérminimum összegét. Ennek orvoslására nyújt segítséget a rendelettervezet, hiszen 
így a Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói magasabb illetményben részesülnek, ami Gyál Város 
Önkormányzatának szándéka szerint segít a meglévő szakemberállomány megtartásában. A 7%-os 
mértékű illetményalap-emelés kevesebb mint 13.100.000,-Ft+járulékai személyi jellegű 
többletkiadást jelent a következő évre 57 fő tekintetében a 2021. évihez képest. 

A rendelettervezet környezeti és egészségügyi hatása 

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs. 

A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek jelentősen nem növekednek. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A hatásvizsgálat 1. pontjában megfogalmazott önkormányzati szándék megvalósítása indokolja a 
rendelet megalkotását, amelyre a Kttv. lehetőséget biztosít. 

A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek személyi, tárgyi, szervezeti feltételei a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények 

A rendelet módosítása szükséges az önkormányzati szándék megvalósulásához. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a 2022. évi igazgatási szünetre, 

valamint a Közszolgálati Tisztviselők 
Napjának munkaszüneti nappá 
nyilvánítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 232.§ alapján lehetőség van 
igazgatási szünet elrendelésére a köztisztviselők szabadságának összehangolt kiadása érdekében. A (3) bekezdés 
szerint az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított 
alapszabadságának a háromötödét. 
 
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenő idejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a 
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. 
rendelet V. fejezete tartalmaz ajánlásokat az igazgatási szünettel kapcsolatban. 
 
A Kttv. 232/A. §-ában foglaltak szerint a képviselő-testület rendelkezhet arról a hivatala köztisztviselői számára, 
hogy a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap legyen. Az ezzel összefüggésben keletkező 
többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját bevétele biztosítja. 
 
A javaslat kialakítása során figyelembe vettük a 23/2021.(VI.1.) ITM rendeletben meghatározott, a 2022. évi 
munkaszüneti napok körüli munkarendet. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-ában foglaltak értelmében a jogszabály előkészítője előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, amelynek az alábbiakban teszek eleget: 
 

1. A rendelet tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

A Hivatal hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen feltétele a köztisztviselőket 
megillető szabadnapok kiadásának előre látható ütemezése. Az igazgatási szünet alkalmazásával a munkáltató által 
könnyen áttekinthetővé és racionálisan tervezhetővé válhat a munkavégzés folyamata, illetőleg elkerülhetők a ki 
nem adott szabadnapok felhalmozódása. A köztisztviselők éves szabadsága 25 és 44 nap között van a 
köztisztviselő besorolásához és gyermekeik számához igazodóan. 
Az elmúlt évek gyakorlata szerint a legnépszerűbb időszakok a szabadság felhasználására a július és augusztus 
hónap, illetve a Karácsony és Újév közötti időszak. Az igazgatási szünet bevezetésével a dolgozó is ütemezni tudja 
az éves szabadságát a Kttv-ben előírt határidőre. 
Természetesen az ügyintézési határidőt önmagában nem szakítja meg az igazgatási szünet, a napokban számított 
határidőbe ezen időtartam is beleszámít, valamint vannak olyan ügyek, amelyek folyamatos, illetve azonnali 
ügyintézést várnak el (pl.az egyes anyakönyvi ügyek, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet 
elhárítása, stb.). Ez azt jelenti, hogy számba kell venni a jegyző azon kötelezettségeit, amelyekhez jogszabály 
olyan határidőt rendel, ami csak akkor tartható, ha ezeket a hatásköröket az igazgatási szünet alatt is gyakorolják. 
A határidőket és előfordulások várható gyakoriságát alapul véve hozható meg a kivételekről szóló – jegyzői – 
munkaszervezési döntés. A jegyző az igazgatási szünet tartama alatt gondoskodik csökkentett létszámmal – 
ügyeleti rendszerben – az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátásáról. 
 
A Közszolgálati Tisztviselők Napja 2017. január 1-ig korábban törvény által biztosított munkaszüneti nap volt, 
mely lehetőség megállapítását a jogalkotó a helyi képviselő-testületek kompetenciájába utalta. 
 
 
 
 



 
 

2. A rendelet tervezet környezeti és egészségügyi hatása 

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs. 
 

3. A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek jelentősen nem növekednek. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A hatásvizsgálat 1. pontjában megfogalmazott önkormányzati szándék megvalósítása indokolja a rendelet 
megalkotását, amelyre a Kttv. lehetőséget biztosít. 
 

5. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek személyi, tárgyi, szervezeti feltételei a Gyáli Polgármesteri 
Hivatalnál rendelkezésre állnak. 
 

6. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények 

A rendelet módosítása szükséges az önkormányzati szándék megvalósulásához. 
 
A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40. § (4) bekezdés a) pontja alapján. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2022. július 18-tól – július 29-éig, valamint 2022. december 27-től – 
december 30-áig terjedő időre (összesen: 14 munkanap) alkossa meg az igazgatási szünetre, valamint a 
Közszolgálati Tisztviselők Napjára (július 1-je) vonatkozó rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea irodavezető-helyettes 
 
G y á l, 2021. október 15. 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 Címzetes főjegyző 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (.) önkormányzati rendelete 

az igazgatási szünetről, valamint a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) és 232/A. § (1) bekezdéseiben 
meghatározott feladatkörében eljárva a Gyáli Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünetre, 
valamint a Közszolgálati Tisztviselők Napjára az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

E rendelet hatálya kiterjed a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi 
köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra, a polgármesterre, az alpolgármesterre. 

2. § 

A Gyáli Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkarendjében 
a) a nyári igazgatási szünet 2022. július 18. napjától – 2022. július 29. napjáig (10 munkanap), 
b) a téli igazgatási szünet 2022. december 27. napjától – 2022. december 30. napjáig (4 munkanap) 
tart. 

3. § 

A Gyáli Polgármesteri Hivatal dolgozói számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je 
munkaszüneti nap. 

4. § 

E rendelet 2022. január 2. napján lép hatályba és 2023. január l. napján hatályát veszti.
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Végső előterjesztői indokolás 

A rendelet tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

A Hivatal hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen feltétele a 
köztisztviselőket megillető szabadnapok kiadásának előre látható ütemezése. Az igazgatási szünet 
alkalmazásával a munkáltató által könnyen áttekinthetővé és racionálisan tervezhetővé válhat a 
munkavégzés folyamata, illetőleg elkerülhetők a ki nem adott szabadnapok felhalmozódása. A 
köztisztviselők éves szabadsága 25 és 44 nap között van a köztisztviselő besorolásához és gyermekeik 
számához igazodóan. 
Az elmúlt évek gyakorlata szerint a legnépszerűbb időszakok a szabadság felhasználására a július és 
augusztus hónap, illetve a Karácsony és Újév közötti időszak. Az igazgatási szünet bevezetésével a 
dolgozó is ütemezni tudja az éves szabadságát a Kttv-ben előírt határidőre. 
Természetesen az ügyintézési határidőt önmagában nem szakítja meg az igazgatási szünet, a 
napokban számított határidőbe ezen időtartam is beleszámít, valamint vannak olyan ügyek, amelyek 
folyamatos, illetve azonnali ügyintézést várnak el. (Úgy mint az egyes anyakönyvi ügyek, 
életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása, stb.) Ez azt jelenti, hogy számba kell 
venni a jegyző azon kötelezettségeit, amelyekhez jogszabály olyan határidőt rendel, ami csak akkor 
tartható, ha ezeket a hatásköröket az igazgatási szünet alatt is gyakorolják. A határidőket és 
előfordulások várható gyakoriságát alapul véve hozható meg a kivételekről szóló – jegyzői – 
munkaszervezési döntés. A jegyző az igazgatási szünet tartama alatt gondoskodik csökkentett 
létszámmal – ügyeleti rendszerben – az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan intézkedést 
igénylő feladatok ellátásáról. 
  
A Közszolgálati Tisztviselők Napja 2017. január 1-ig korábban törvény által biztosított munkaszüneti 
nap volt, mely lehetőség megállapítását a jogalkotó a helyi képviselő-testületek kompetenciájába 
utalta. 

A rendelet tervezet környezeti és egészségügyi hatása 

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs. 

A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek jelentősen nem növekednek. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A hatásvizsgálat 1. pontjában megfogalmazott önkormányzati szándék megvalósítása indokolja a 
rendelet megalkotását, amelyre a Kttv. lehetőséget biztosít. 

A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek személyi, tárgyi, szervezeti feltételei a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények 

A rendelet módosítása szükséges az önkormányzati szándék megvalósulásához. 
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Tárgy: Javaslat a gyáli óvodákban nevelt, és 
saját alkalmazású közalkalmazott 
gyógypedagógussal el nem látott 
szakértői véleménnyel rendelkező sajátos 
nevelési igényű gyermekek megbízási 
szerződés keretében történő ellátására, 
fejlesztésére a 2022. évben 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Előző években felhívtuk a tisztelt Képviselő-testület figyelmét arra, hogy évről évre egyre több a sajátos nevelési 
igényű (a továbbiakban: SNI-s) gyermek a gyáli óvodákban, és ezen gyermekek fogyatékosságával legtöbbször 
az óvodákban aktuálisan foglalkoztatott gyógypedagógusok, logopédusok végzettsége nincs fedésben, ezért nem 
kapják meg az állapotuknak megfelelő fejlesztést. Az intézményekben létesített pszichológus, gyógypedagógus, 
és logopédus álláshelyeket csak rendkívüli erőfeszítések árán tudják betölteni az intézményvezetők 
(közalkalmazotti jogviszonyban), általában időlegesen. 

Ahogyan utaltunk rá, városunkban sajnálatos tendencia a sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek számának 
növekedése. Az alábbi táblázatban az elmúlt négy év statisztikai adatait mutatjuk be, ezzel alátámasztva a 
fentieket: 

Év (október 
1-je) 

Liliom 
Óvoda 

Tátika 
Óvoda 

Tulipán 
Óvoda 

Összes SNI-s 
gyermekek száma 

Összlétszám SNI-s gyermekek 
aránya az óvodákban 

2018 6 6 5 17 741 2,3% 

2019 9 8 3 20 781 2,5% 

2020 4 12 7 23 809 2,8%1 

2021 5 15 8 28 821 3,4% 

Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 111/2020. (XI.26.) sz. határozatával fentiekre tekintettel úgy 
döntött, hogy a 2021. évre 2 500 000.- Ft-os forrást biztosítunk a 2021. évi költségvetésünk céltartalékán arra az 
esetre, amennyiben az intézményvezetők saját alkalmazású közalkalmazottal nem tudják megoldani az SNI-s 
gyermekek speciális ellátását, akkor egyedi/eseti megbízási szerződés keretében történjen meg az ellátásuk, és 
ezen szerződések fedezetét biztosítottuk a fent már említett 2 500 000.- Ft-tal.  

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2021. év végéig az intézményvezetők rendelkezésére bocsájtott 2 500 000.- Ft-ból 
összesen 1 373 553.- Ft-ot használnak fel az óvodák, és javaslom, hogy a 2022. évi költségvetés tervezésekor is 
2 500 000.- Ft kerüljön betervezésre az Önkormányzat céltartalékra, hiszen bármelyik jelenleg foglalkoztatott 
szakember kiesése súlyos fennakadásokat okozna/okozhat az SNI-s gyermekek ellátásában. 

Az ágazati jogszabályok eredményes végrehajtása az SNI ellátás területén jelentős feladatokat ró mind az 
intézményekre, mind a fenntartóra. Az óvodai ellátás helyi szintű feladatainak teljes körű ellátásához 
mindenképpen szükséges a javaslat megvitatása. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megvitatására, és a határozati javaslat támogatására. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a 2022. évben azon óvodás korú, szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek 
ellátásának biztosítását, akik fogyatékosságának megfelelő fejlesztését az óvoda saját alkalmazású 
közalkalmazottal (logopédussal, pszichopedagógussal, fejlesztőpedagógussal) nem tudja megoldani 
egyedi/eseti megbízási szerződés keretében javasolja ellátni, az önkormányzat ellátási kötelezettségének 
fennállásáig, 

2. felhatalmazza a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli Tátika Óvoda és a Gyáli Tulipán Óvoda vezetőjét a 
szükséges szerződés/ek megkötésére, és aláírására, 

3. felkéri a Pénzügyi és Adó Iroda vezetőjét, hogy a 2022. évi költségvetés készítésekor az Önkormányzat 
céltartalékára kerüljön betervezésre a megbízási szerződés/ek fedezete, mely minimum 2 500 000.- Ft. 

 
 

1 Az országos átlag 3,1% volt. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas2021e/index.html (letöltés dátuma: 2021. október 26.) 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas2021e/index.html
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Határidő: folyamatos (2022.01.01-től) 
Felelős: Polgármester, Óvodavezetők 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2021. november 2. 
 
                                Nagy József Elek 
                               alpolgármester 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
 Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 



Tárgy: Javaslat a gyáli óvodákban a plusz 1-1 fő 
pedagógiai asszisztensi álláshely 
fenntartására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Tavalyi évben Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 112/2020. (XI.26.) sz. határozatával úgy döntött, 
hogy a gyáli óvodákban egy-egy fő (gyógy)pedagógiai asszisztensi álláshelyet létesít a megnövekedett 
gyermeklétszám és az egy óvodapedagógusra jutó igen magas gyermeklétszám miatt annak érdekében, hogy a 
pedagógiai munka végrehajtása hatékony legyen. A pedagógiai asszisztensek feladata az óvodapedagógusok 
munkájának segítése, a gyermekek személyiségfejlesztése, az érzelmi, szociális és az értelmi képességek 
kibontakoztatásának támogatása. 

A Központi Statisztikai Hivatal idei adatai szerint ma Magyarországon országos átlagban egy óvodapedagógusra 
10,4 fő gyermek jut1. Alábbi táblázatból kiolvasható, hogy az országos átlagnál mennyivel leterheltebb egy, a 
Gyáli Liliom Óvodában dolgozó óvodapedagógus. A Tátika, és a Tulipán Óvodában is 3-3 fő kisgyermekkel több 
gyermekkel foglalkozik egy óvodapedagógus, mint az országos átlag. Egy óvodai csoport átlagos létszáma 26 fő, 
ami igen magas létszámnak mondható, ez egyfelől örömhír, másfelől viszont jelentősen megterheli az ott 
dolgozókat. Egyébként is probléma, hogy a túlterhelt óvónőknek egyre kevesebb idejük jut a gyermekekre a 
megnövekedett adminisztrációs terhek miatt is. 

2021.10.01-jei 
köznevelési statisztika 

adatai 

Liliom Óvoda / fő 
10 csop. 

(4 fő óv.ped. álláshely 
betöltetlen) 

Tátika Óvoda / fő 
11 csop. (auti csop. 

nélkül) 
(2 fő betöltetlen óv.ped.) 

 

Tulipán Óvoda / fő 
10 csop. 

(1 fő óv.ped. 
álláshely betöltetlen) 

Városi 
összesen 

 

Gyermeklétszám 258 285 270 813 

1 óvodapedagógusra 
jutó gyermekek száma 

15 13,5 13,5 

 

14 

Átlag csoportlétszám 25,8 ≈ 26 25,9 ≈ 26 27 26 

Mindenképpen szükséges azonban elmondani, hogy az intézményvezetők, és az óvodapedagógusok 
lelkiismeretes hozzáállásának köszönhetően az intézményekben igen magas szakmai színvonalon történik a 
pedagógiai munka végrehajtása, és az intézmények működtetése városunkban. 

Mindhárom óvoda intézményvezetője 2021. augusztus 31. napjáig jelezte, hogy továbbra is szükségét érzik az 
egy-egy fő (gyógy)pedagógiai asszisztensi álláshely fenntartásának óvodájukban. Erről a Képviselő-testület a 
2021. szeptember havi polgármesteri beszámoló keretében értesült. 

A három gyáli óvodában a három fő (gyógy)pedagógiai asszisztensi álláshely biztosításának költsége a 2021. 
évben összesen közel 9,3 millió forint többletkiadást jelentett. A garantált bérminimum 17,5%-os emelkedésével 
ez az összeg a 2022.évben 11 millió forintra fog emelkedni. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. úgy dönt– tekintettel az intézményvezető jelzésére – hogy a Gyáli Liliom Óvodában a plusz egy fő 
pedagógia asszisztensi álláshelyet 2022. január 1. napjától is fenntartja, így a Gyáli Liliom Óvodában 
az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számát 46 főben határozza meg a 2022. évre, 
melynek fedezetét a 2022. évi költségvetésben biztosítja. 

2. úgy dönt – tekintettel az intézményvezető jelzésére – hogy a Gyáli Tulipán Óvodában a plusz egy fő 
pedagógiai asszisztensi álláshelyet 2022. január 1. napjától is fenntartja, így a Gyáli Tulipán 
Óvodában az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számát 46,5 főben határozza meg a 2022. 
évre, melynek fedezetét a 2022. évi költségvetésben biztosítja. 

3. úgy dönt – tekintettel az intézményvezető jelzésére – hogy a Gyáli Tátika Óvodában a plusz egy fő 
gyógypedagógiai asszisztensi álláshelyet 2022. január 1. napjától is fenntartja, így a Gyáli Tátika 
Óvodában az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számát 56 főben határozza meg a 2022. 
évre, melynek fedezetét a 2022. évi költségvetésben biztosítja. 

 
1https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas2021e/index.htm l (letöltés dátuma: 2021. október 20.) 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas2021e/index.htm


4. felkéri az intézményvezetőket, hogy a 2021/2022. nevelési év végén számoljanak be arról, hogy a 
betöltetlen óvodapedagógus álláshelyek száma hogyan alakul. 

5. felhatalmazza az érintett óvodavezetőket a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 1-3. pont  2022. január 1. 
           4. pont   2022. augusztus 31. 
Felelős: Polgármester, Óvodavezetők 
 
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, 2021. november 2. 
 
 
          Nagy József Elek 
     alpolgármester 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
 Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 



Tárgy: Javaslat ellátási szerződés megkötésére 
gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás 
nyújtására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdés 8. pontja értelmében a települési önkormányzat kötelező feladata a gyermekjóléti szolgáltatások és 
ellátások biztosítása. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 
VI/D. Gyermekek átmeneti gondozása fejezet részletezi a gyermekek átmeneti ellátásának tartalmát. A Gyvt. 50. 
§ (1) bek. szerint gyermekek átmeneti otthonában (a továbbiakban: GYÁO) az a családban élő, tizenkettedik 
életévét betöltött vagy tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek 
helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül 
maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. 

A Gyvt. 94. § (3) bek. b) pontja értelmében az a települési önkormányzat, amelynek területén húszezernél több 
állandó lakos él, GYÁO-t köteles működtetni. A Gyvt. 96. § (1) bek. szerint a települési önkormányzat a fenti 
ellátási kötelezettségének oly módon is eleget tehet, hogy a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan más szervvel 
vagy személlyel ellátási szerződést köt, illetve azt társulásban is biztosíthatja. Gyál város lakosságszáma 2021. 
január 1. napján 24 837 fő volt, vagyis jócskán meghaladja a fenti szolgáltatás nyújtási kötelezettség 
lakosságszám küszöbét. 

A „Kertváros” Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) fenntartásában működő Kertváros Szociális 
Központban a működést engedélyező, és időről időre ellenőrző Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: 
PMKH) 2021 szeptemberében a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ 
szolgáltatások ellenőrzése kapcsán megállapította ezen szolgáltatás hiányát a Társulás vonatkozásában. A PMKH 
ellenőrzési megállapításaira küldött válaszában a Társulás Elnöke nem értett egyet a megállapítással, mert ezen 
kötelezettség a Társulás vonatkozásában nem értelmezhető, azonban azt el kell ismerni, hogy a közel 25 ezres 
lakosságszámú Gyál város vonatkozásában ezen jogszabályi kötelezettség fennáll. 

Több, a közelmúltban készült, és elfogadott stratégiai dokumentum tartalmazza ezen kötelezettségnek való 
megfelelést, és a szükséges intézkedések megtételét. A 2020 novemberében – 118/2020. (XI.26.) sz. PM 
határozattal – elfogadott Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2020-2025 dokumentum Középtávú szociális 
szolgáltatásfejlesztési tervének első pontja a GYÁO szolgáltatás megszervezése. Ugyancsak tartalmazza a 
hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban: HEP) Intézkedési tervének I. A gyermekek 
esélyegyenlősége pont a szolgáltatás megszervezésének vállalását. 

A Gyáli Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) megvizsgálta a lehetőségeket, megkeresett több olyan 
intézményt, amellyel az együttműködés megvalósítható lenne, a finanszírozást is tartalmazó adatokat az alábbi 
táblázatban foglaltuk össze: 

2022 

Gyermekek Átmeneti Otthona (GYÁO) szolgáltatás nyújtása / Ellátási szerződés 
megkötése 

minimum 
férőhelyszám 

(amire 
szerződni 

lehet) 

férőhelyek 
rendelkezésre állási 

díja (az ellátás 
igénybevételétől 

függetlenül) - Ft/fő/év 

tényleges 
igénybevétel 

esetén 
fizetendő 

térítési díj - 
Ft/fő/nap 

minimum éves 
finanszírozás - 

Ft/év 

tényleges 
igénybevétel esetén 

(365 nap), azaz 
maximum éves 

kihasználás esetén 

SOS_Gyermekfalu / Kuckó 
GYÁO, Kecskemét 2 2 585 000 0 5 170 000 5 170 000 

Gyöngyös és Körzete 
Társulás_GYÁO, Gyöngyös 1 2 640 000 0 2 640 000 2 640 000 

Pesterzsébeti HSZI_GYÁO, 
Pesterszébet 1 0  12 745*  0 4 588 200 

* Bp. Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2017. (XI.15.) ör.-ének 1. mellékletében található intézményi 
térítési díj 



A táblázatból kiolvasható, hogy a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (a 
továbbiakban: HSZI) felé kizárólag tényleges igénybevétel esetén keletkezik fizetési kötelezettség, ugyanakkor 
ellátási szerződés köthető egy férőhelyre is. A HSZI mindamellett a másik két intézményhez képest városunkhoz 
viszonylag közel található. 

A fenti indokok miatt a Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársai 2021 szeptember végén felvették a kapcsolatot 
a Pesterzsébeti Önkormányzat által fenntartott HSZI-vel, és személyes látogatást is tettek a HSZI Gyermekek 
Átmeneti Otthonában. Ezt követően a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és 
Szociális Osztályának osztályvezetője, Schmidtné Buda Andrea formális levélben is tájékoztatást adott az ellátási 
szerződés megkötésének, és a férőhely biztosításának feltételeiről (1.sz.melléklet), majd az ellátási szerződés 
tervezetét is eljuttatta a Hivatalba. Az egyeztetett, és megkötésre javasolt ellátási szerződés tervezetét az 
előterjesztés 2. sz. mellékleteként olvashatják. A szerződéstervezet szerint az ellátási szerződést 2022. január 1. 
napjától öt év határozott időtartamra (2026. december 31. napjáig), 1 férőhely állandó rendelkezésre állásának 
biztosítására kötnénk. A férőhely rendelkezésre állásáért hozzájárulást nem kell fizetni, amennyiben azonban a 
szerződés hatálya alatt gyáli gyermek kerül elhelyezésre az intézményben, a Pesterzsébeti Önkormányzat 
hatályos szociális rendeletében megállapított intézményi térítési díjat kell megfizetni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. úgy dönt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 50. 
§ szerinti gyermekek átmeneti otthona ellátás biztosítására Pesterzsébet Önkormányzatával, és 
Pesterzsébeti Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével (háromoldalú) ellátási 
szerződést kíván kötni 1 fő gyáli illetőségű gyermek elhelyezése érdekében, 

2. saját részéről változatlan szövegezéssel és tartalommal elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a gyermekek átmeneti otthona biztosítására vonatkozó 
kötelezettség tárgyában kötendő ellátási szerződést, és azt 2022. január 1. napjától öt év határozott 
időtartamra, 2026. december 31. napjáig megköti egyrészt Budapest Főváros XX. kerület 
Pesterzsébet Önkormányzatával (képviseli: Szabados Ákos polgármester, székhely.: 1201 Bp. XX., 
Kossuth Lajos tér 1.), másrészt Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások 
Intézményével (képviseli: Nagy Judit intézményvezető, székhely.: 1205 Bp., Jókai Mór utca 74-76.), 

3. felhatalmazza a Polgármestert a 2. pont szerinti ellátási szerződés aláírására és további szükséges 
intézkedések. 

 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2021. november 2. 
 
 
          Pápai Mihály 
   polgármester 
Mellékletek: 

1. Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal tájékoztató levele 
2. (Háromoldalú) ellátási szerződés tervezete 

 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 







 

2. melléklet 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

(TERVEZET) 
 

amely létrejött 
egyrészről  
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata (székhelye: 1201 Budapest, 
Kossuth Lajos tér 1., adószáma: 15735832-2-43, bankszámlaszáma: 12001008-01510331-
00100003 számú költségvetési számla), képviseli Szabados Ákos polgármester, mint 
szolgáltatást nyújtó önkormányzat (továbbiakban: Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat), 
 
másrészről  
Gyál Város Önkormányzata (székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., adószáma: 
15730370-2-13, bankszámlaszáma: 11600006-00000000-21616404), képviseli Pápai Mihály 
polgármester, mint szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban: Szolgáltatást igénybe vevő), 
 
harmadrészről  
Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (székhely: 1205 
Budapest, Jókai Mór utca 74-76., adószáma: 15520281-2-43, KSH statisztikai számjele:  
15520281-8690-322-01), képviseli Ódor Terézia intézményvezető, mint szolgáltatást nyújtó 
intézmény (a továbbiakban: Intézmény),  
 
(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) 
 
között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel. 
 
I. Szerződés tárgya: 
 

1. Szolgáltatást igénybe vevő megbízása alapján a Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat 
vállalja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 50. §-ában, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) 
NM rendelet 62-66. §-aiban meghatározottak szerint a személyes gondoskodás 
keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásként gyermekek átmeneti otthona ellátást 
nyújt Gyál Város illetékességi területén életvitelszerűen tartózkodó gyermekek 
részére. A Gyvt. 50. §-ában szabályozott szolgáltatás ellátásával a Szolgáltatást nyújtó 
Önkormányzat az Intézmény útján a Szolgáltatást igénybe vevőnek a Gyvt. 94. § (3) 
bekezdésének b) pontja szerinti kötelező feladatát látja el. 
 

2. A szolgáltatás biztosításával érintett személyek köre: 
Jelen szerződés tárgyát képező gyermekek átmeneti otthonában történő elhelyezésre az 
a speciális ellátást nem igénylő 3-18 év közötti gyermek helyezhető el, aki  
- Gyál Város Önkormányzat illetékességi területén (állandó bejelentett) lakóhellyel, 

ennek hiányában, 
- Gyál Város Önkormányzat illetékességi területén (bejelentett) tartózkodási hellyel 

rendelkezik, 
- Gyál Város Önkormányzat illetékességi területén sem lakóhellyel, sem 

tartózkodási hellyel nem rendelkezik, azonban a „Kertváros” Önkormányzati 
Társulás által fenntartott Kertváros Szociális Központ Család- és 
Gyermekjóléti Központja által készített környezettanulmány/helyszíni szemle 
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alapján bizonyítható, hogy az érintett gyermek életvitelszerűen - bár 
lakcímbejelentés nélkül – Gyál Város Önkormányzat illetékességi területén 
tartózkodik. 

 
II. Szerződés tartalma: 
 

1. A Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat az I.1. pontban meghatározott ellátást legfeljebb 
1, azaz legfeljebb egy fő férőhelyre biztosítja az Intézmény 1203 Budapest, Pázsitos 
sétány 7. szám alatti, Gyermekek Átmeneti Otthona telephelyén. A legfeljebb egy fő 
férőhely biztosítása folyamatosan, állandó jelleggel történik, függetlenül az ellátás 
tényleges igénybevételétől. 
 

2. A Gyermekek Átmeneti Otthonában biztosított szolgáltatás tekintetében a 
Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat kötelezettséget vállal arra nézve, hogy  
- szolgáltatását megszakítás nélküli munkarendben biztosítja,  
- a szolgáltatást igénybe vevők részére az átmeneti gondozást bentlakásos formában 

biztosítja,  
- az elhelyezett gyermek számára teljes körű ellátást biztosít. 
 

3. Az Intézmény a gyermekek átmeneti otthona ellátásra Budapest Főváros 
Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala által kiadott jogerős működési 
engedéllyel rendelkezik. 
 

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a II.1. pont szerinti férőhelyre az elhelyezés a 
Kertváros Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Központja által az 
Intézménynek küldött írásbeli értesítés alapján történik. 
 

5. A Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat az Intézményben biztosítja az Intézmény 
házirendjében foglalt valamennyi szolgáltatást – a jelen szerződés II/6. pontjában 
foglalt kivétellel - a II.1. pont szerint elhelyezést nyert gyermek számára.  
 

6. A Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat, a II/1. pontban nevesített intézményében 
elhelyezett gyermek oktatási-nevelési intézményekbe történő eljuttatását nem vállalja, 
így intézményében csak olyan gyermekek elhelyezését biztosítja, akik önállóan tudnak 
közlekedni a II/1. pontban nevesített intézmény és az oktatási-nevelési intézmény 
között. Amennyiben az intézményben elhelyezendő gyermek önálló közlekedésre 
kora, illetve képességei miatt nem képes, elhelyezésére csak abban az esetben kerülhet 
sor, amennyiben az (oktatási-nevelési) intézmény-váltás szakmailag indokolt. 
 

7. Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal és 
nyilatkozik arról, hogy e szerződésben foglalt és vállalt kötelezettségei elsősorban a 
szolgáltatást ténylegesen nyújtó Intézmény és szakemberei vonatkozásában 
kötelezőek, azonban azok nem teljesítése a Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat 
felelősségét alapozzák meg. 
 

8. Az Intézmény vezetője kijelenti, hogy az I.1. pontban rögzített személyes 
gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásra vonatkozó hatályos 
jogszabályi előírásokat, szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket, az 
adatkezelés és az adatvédelem szabályait ismeri, azokat az Intézmény betartja és 
betartatja. Az intézmény a szakmai szabályok betartása mellett eleget tesz az 
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adminisztrációs kötelezettségeknek is. 
 

9. Az Intézmény az intézményvezetőn keresztül eleget tesz a szolgáltatásra vonatkozó 
értesítési és tájékoztatási kötelezettségének a Gyvt. 33. §-ában foglaltak szerint. 
 

10. A Szolgálattást nyújtó Önkormányzat az ellátást érintő panaszok kivizsgálását a Gyvt. 
36. §-ában foglaltak szerint végzi, az intézményvezető az alaposnak ítélt panaszt 
orvosolja. Az intézményvezető döntése ellen a Szolgáltatást nyújtó Önkormányzathoz 
lehet fordulni. A Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat a kivizsgálásról és a megtett 
intézkedésekről a Szolgáltatást igénybe vevőt, valamint a Kertváros Szociális 
Központ Család- és Gyermekjóléti Központjának vezetőjét haladéktalanul, írásban 
tájékoztatja. 
 

11. Az Intézmény a szerződés fennállása alatt köteles évente egyszer az adott ellátási évet 
követő év első negyedévének végéig a tárgyévet megelőző időszakról szakmai és 
pénzügyi beszámolót készíteni, melyben tájékoztatást ad a Gyermekek Átmeneti 
Otthona működéséről, a vállalt szolgáltatás elvégzéséről és a Szolgáltatást igénybe 
vevőt érintő gazdálkodásáról. E beszámolót a Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat 
jóváhagyását követő 15 napon belül, de legkésőbb minden év március 31. napjáig 
megküldi a Szolgáltatást igénybe vevőnek, valamint a Kertváros Szociális Központ 
Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének. A Szolgáltatást nyújtó 
Önkormányzat a KSH számára készített kötelező éves adatszolgáltatási jelentés 
másolati példányát Gyál Város Önkormányzat Jegyzője részére megküldi. 
Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat, illetve Intézmény a jelen pont szerinti 
beszámolási kötelezettségén felül vállalja, hogy Szolgáltatást igénybe vevő szakmai 
munkájának segítése érdekében – annak illetékes szerve megkeresése esetén – szükség 
szerint szakmai információkat nyújt. 
 

12. A Szolgáltatást igénybe vevő - annak Jegyzője által megbízott személy útján - a 
Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat, illetve Intézmény jelen szerződéssel 
meghatározott tevékenységét figyelemmel kísérheti, a szolgáltatás nyújtását helyszíni 
szemle útján - szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal - megtekintheti, a 
Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat vagy Intézmény képviseletében eljáró személlyel 
javaslatait, észrevételeit közölheti. 

 
III. A szerződés időtartama: 
 

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés II.1. pontjában 
meghatározott feladat ellátására 2022. január 1. napjától 2026. december 31. 
napjáig terjedő időre, 5, azaz öt év időtartamra kötik meg. 

 
IV. Fizetési feltételek: 
 

1. A Szolgáltatást igénybe vevő vállalja, hogy a jelen szerződés II.1. pontjában 
meghatározott feladat ellátásért a Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat részére 
hozzájárulást fizet (szolgáltatási ellenérték). A hozzájárulás mértéke a gyermekek 
átmeneti otthona ellátásra - Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló 31/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletében - 
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megállapított intézményi térítési díj összege. Szerződő Felek tájékoztató jelleggel 
rögzítik, hogy ezen összeg a szerződés megkötésekor 12.745,- Ft/fő/nap. Szolgáltatást 
nyújtó Önkormányzat vállalja, hogy a gyermekek átmeneti otthona ellátásra vonatkozó 
szolgáltatási ellenérték összegéről minden év április 15. napjáig tájékoztatja 
Szolgáltatást igénybe vevőt.  
Szerződő Felek a szerződés tárgyát képező szolgáltatás vonatkozásában a Szolgáltatást 
nyújtó Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló 31/2017. (XI.15.) önkormányzati rendeletének 2. számú mellékletében 
meghatározott intézményi térítési díjat tartják irányadónak. Az intézményi térítési díj 
alapján a személyi térítési díj mértékét a Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat határozza 
meg fentiekben hivatkozott önkormányzati rendeletében foglaltak alapján. 

 
2. A Szolgáltatást igénybe vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az egy főre eső 

hozzájárulás összegét az ellátás tényleges igénybevétele esetén - az ellátás tényleges 
igénybevételétől függően - az Intézmény által - tárgyév április 15. napjáig, július 15. 
napjáig, október 15. napjáig, illetve (tárgyév december 31-ei teljesítési dátummal) 
tárgyévet követő év január l5. napjáig - kiállított számla alapján, negyedéves 
elszámolás keretében utólag az Intézmény számlájára megfizeti a számlának a 
Szolgáltatást igénybe vevőhöz való beérkezését követő 30 napon belül. 
A teljesítésigazolásra az Intézmény vezetője jogosult. A Szolgáltatást igénybe vevő 
által fizetendő hozzájárulás összegét csökkenti az Intézményhez az egy fő ellátotthoz 
kapcsolódóan befolyt személyi térítési díj összege. Az Intézmény vezetője minden 
naptári negyedév utolsó napján elszámolást készít a jelen szerződés alapján a 
ténylegesen nyújtott, valamint ténylegesen igénybe vett ellátási napokról. E kimutatás 
a megküldött számla elválaszthatatlan részét képezi. 
 

3. A Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat igényli meg és használja fel a feladat 
elvégzéséért a szerződés teljes időtartama alatt az ellátott után járó normatív állami 
támogatást. Az Intézményt megilleti a bevételként jelentkező személyi térítési díj. 
 

4. A személyi térítési díj csökkentésére, elengedésére Budapest Főváros XX. kerület 
Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló 31/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelete irányadó. A személyi térítési díj 
csökkentéséhez, elengedéséhez a Szolgáltatást igénybe vevő előzetes írásbeli 
egyetértése szükséges. A személyi térítési díj csökkentéséből, elengedéséből származó 
bevételkiesést a Szolgáltatást igénybe vevő az elszámolás keretében megtéríti az 
Intézménynek.  

 
V. Szerződés megszűnése, megszüntetése: 
 

1. A jelen szerződést bármelyik fél jogosult indokolás nélkül, írásban, 90 napos 
felmondási idő betartása mellett felmondani (rendes felmondás) oly módon, hogy a 
felmondás utolsó napjának december 31. napjára kell esnie. Ettől érvényesen eltérni 
nem lehet. 
 

2. A Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat köteles az V.1. pontban megfogalmazott 
felmondás esetén is szolgáltatását a felmondási idő utolsó napjáig változatlan 
tartalommal és feltételek mellett a Szolgáltatást igénybe vevő Önkormányzat – illetve 
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jogosult személy részére – nyújtani. 
 

3. Szerződő Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén írásban, 30 napos 
felmondás idővel mondhatják fel a szerződést. A rendkívüli felmondás előtt a 
szerződésszegő felet írásban, 15 napos határidő tűzésével fel kell szólítani a 
szerződésszerű teljesítésre. A 15 napos határidőt az írásbeli felszólítás másik fél általi 
átvételétől kell számítani. 
Rendkívüli felmondásra valamelyik Fél súlyosan felróható magatartása, így különösen 
jogszabálysértés, vagy nyilvánvaló szakmai hiányosságok alapján való feladatellátás, 
valamint jelen szerződésben foglalt kötelezettségek nem, vagy nem megfelelő 
teljesítése esetén kerülhet sor. 
 

4. Szerződő Felek rendkívüli felmondásra okot adó körülményként értékelik az V.3. 
pontban meghatározottakon felül a Szerződő Felek érdekkörében bekövetkezett, a 
szolgáltatás további nyújtását vagy igénybevételét lehetetlenné tevő körülményeket, 
így különösen jogutód nélküli megszűnés, működési engedély visszavonása, 
költségvetési akadályok, financiális problémák, valamint az ún. vis major eseteket 
(például természeti csapás, tűzvész, stb.) is. 

 
5. A szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetése esetén Szerződő Felek az 

ellátott érdekében kölcsönösen együttműködnek. A szerződés rendkívüli felmondással 
történő megszüntetése esetén Szerződő Felek az ellátott érdekében kölcsönösen 
együttműködnek. Amennyiben a szerződés az V.3. pontban foglalt eset alapján 
rendkívüli felmondással kerül megszüntetésre és a szerződésszegő Fél a Szolgáltatást 
nyújtó Önkormányzat a Ptk. kárfelelősségre vonatkozó szabályai szerint kártérítési 
felelősséggel tartozik a Szolgáltatást igénybe vevő Önkormányzat felé. A Szolgáltatást 
nyújtó Önkormányzat kármegelőzés és kárenyhítés címén köteles aktívan részt venni 
az ellátott új Szolgáltatónál történő elhelyezésében és az új Szolgáltatónál fizetendő – 
e szerződésben meghatározott térítési díjtól különböző – térítési díjból adódó 
esetlegesen fennálló különbözetet egy évig a Szolgáltatást igénybe vevő részére 
megfizetni. 
 

6. Szerződő Felek jelen szerződést közös megegyezéssel írásban megszüntethetik. Közös 
megegyezéssel történő megszüntetés esetén a megszűnés határnapját úgy kell 
meghatározni, hogy a Szolgáltatást igénybe vevő Önkormányzatnak kellő ideje 
maradjon az e szerződés által ellátott személy részére az adott szolgáltatás más módon 
történő igénybevételét biztosítani. Közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén 
Szerződő Felek kötelesek a szolgáltatás-ellenszolgáltatás kérdéseiben is megegyezni. 

 
VI. Egyéb megállapodások: 
 

1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során kölcsönösen 
együttműködnek. Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat és Intézmény köteles 
tájékoztatni a Szolgáltatást igénybe vevőt minden olyan információról és kiegészítő 
adatról, amelyre megítélése szerint a Szolgáltatást igénybe vevő teljeskörű informálása 
érdekében szükség van. 

 
2. Az együttműködést az alábbi kapcsolattartók útján valósítják meg: 
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Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata részéről: 
Név: Schmidtné Buda Andrea 
Cím: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1., földszint 8. 
Telefon: +36/1/289-2511 (mellék: 1081) 
E-mail: schmidtne.buda.andrea@pesterzsebet.hu 

 
Intézmény részéről: 
Név: Nagy Judit Katalin 
Telefon: +36/1/285-3090 
E-mail: nagy.judit@hszi20.hu 

 
Szolgáltatást igénybe vevő részéről: 
Név: Pap Krisztina 
Cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
Telefon: +36/30/799-6193 
E-mail: pap.krisztina@gyal.hu  
 
Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a szerződés 
megkötése, és teljesítése, valamint a szerződő felek közötti kapcsolattartás 
lehetővé tétele céljából a Szerződő Felek az információs önrendelkezésről és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályaival összhangban 
kezelik egymás kapcsolattartóinak személyes adatait. Szerződő Felek jogos 
érdekét képezi, hogy a szerződő felek a szerződés teljesítése, és az együttműködés 
megteremtése érdekében kapcsolatot tartsanak. 

 
3. Jelen szerződést Szerződő Felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, 

azonban a módosítás nem eredményezheti sem a szolgáltatás színvonalának, sem az 
ellátottak jogainak csorbítását. Szerződő Felek jelen szerződés rendelkezéseit minden 
év február hónapjában áttekintik és szükség esetén az érintett részeket módosítják. 

4. A Szolgáltatást igénybe vevő a jelen ellátási szerződést a helyben szokásos módon 
közzéteszi. 

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek átmeneti otthona 
gyermekjóléti alapellátásra vonatkozó jogszabályok, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók. 

6. A jelen szerződést Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a ….. Ök. számú határozatával, valamint Gyál Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a     /2021. (XI.25.) számú határozatával hagyta 
jóvá.  

7. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő vitáikat, nézeteltéréseiket 
elsődlegesen kötetlen tárgyalások útján rendezik, ennek sikertelensége esetén az 
általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának vetik alá 
magukat. 

8.  A jelen szerződés 7 számozott oldalból áll és 8 eredeti példányban készült, melyet 
Szerződő Felek értelmezés és elolvasás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak, illetve az eredeti példányukat átvették. 

 
 

mailto:nagy.judit@hszi20.hu
mailto:pap.krisztina@gyal.hu
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Budapest, 2021. ………………… Budapest, 2021. ………………… 
 

 
 
 

Jogilag ellenjegyzem: 
 
Budapest, 2021. ………………………  Budapest, 2021. ………………….. 
 

 
_______________________ 
dr. Demjanovich Orsolya 

Budapest Főváros XX. kerület  
Pesterzsébet Önkormányzata 

jegyző 

________________________________ 
Rozgonyi Erik 

Gyál Város 
Önkormányzata 

jegyző 
 

 
Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 
 
Budapest, 2021. ………………………  Budapest, 2021. ……………………. 

 
_______________________ 

Lehoczki Péterné 
Budapest Főváros XX. kerület  
Pesterzsébet Önkormányzata 

Pénzügyi és Számviteli Osztályvezető 
 

 
___________________________ 

Mitku-Orosz Krisztina 
Gyál Város 

Önkormányzata 
Pénzügyi és Adó Iroda, irodavezető 

 
 

 

__________________________________ 
Budapest Főváros XX. kerület 
Pesterzsébet Önkormányzata 

Szabados Ákos 
Polgármester 

Szolgáltatást nyújtó Önkormányzat 

_______________________________ 
Gyál Város 

Önkormányzata 
Pápai Mihály 
Polgármester 

Szolgáltatást igénybe vevő 

________________________________________ 
Pesterzsébet Önkormányzatának  

Humán Szolgáltatások Intézménye 
Nagy Judit Katalin  
intézményvezető 

Intézmény 



Tárgy: Javaslat az egészségügyi alapellátást végző 
egészségügyi szolgáltatók helyi iparűzési 
adó, és költségtérítési díj mentességével 
kapcsolatban 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 
foglaltak szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok különösen: az egészségügyi alapellátás. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 5. § (1) bek. értelmében a települési önkormányzat az egészégügyi 
alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi, és a fogorvosi alapellátásról. A területi 
ellátási kötelezettséget a települési önkormányzat vagy saját egészségügyi intézménye útján, vagy háziorvosi 
szolgáltatás nyújtására jogosult egészségügyi szolgáltatóval látja el, ez utóbbi esetben feladat-ellátási szerződés 
keretében. Városunk vonatkozásában nyolc felnőtt, négy gyermek, és ugyancsak négy fogorvosi praxisban 
történik a betegek gyógyítása, minden praxisban az Önkormányzattal szerződött egészségügyi szolgáltató útján, 
alábbiak szerint: 

A nyolc felnőtt háziorvosi körzet: 

körzet 
azonosító kód körzet típusa  körzet megnevezése körzetet működtető egészségügyi 

szolgáltató neve praxisjogosult orvos neve 

130091013 területi 1.sz. HO körzet K&M MEDICAL Kft. Dr. Hadházi Éva 

130091447 területi 2.sz. HO körzet Dr. Bíró Zsolt Kft. Dr. Bíró Zsolt 

130091014 területi 3. sz. HO körzet Dr. Ködöböcz László 
Egészségügyi Kft. Dr. Ködöböcz László 

130091011 területi 4. sz. HO körzet Dr. Németh Ilma Egészségügyi 
Kft. Dr. Németh Ilma 

130091010 területi 5. sz. HO körzet Zu-Care Egészségügyi 
Szolgáltató Bt. Dr. Bodnár Anita 

130091012 területi 6. sz. HO körzet Győriné Dr. Mező Beáta 
Egészségügyi Szolgáltató Bt. Győriné Dr. Mező Beáta 

130091009 területi 7. sz. HO körzet Tóth-Molnár Derma-Oxi 
Egészségügyi Kft. Dr. Molnár Tímea 

130091482 területi 8. sz. HO körzet JEDAMED Szolgáltató Kft. Dr. Jelinek Zsuzsanna 

A négy házi gyermekorvosi körzet: 

körzet 
azonosító kód körzet típusa  körzet megnevezése körzetet működtető egészségügyi 

szolgáltató neve praxisjogosult orvos neve 

130095006 területi 1. sz. HGYO körzet Dr. Fábri és Társa Egészségügyi 
Szolgáltató Bt. Dr. Fábri Orsolya 

130095007 területi 2. sz. HGYO körzet ZSUMED Egészségügyi 
Szolgáltató Bt. Dr. Szabó Zsuzsanna 

130095008 területi 3. sz. HGYO körzet dr. Bérces Egészségügyi Bt. Dr. Bérces Enikő 

130095004 területi 4. sz. HGYO körzet Vihánc-Med Kerámia BT. Dr. Tarnai Rita 

A négy fogorvosi körzet: 

körzet 
azonosító kód körzet típusa  körzet megnevezése körzetet működtető egészségügyi 

szolgáltató neve praxisjogosult orvos neve 

130096165 területi 1. sz. FO körzet Full-Dental Kft. Dr. Simon Tímea 

130096163 területi 2. sz. FO körzet Dr. Tausz Fogorvosi Bt. Dr. Tausz György 

130096164 területi 3. sz. FO körzet Dr. Bíró Violetta Lilla egyéni 
vállalkozó Dr. Bíró Violetta Lilla 

130096273 területi 4. sz. FO körzet dr. Bérces Egészségügyi Bt. Dr. Zékány Mihály 



 

A praxisokra szerződött orvosok levélben fordultak egyrészt a Képviselő-testülethez a helyi iparűzési adó (a 
továbbiakban: HIPA) mentességük támogatása (1.melléklet), másrészt a Városi Egészségügyi Központ 
intézményvezetőjéhez, és a Polgármesterhez a rendelők költségtérítési hozzájárulásának elengedése (2.melléklet) 
érdekében. 

Valamennyi praxist érintő HIPA mentesség éves szinten ötmillió forintot, míg a praxisonkénti havi 80-100 ezer 
forint közötti költségtérítés elengedése 17 millió forintot, összesen a kérések teljesítése évi 22 millió forintot 
jelent. A praxisonkénti 80-100 ezer forint közötti költségtérítési hozzájárulás a praxisok közüzemi díjait, a 
mosás, takarítás költségeit foglalja magába. A praxisok finanszírozása az idei évben jelentősen átalakult, 
köszönhetően a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Korm.rendeletnek (a továbbiakban: Kr.). A Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) 2020. évről szóló 2021. augusztus 27. napján kelt 
beszámolója1 (20. oldal) szerint 2020. évben egy területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálat 
esetében az éves összes finanszírozás átlagos összege 19,7 millió Ft volt, ami 1,6 millió Ft havi átlagbevételt 
eredményezett. A Kr. hatályba lépésével a „leglazább”, a kollegiális praxisközösségbe belépő praxisok 
finanszírozása 2-2,5 millió Ft-ra emelkedett az idei évben2. A Kr. 2022. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései 
értelmében az egyes praxisokban foglalkoztatott szakdolgozók, és orvosok bértámogatása tovább fog emelkedni, 
amely a praxisok éves bruttó bevételeit tovább fogja fokozni. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39/C. § (1) bek. értelmében az önkormányzat 
rendeletében a (2)-(4) bekezdésben foglaltak alapján jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a 
vállalkozó számára. A 39/c. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, 
védőnő vállalkozó számára adómentességet, adókedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási 
szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, 
adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie. 

Htv. 52. § 23. pont alapján: háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó, aki/amely - gazdálkodó 
szervezetként vagy egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e 
tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az egészségbiztosítási szervvel kötött finanszírozási 
szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik. 

A Htv. alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a háziorvos, házi gyermekorvos, 
és fogorvos vállalkozó számára biztosít-e adókedvezményt, vagy adómentességet. A Képviselő-testület a 
kedvezmény, vagy mentesség biztosítását önkormányzati rendeletben szabályozhatja. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és álláspontját 
kialakítani. 
 
Határozati javaslat I.: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. az előterjesztést megtárgyalta, és a településen működő háziorvos, házi gyermekorvos, és fogorvos 
vállalkozók számára helyi iparűzési adómentességet kíván biztostani; 

2. felkéri a Jegyzőt, valamint a Pénzügyi és Adó Iroda irodavezetőjét, hogy az 1. pontnak megfelelően a helyi 
adókról szóló 21/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítását a Képviselő-testület következő rendes 
ülésére készítse el. 

Határidő: 2022. január 28. 
Felelős: Jegyző, Irodavezető 
 
Határozati javaslat II.: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a településen működő 
háziorvos, házi gyermekorvos, és fogorvos vállalkozók számára nem kíván helyi iparűzési adómentességet 
biztosítani. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 

 
1 https://www.parlament.hu/irom41/17188/adatok/fejezetek/72.pdf (letöltés dátuma: 2021. november 8.) 
2 https://mok.hu/hirek/bertabla/gyakran-ismetelt-kerdesek-a-praxiskozossegekrol (letöltés dátuma: 2021. november 8.) 

https://www.parlament.hu/irom41/17188/adatok/fejezetek/72.pdf
https://mok.hu/hirek/bertabla/gyakran-ismetelt-kerdesek-a-praxiskozossegekrol


Határozati javaslat III.: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. az előterjesztést megtárgyalta, és a településen működő háziorvos, házi gyermekorvos, és fogorvos 
vállalkozók által a Városi Egészségügyi Központ részére fizetendő havi költségtérítési hozzájárulás 
elengedését indokoltnak tartja, és azt kéri elengedni 2022. január 1. napjától, 

2. felkéri a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetőjét az 1. pontnak megfelelő döntéssel kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 

Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Polgármester, Intézményvezető 
 
 
Határozati javaslat IV.: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és a településen működő 
háziorvos, házi gyermekorvos, és fogorvos vállalkozók által a Városi Egészségügyi Központ részére fizetendő 
havi költségtérítési hozzájárulás elengedését nem tartja indokoltnak. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Intézményvezető 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Egészségügyi és Szociális Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2021. október 21. 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
 
Mellékletek: 

1. HIPA mentesség kérése 
2. Költségtérítési hozzájárulás elengedésének kérése 

 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
 Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 















 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2022. évi belső 
ellenőrzési munkatervének jóváhagyására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) 
Korm. rendelet a belső ellenőrzés tervezéséről a következők szerint rendelkezik: 

1. 29. § (1) szerint: Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés 
alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 
figyelembevételével – stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a 
költségvetési szerv vezetője hagy jóvá. 

 
2. 30. § (1) szerint: A belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – összhangban a 

szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai 
fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat tartalmazza: 

a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat; 
b) a belső kontrollrendszer általános értékelését; 
c) a kockázati tényezőket és értékelésüket; 
d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet; 
e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek tekintetében; 
 f) az a)–c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot. 
 

3.  31. § (1) szerint: A belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – 
összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. 
 

4. 31.§ (2) szerint: Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés 
alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell 
alapulnia. 

 
Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: 

 a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló 
bemutatását; 

b) a tervezett ellenőrzések tárgyát; 
c) az ellenőrzések célját; 
d) az ellenőrizendő időszakot; 
e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; 
f) az ellenőrzések típusát; 
 g) az ellenőrzések tervezett ütemezését; 
 h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; 
 i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; 
 j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; 
 k) a képzésekre tervezett kapacitást; 
 l) az egyéb tevékenységeket. 
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A belső ellenőrzési vezető által összeállított szakmai anyagot – jóváhagyás céljából – beterjesztjük jelen 
előterjesztés mellékleteként.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és melléklete alapján hozza meg döntését! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kockázatelemzéssel alátámasztott 
2022. évi belső ellenőrzési tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: folyamatos 2022. december 31-ig 
Felelős:  Jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Batka Brigitta belső ellenőr 
 
Gyál, 2021. november 5. 
 
 
 
 
        Rozgonyi Erik 
        címzetes főjegyző 
 
Melléklet: belső ellenőrzési munkaterv  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzat és a kapcsolódó költségvetési szervek 
 

2022. évi belső ellenőrzési terve 
 

Iktatószám: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jóváhagyta:        
 
 
           Rozgonyi Erik               
                 Jegyző                       
 

Gyál, 2021. november 2. 
 
 

Összeállította:        
 
 
           Dr. Batka Brigitta               
                 Belső ellenőrzési vezető                       
 

Gyál, 2021. november 2. 
 



KÜLDETÉS 
A belső ellenőrzés küldetése, hogy értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a 
közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, és járuljon hozzá az Önkormányzat és 
a kapcsolódó intézmények gazdaságos, jogszabályoknak megfelelő működéséhez. 
 
A belső ellenőrzés stratégiai célkitűzéseinek megvalósítása érdekében közreműködik 
a korrupciós kockázatok és a korrupció elleni fellépés hatékony és eredményes 
eszközeinek beazonosításában, alkalmazásában, valamint használatuk 
elterjesztésében, mindezek eredményeként az integritás alapú államháztartási, 
közigazgatási kultúra kialakításában. 
 
BELSŐ ELLENŐRZÉSI CÉLOK, FELADATOK 
 
 Az ellenőrzések témaválasztásuk, megközelítésük és elért eredményeik által 

hozzáadott értéket teremtenek, a közpénzek felhasználásában kimutatható 
megtakarításokat, a gazdálkodás javítását eredményezik. 

 Az ellenőrzési tapasztalatokra, és az azokat kiegészítő kutatásokra alapozott 
tanácsadással, az ellenőrzési eredmények összefoglaló értékelésével is segíti a „jó 
gyakorlatot”, illetve annak kialakítását. 

 A törvényekben meghatározott ellenőrzési kötelezettségek és felhatalmazások 
tárgyának, tartalmának, gyakoriságának és elvárt eredményeinek értelmezésével, 
meghatározásával kiegyensúlyozott és teljesíthető feladatellátást valósít meg. 

 Az ellenőrzések minőségének és hatékonyságának javítását a kockázatelemzés és - 
értékelés eredményeire fokozottan támaszkodó ellenőrzési témaválasztással 
támogatja. 

 Erősíti az egymásra épülő, kapcsolódó ellenőrzéseket, és az ellenőrzések 
megtervezésénél kiemelt figyelmet fordít a párhuzamosságok elkerülésére, a 
folyamatos információáramlásra. 

 A belső ellenőrzés el kívánja érni, hogy a belső ellenőri munka eredménye jobban 
hasznosuljon, nagyobb hatást érjen el. 

 
AZ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK FŐBB SZEMPONTJAI 
 
A 2022. évi munkaterv elkészítése során az ellenőrzési témák kiválasztása a prioritások 
mentén, és a szervezet hatékonyságának, eredményességének javítása a kockázati tényezők 
csökkentése mellett, a belső kontroll rendszer működésének értékelésével kerültek 
kiválasztásra. 
 
Gyál Város Önkormányzat kockázati megítélését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal 
Belső Ellenőrzési Kézikönyve, továbbá az IIA Standardok figyelembevételével 
- a belső kontroll rendszer, 
- az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, a vezetés elvárásainak megismerése, 
- az azonosított, a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása, 
- az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal vezetésével egyeztetett ellenőrzési fókusz 
alapján kiválasztott kockázati elemekre a hatás és a valószínűség szerinti értékelést felállítva 
kell összeállítani.  
 



A belső ellenőrzés feladatainak meghatározására, vagyis Gyál Város Önkormányzat 2022. évi 
belső ellenőrzési feladatainak kiválasztására a vezetés javaslatainak megismerése után 
egyeztetetten került sor a 2022. évi kockázatelemzési dokumentum alapján. 
 
A MUNKATERVBEN MEGHATÁROZOTT FELADATOK KIVÁLASZTÁSÁNAK 
MEGALAPOZÁSA 
 
Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján, 
kockázatelemzés útján hajtotta végre a belső ellenőrzés. A 2022. évi munkaterv 
összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép 
kialakítása az Önkormányzat működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való 
gazdálkodásról.  
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében hangsúlyos feladat az 
államháztartási belső kontroll rendszer – a kontroll környezet, a kontroll tevékenység, a 
kockázat kezelés, az információs és kommunikációs, valamint a monitoring rendszer 
működésének értékelése. 
 
Az előzetes környezeti elemzés alapján a belső ellenőrzési fókusz 2022. évre 
- az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, 
gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen folytatott gazdálkodás, 
- a vagyon védelme, 
- a belső kontroll rendszerek kiépítése, működtetése, 
- az intézkedések nyomon követése, 
- az önkormányzat működésének szabályozottsága, a rendelkezések betartása, az esetleges 
szabályozatlan területek feltárása, 
- a működésben rejlő tartalékok feltárása, a feladat ellátás hatékonyságának és az 
eredményességének további lehetőségei, 
- az Önkormányzat működésére hatást gyakorló változások, fejlesztések. 
 
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ERŐFORRÁSOK 
 
Gyál Város Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátását külső szolgáltató útján 
biztosítja. A Bkr. 31. § (4) bekezdésében meghatározott, a rendelkezésre álló és a szükséges 
ellenőrzési kapacitás meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza. 

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása 

Srsz. Megnevezés 
Átlagos 

munkanapok 
száma / fő 

Létszám 
(fő) 

Ellenőri napok száma 
összesen (Átlagos 

munkanapok száma 
× Létszám) 

1. Bruttó munkaidő  100  1 100 
2. Kieső munkaidő     (3)+(4)+(5) 
3. Fizetett ünnepek  - -   - 



4. Fizetett szabadság (átlagos)  -  -  - 
5. Átlagos betegszabadság  -  -  - 
6. Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):   (1)-(2) 
7. Tervezett ellenőrzések végrehajtása  

  

100 
8. Soron kívüli ellenőrzés  - 
9. Tanácsadói tevékenység  - 
10. Képzés  - 
11. Egyéb tevékenység kapacitásigénye  - 

12. Összes tevékenység kapacitásigénye: (7)+(8)+(9)+(10)+(11) 

13. Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához 
szükséges: 100 

14. Tartalékidő 15 

15. Külső szakértők (speciális szakértelem) 
igénybevétele - 

16. Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató 
által) - 



 
MUNKATERVI VIZSGÁLATOK 
 
A 2022. évi munkatervi vizsgálatokat a jelentés 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
AZ ELLENŐRZÉSI TERVET MEGALAPOZÓ ELEMZÉSEK ÉS A 
KOCKÁZATELEMZÉS EREDMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA  
 
A kockázatelemzés módszerének leírása, a kockázatelemzés lépései, a felhasznált kimutatások, 
elemzések összefoglaló bemutatása 
 
A belső ellenőrzés tervezését megalapozó kockázatelemzés során szervezeti folyamatokat vetünk alá 
átfogó elemzésnek és értékelésnek, valamilyen meghatározott szempontrendszer (pl. folyamatokhoz 
rendelt kockázati tényezők elemzése, értékelése) alapján.  
 
A kockázatelemzés elsődleges célja, hogy az egyes folyamatokban rejlő kockázatokat, vagyis a 
kedvezőtlen vagy nem kívánt esemény bekövetkezésének valószínűségét mérlegelje és valószínűsítse. 
A folyamatokban rejlő kockázatok ugyanis veszélyeztethetik a működési célkitűzések, vagy a 
teljesítmény kritériumok elérését, éppen ezért a kockázatelemzés egyes módszerei a belső ellenőrzés 
teljes hatókörét érintően alkalmazhatók.  
 
Minden szervezetet egy meghatározott cél (vagy célok) érdekében hoztak létre, illetve hogy 
működésével egy meghatározott célt (vagy célokat) szolgáljon. Ezek megvalósítása vagy teljesítése 
során azonban olyan tényezők is szerepet játszanak, amelyek bekövetkezése és hatása bizonytalan. 
Bizonytalanságuk a szervezet működésének, felépítésének összetettségéből, illetve a környezet 
(gazdasági, társadalmi, politikai, természeti stb.) összetettségéből és kiszámíthatatlan változásaiból 
fakad. 
 
A kockázatkezelés szempontjából a kockázat azt a lehetőséget jelenti, hogy egy esemény vagy 
intézkedés befolyásolja a szervezet azon képességét, hogy célkitűzéseit elérje. Kockázatok egyaránt 
eredhetnek annak eshetőségéből, hogy a lehetőségeket nem realizálják, és annak lehetőségéből, hogy 
a hátrányos események bekövetkeznek. 
 
A kockázatelemzés célja megállapítani az egyes rendszerek kockázatának mértékét, feladata pedig 
meghatározni az ellenőrzések gyakoriságát. A magas kockázatú rendszereket gyakrabban (például 
évente) kell ellenőrizni.  Az ellenőrzések tekintetében magas prioritású rendszerek beazonosításához 
nemcsak a kockázatértékelést kell figyelembe venni, hanem más lehetséges tényezők hatását is 
értékelni kell (pl. a vezetőség kérései stb.). Az egyes rendszerek kockázatelemzését a kockázati 
tényezők, és azok súlya alapján kell elvégezni. Ebben a modellben 12 olyan tényező került 
meghatározásra, amely hatással van a rendszer működésére. Minden egyes tényezőre vonatkozóan 
értékelést kell végezni, és meg kell határozni az egyes kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt 
hatását (súlyként kifejezve). A kapott pontszám alapján szükséges az egyes témákat értékelni alacsony 
(43- 50 pontszám), közepes (51-95 pontszám), vagy magas (96-133 pontszám) kockázatúnak. 
 
1. Belső kontrollok értékelése 
1) Megfelelő és eredményes 
2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 
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3) Gyenge  
Súly: 5 
 
2. Változás / Átszervezés 
1) Stabil rendszer, kis változások 
2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 
3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások 
Súly: 4 
 
3. A rendszer komplexitása 
1) Nem komplex 
2) Közepesen komplex 
3) Nagyon komplex 
Súly: 4 
 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 
1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 
2) Közepes mértékű 
3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel 
Súly: 3 
 
5. Bevétel/Költségszint 
1) Alacsony  
2) Közepes  
3) Magas  
Súly: 6 
 
6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 
1) Alacsony 
2) Közepes 
3) Magas 
Súly: 2 
 
7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 
1) 1 évnél kevesebb 
2) 1-2 év 
3) 2-4 év 
4) 4-5 év 
5) 5 évnél több 
Súly: 2 
 
8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 
1) Alacsony szintű 
2) Közepes szintű 
3) Magas szintű 
Súly: 3 
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9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 
1) Kicsi 
2) Közepes 
3) Nagy 
Súly: 4 
 
10. Szabályozottság és szabályosság 
1) Kicsi 
2) Közepes 
3) Jelentős 
Súly: 3 
 
11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 
1) Nagyon tapasztalt és képzett 
2) Közepesen tapasztalat és képzett 
3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya 
Súly: 3 
 
12. Erőforrások rendelkezésre állása 
1) Alacsony 
2) Közepes 
3) Magas 
Súly: 4 
 
Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Alkalma-
zott 
Súly 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 5 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 4 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 4 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 6 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt 

befolyás 
1 - 3 2 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 2 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 3 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1 - 3 4 4 – 12 
10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 3 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 1 - 3 3 3 - 9 
12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 4 4 - 12 

 
MINIMÁLIS PONTSZÁM: 43 MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 133 

 
Az erőforrás-szükségletek megértéséhez gyakorisági mátrixot alkalmaztunk, amely tükrözi a súlyozási 
összehasonlításokat és a rendelkezésre álló erőforrásokat. A gyakoriság mátrix lehetővé teszi a 
rendszer ciklikus ellenőrzését, ami tükrözi majd az erőforrások rendelkezésre állását. A 
kockázatelemzés eredménye információval szolgál a stratégiai és az éves ellenőrzési terv 
elkészítéséhez, ami a ténylegesen rendelkezésre álló erőforrásokat veszi figyelembe. 
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A stratégiai terv meghatározza azokat a rendszereket, amelyekre vonatkozóan a következő négyéves 
időszakon belül ellenőrzéseket kell végrehajtani, amennyiben az erőforrásokat allokálták. 

 
A kockázatelemzés lépései 

 
 
1. kockázat beazonosítása 
 
 
  
 
 
 
2. kockázati tényezők értékelése 
  
 
  
 
3.ellenőrzési időtartam meghatározása 
 
 
 
 

 
A kockázati tényezők felmérésénél az előző ellenőrzés óta eltelt időszak (gyakoriság), a 
feladatváltozás, az intézményt érintő vezető változás szempontjai, valamint a felső vezetők 
ellenőrzésre vonatkozó javaslatai kerültek figyelembevételre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Költségvetési szerv 
kockázatkezelési rendszere 

Magas prioritás  

Közepes prioritás 

Alacsony prioritás 

Kockázati tényezők kiválasztása 
(12) 

Kockázati tényezők 
terjedelme (1-3) Alkalmazott súly (1-5) 

Ponthatár (0-15) 

Folyamat 
Évente ellenőrizendő 

Háromévente ellenőrizendő 
Öt évente 

ellenőrizendő 
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Az egyes témákhoz kapcsolódó kockázatok elemzése 
 
1. Téma/ Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság közfeladat 
ellátásának, működésének, gazdálkodásának ellenőrzése – Gyáli Városgazda Kft. 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: teljesítmény. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 3 5 15 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 3 4 12 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 3 4 12 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 3 2 6 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 4 2 8 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 3 4 12 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 3 3 9 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 127 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Magas. 
 
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak és a helyi 
igényeknek megfelelően határozott-e a közfeladat ellátásáról, az ellátás módjáról, a gazdasági társaság 
rendelkezésére bocsátotta-e a közfeladat-ellátásához szükséges közvagyont, biztosította-e a 
tulajdonosi jogok érvényesülését, a társaság feladatellátásának felügyeletét, a társaságoknál biztosított 
volt-e a vagyon jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartása, kezelése és gyarapítása, illetve 
annak sérülése esetén a tulajdonos intézkedett-e a vagyonvesztés megakadályozására, a gazdasági 
társaság a közfeladat-ellátási szerződésben megfogalmazott követelményeknek megfelelően látta-e el 
a rábízott közfeladatot.  
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az ellenőrzés feltárja, hogy az önkormányzat 
közfeladat ellátási kötelezettségének eredményesen tett-e eleget, a feladatellátáshoz rendelt közvagyon 
működtetését a tulajdonostól elvárható gondossággal szervezte-e meg. A feladatot ellátó gazdasági 
társaság a közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartásával, folyamatosan biztosította-e a 
közfeladat ellátását. A gazdasági társaság a közvagyon használatával biztosította-e a szolgáltatás 
folytatásának feltételeit. Az önkormányzat tulajdonosi felügyelete hogyan járult hozzá a közfeladat 
eredményes ellátásához. 
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2. Téma/ Gyál Város Önkormányzat által 2021. évben lefolytatott, tetszőlegesen kiválasztott 
közbeszerzési eljárás ellenőrzése 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: rendszer. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 2 5 10 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 2 4 8 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 3 2 6 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 1 2 2 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 2 4 8 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 2 3 6 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 2 3 6 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 98 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Magas. 
 
Az ellenőrzés célja: annak a megállapítása, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás/eljárásoknál 
betartották-e a Kbt. valamint a vonatkozó szabályzat/utasítás előírásait (mulasztások feltárása, azok 
okainak vizsgálata), a kiválasztásban és megvalósulásnál érvényesültek-e a minőségelvárási és 
költségcsökkentési szempontok, a nyertes pályázat megvalósítását a Hivatal részéről folyamatos 
előzetes és utólagos ellenőrzés kísérte-e (sor került-e a hibák megszüntetésére). 
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: Az Önkormányzat az előző években 
nagyszámú közbeszerzési eljárást folytatott le, mely jelentős kockázatot jelent az esetlegesen 
kapcsolódó Európai Uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott projektek elszámolásához 
kapcsolódóan.  
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3. Téma/A Polgármesteri Hivatal adóigazgatási tevékenységének szabályszerűségi, 
hatékonysági ellenőrzése 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi, teljesítmény. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 2 5 10 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 1 4 4 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 3 2 6 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 4 2 8 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 2 4 8 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 2 3 6 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 2 3 6 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 100 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Magas. 
 
Az ellenőrzés célja: a Polgármesteri Hivatal adóigazgatási tevékenységének átfogó értékelése, kitérve 
az alábbiakra: a képviselő-testület a törvényben megállapított felső adómérték, a helyi sajátosságok, az 
önkormányzati gazdálkodás követelményei és az adóalanyok teherviselő-képességének 
figyelembevételével határozta-e meg a helyi adókat, bevezetésük időpontját és időtartamát, az adózás 
részletes szabályait, továbbá az önkormányzati adóigazgatásban – adók kezelése, beszedése, 
hátralékok behajtása – a hatékonyság, eredményesség szempontjai érvényesültek-e. 
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: a Hivatal adóigazgatási tevékenysége 
szabályozottabbá és hatékonyabbá válik, a kintlévőségek csökkennek.  
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4. Téma/ Városi Egészségügyi Központ szabályozottságának ellenőrzése. 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 2 5 10 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 2 4 8 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 2 6 12 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 2 2 4 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 5 2 10 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 2 3 6 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 1 4 4 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 2 3 6 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 1 3 3 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 1 4 4 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 84 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Közepes. 
 
Az ellenőrzés célja: az intézmény működésének átfogó szabályszerűségi ellenőrzése. Rendelkeznek-
e a szükséges szabályzatokkal, ill. rendelkeznek-e az alapvető engedélyekkel, megfelelnek-e a szakmai 
minimumfeltételeknek. 
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az intézményt szabályozottságának 
ellenőrzésére még nem került sor.  
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5. Téma/ A pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának ellenőrzése. 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 2 5 10 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 2 4 8 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 2 2 4 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 1 2 2 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 2 3 6 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 2 4 8 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 2 3 6 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 96 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Magas. 
 
Az ellenőrzés célja: annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat és a kapcsolódó költségvetési 
szervek a jogszabályi előírásoknak megfelelően és a mindenkor hatályos gazdálkodási szabályzatnak. 
A gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és az érvényesítés 
kontrolltevékenységeit megfelelően működtette-e. 
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: A pénzgazdálkodás megfelelő gyakorlása a 
kontrolltevékenység része. A belső kontrollrendszer egy összetett folyamat, amelyet egy szervezet 
vezetése és dolgozói valósítanak meg, és amelyet a kockázatok meghatározására és ésszerű 
bizonyosság biztosítására alakítanak ki azért, hogy a szervezet a tevékenységeket szabályszerűen, 
etikusan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsa végre; teljesítse elszámolási 
kötelezettségeit; megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak; megvédje a szervezet 
forrásait a veszteségektől; a nem rendeltetésszerű használattól és károktól. A belső kontrollrendszer 
lényegében a szervezetirányítás elválaszthatatlan eszközeként magában foglalja mindazon eljárásokat, 
szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat, amelyeket arra terveztek, 
hogy segítséget nyújtsanak a szervezet céljai eléréséhez, megelőzzék vagy feltárják és kijavítsák a célok 
elérését akadályozó hibák bekövetkezését. A belső kontrollrendszer kiépítése nélkül nem valósítható 
meg a közpénzek, a közvagyon szabályos, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes 
felhasználása. 
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Bevezető, jogszabályi háttér ismertetése 
 
15. A belső ellenőrzés tervezése 
Bkr. 29. § (1) Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés 
alapján - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 
figyelembevételével - stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a 
költségvetési szerv vezetője hagy jóvá. 
(2) A fejezetet irányító szerv belső ellenőrzési vezetője az éves ellenőrzési tervek jóváhagyását 
megelőzően konzultációt kezdeményez az adott fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek 
belső ellenőrzési vezetőivel az ellenőrzések koordinációja érdekében. 
… 
31. § (1) A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja a 
tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. 
(2) Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított 
prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. 
(3) Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési 
terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell. 
 
A kockázatelemzés módszerének leírása, a kockázatelemzés lépései, a felhasznált kimutatások, 
elemzések összefoglaló bemutatása 
 
A belső ellenőrzés tervezését megalapozó kockázatelemzés során szervezeti folyamatokat vetünk alá 
átfogó elemzésnek és értékelésnek, valamilyen meghatározott szempontrendszer (pl. folyamatokhoz 
rendelt kockázati tényezők elemzése, értékelése) alapján.  
 
A kockázatelemzés elsődleges célja, hogy az egyes folyamatokban rejlő kockázatokat, vagyis a 
kedvezőtlen vagy nem kívánt esemény bekövetkezésének valószínűségét mérlegelje és valószínűsítse. 
A folyamatokban rejlő kockázatok ugyanis veszélyeztethetik a működési célkitűzések, vagy a 
teljesítmény kritériumok elérését, éppen ezért a kockázatelemzés egyes módszerei a belső ellenőrzés 
teljes hatókörét érintően alkalmazhatók.  
 
Minden szervezetet egy meghatározott cél (vagy célok) érdekében hoztak létre, illetve hogy 
működésével egy meghatározott célt (vagy célokat) szolgáljon. Ezek megvalósítása vagy teljesítése 
során azonban olyan tényezők is szerepet játszanak, amelyek bekövetkezése és hatása bizonytalan. 
Bizonytalanságuk a szervezet működésének, felépítésének összetettségéből, illetve a környezet 
(gazdasági, társadalmi, politikai, természeti stb.) összetettségéből és kiszámíthatatlan változásaiból 
fakad. 
 
A kockázatkezelés szempontjából a kockázat azt a lehetőséget jelenti, hogy egy esemény vagy 
intézkedés befolyásolja a szervezet azon képességét, hogy célkitűzéseit elérje. Kockázatok egyaránt 
eredhetnek annak eshetőségéből, hogy a lehetőségeket nem realizálják, és annak lehetőségéből, hogy 
a hátrányos események bekövetkeznek. 
 
A kockázatelemzés célja megállapítani az egyes rendszerek kockázatának mértékét, feladata pedig 
meghatározni az ellenőrzések gyakoriságát. A magas kockázatú rendszereket gyakrabban (például 
évente) kell ellenőrizni.  Az ellenőrzések tekintetében magas prioritású rendszerek beazonosításához 
nemcsak a kockázatértékelést kell figyelembe venni, hanem más lehetséges tényezők hatását is 
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értékelni kell (pl. a vezetőség kérései stb.). Az egyes rendszerek kockázatelemzését a kockázati 
tényezők, és azok súlya alapján kell elvégezni. Ebben a modellben 12 olyan tényező került 
meghatározásra, amely hatással van a rendszer működésére. Minden egyes tényezőre vonatkozóan 
értékelést kell végezni, és meg kell határozni az egyes kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt 
hatását (súlyként kifejezve). A kapott pontszám alapján szükséges az egyes témákat értékelni alacsony 
(43- 50 pontszám), közepes (51-95 pontszám), vagy magas (96-133 pontszám) kockázatúnak. 
 
1. Belső kontrollok értékelése 
1) Megfelelő és eredményes 
2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított 
3) Gyenge  
Súly: 5 
 
2. Változás / Átszervezés 
1) Stabil rendszer, kis változások 
2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek 
3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások 
Súly: 4 
 
3. A rendszer komplexitása 
1) Nem komplex 
2) Közepesen komplex 
3) Nagyon komplex 
Súly: 4 
 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 
1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket 
2) Közepes mértékű 
3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel 
Súly: 3 
 
5. Bevétel/Költségszint 
1) Alacsony  
2) Közepes  
3) Magas  
Súly: 6 
 
6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás 
1) Alacsony 
2) Közepes 
3) Magas 
Súly: 2 
 
7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő 
1) 1 évnél kevesebb 
2) 1-2 év 
3) 2-4 év 
4) 4-5 év 
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5) 5 évnél több 
Súly: 2 
 
8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően 
1) Alacsony szintű 
2) Közepes szintű 
3) Magas szintű 
Súly: 3 
 
9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 
1) Kicsi 
2) Közepes 
3) Nagy 
Súly: 4 
 
10. Szabályozottság és szabályosság 
1) Kicsi 
2) Közepes 
3) Jelentős 
Súly: 3 
 
11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége 
1) Nagyon tapasztalt és képzett 
2) Közepesen tapasztalat és képzett 
3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya 
Súly: 3 
 
12. Erőforrások rendelkezésre állása 
1) Alacsony 
2) Közepes 
3) Magas 
Súly: 4 
 
Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Alkalma-
zott 
Súly 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 5 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 4 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 4 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 6 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt 

befolyás 
1 - 3 2 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 2 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 3 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1 - 3 4 4 – 12 
10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 3 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 1 - 3 3 3 - 9 
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12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 4 4 - 12 
 

MINIMÁLIS PONTSZÁM: 43 MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 133 
 
Az erőforrás-szükségletek megértéséhez gyakorisági mátrixot alkalmaztunk, amely tükrözi a súlyozási 
összehasonlításokat és a rendelkezésre álló erőforrásokat. A gyakoriság mátrix lehetővé teszi a 
rendszer ciklikus ellenőrzését, ami tükrözi majd az erőforrások rendelkezésre állását. A 
kockázatelemzés eredménye információval szolgál a stratégiai és az éves ellenőrzési terv 
elkészítéséhez, ami a ténylegesen rendelkezésre álló erőforrásokat veszi figyelembe. 
 
A stratégiai terv meghatározza azokat a rendszereket, amelyekre vonatkozóan a következő négyéves 
időszakon belül ellenőrzéseket kell végrehajtani, amennyiben az erőforrásokat allokálták. 

 
A kockázatelemzés lépései 

 
 
1. kockázat beazonosítása 
 
 
  
 
 
 
2. kockázati tényezők értékelése 
  
 
  
 
3.ellenőrzési időtartam meghatározása 
 
 
 
 

 
A kockázati tényezők felmérésénél az előző ellenőrzés óta eltelt időszak (gyakoriság), a 
feladatváltozás, az intézményt érintő vezető változás szempontjai, valamint a felső vezetők 
ellenőrzésre vonatkozó javaslatai kerültek figyelembevételre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Költségvetési szerv 
kockázatkezelési rendszere 

Magas prioritás  

Közepes prioritás 

Alacsony prioritás 

Kockázati tényezők kiválasztása 
(12) 

Kockázati tényezők 
terjedelme (1-3) Alkalmazott súly (1-5) 

Ponthatár (0-15) 

Folyamat 
Évente ellenőrizendő 

Háromévente ellenőrizendő 
Öt évente 

ellenőrizendő 
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Az egyes témákhoz kapcsolódó kockázatok elemzése 
 
1. Téma/ Az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és szabályozottsága, 
valamint egyes kontrolltevékenységek működésének ellenőrzése- integritás érvényesülése. 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 2 5 10 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 2 4 8 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 2 2 4 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 1 2 2 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 2 3 6 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 2 4 8 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 2 3 6 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 96 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Magas. 
 
Az ellenőrzés célja: annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően alakította-e ki a belső kontrollrendszert; a gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet 
betöltő teljesítésigazolás és az érvényesítés kontrolltevékenységeit megfelelően működtette-e. 
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: A belső kontrollrendszer egy összetett 
folyamat, amelyet egy szervezet vezetése és dolgozói valósítanak meg, és amelyet a kockázatok 
meghatározására és ésszerű bizonyosság biztosítására alakítanak ki azért, hogy a szervezet a 
tevékenységeket szabályszerűen, etikusan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsa végre; 
teljesítse elszámolási kötelezettségeit; megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak; 
megvédje a szervezet forrásait a veszteségektől; a nem rendeltetésszerű használattól és károktól. A 
belső kontrollrendszer lényegében a szervezetirányítás elválaszthatatlan eszközeként magában foglalja 
mindazon eljárásokat, szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat, 
amelyeket arra terveztek, hogy segítséget nyújtsanak a szervezet céljai eléréséhez, megelőzzék vagy 
feltárják és kijavítsák a célok elérését akadályozó hibák bekövetkezését. A belső kontrollrendszer 
kiépítése nélkül nem valósítható meg a közpénzek, a közvagyon szabályos, szabályozott, gazdaságos, 
hatékony és eredményes felhasználása. 
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2. Téma/ Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság közfeladat 
ellátásának, működésének, gazdálkodásának ellenőrzése. 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: teljesítmény. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 3 5 15 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 3 4 12 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 3 4 12 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 3 2 6 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 4 2 8 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 3 4 12 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 3 3 9 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 127 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Magas. 
 
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak és a helyi 
igényeknek megfelelően határozott-e a közfeladat ellátásáról, az ellátás módjáról, a gazdasági társaság 
rendelkezésére bocsátotta-e a közfeladat-ellátásához szükséges közvagyont, biztosította-e a 
tulajdonosi jogok érvényesülését, a társaság feladatellátásának felügyeletét, a társaságoknál biztosított 
volt-e a vagyon jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartása, kezelése és gyarapítása, illetve 
annak sérülése esetén a tulajdonos intézkedett-e a vagyonvesztés megakadályozására, a gazdasági 
társaság a közfeladat-ellátási szerződésben megfogalmazott követelményeknek megfelelően látta-e el 
a rábízott közfeladatot.  
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az ellenőrzés feltárja, hogy az önkormányzat 
közfeladat ellátási kötelezettségének eredményesen tett-e eleget, a feladatellátáshoz rendelt közvagyon 
működtetését a tulajdonostól elvárható gondossággal szervezte-e meg. A feladatot ellátó gazdasági 
társaság a közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartásával, folyamatosan biztosította-e a 
közfeladat ellátását. A gazdasági társaság a közvagyon használatával biztosította-e a szolgáltatás 
folytatásának feltételeit. Az önkormányzat tulajdonosi felügyelete hogyan járult hozzá a közfeladat 
eredményes ellátásához. 
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3. Téma/ Az Önkormányzat 2021. évi normatíva elszámolás ellenőrzése a köznevelési 
intézményekben 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: pénzügyi. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 2 5 10 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 3 4 12 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 3 4 12 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 3 2 6 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 1 2 2 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 3 4 12 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 2 3 6 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 113 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Magas. 
 
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzat a 2021. évi állami 
támogatások elszámolásához nyújtott létszámadatai a jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e. 
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az Önkormányzat számára jelentős pénzügyi 
kockázatot jelent évről – évre az állami támogatások igénylése és elszámolása, ezért annak évenkénti 
ellenőrzése rendkívül szükséges és indokolt. 
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4. Téma/ Az Önkormányzat 2021. évi beszámolójának szabályszerűségi ellenőrzése. 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: pénzügyi. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 2 5 10 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 3 4 12 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 2 4 8 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 2 2 4 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 3 2 6 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 2 4 8 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 1 3 3 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 2 3 6 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 101 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Magas. 
 
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Önkormányzat beszámolója a hatályos jogszabályi 
előírások szerint kelült-e összeállításra. 
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: Az ellenőrzés eredményeként felülvizsgálatra 
kerül a Magyar Államkincstár felé leadott és a Képviselő-testület elé terjesztett beszámoló, azok 
esetleges hibái, hiányosságai korrigálásra kerülnek, és megkezdődik a jó gyakorlat kialakítása. 
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5. Téma/ A 2021. évi EU támogatások felhasználásának ellenőrzése 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 2 5 10 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 2 4 8 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 1 6 6 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 2 2 4 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 1 2 2 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 1 3 3 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 2 4 8 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 1 3 3 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 2 3 6 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 75 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Közepes. 
 
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a kialakított szabályozási és intézményrendszer 
hozzájárult-e az uniós források szabályszerű és eredményes felhasználásához;  
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az ellenőrzésről készülő jelentés rámutathat az 
EU támogatások igénylésének, felhasználásnak, a pályázat végrehajtásának erősségeire és 
gyengeségeire. Megállapításaimmal támogatni kívánom az uniós források minél nagyobb mértékű 
hatékony, szabályszerű felhasználását.  
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6. Téma/ Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások ellenőrzése. 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: pénzügyi. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 2 5 10 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 3 4 12 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 2 4 8 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 2 2 4 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 3 2 6 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 2 4 8 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 1 3 3 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 2 3 6 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 101 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Magas. 
 
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Önkormányzat költségvetéséből céljelleggel 
nyújtott támogatások felhasználása és az azzal való elszámolás a támogatási szerződésben foglaltak 
szerint történt, a támogatásokhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartás kialakítása megtörtént-e, a 
támogatásokra vonatkozó közzétételi kötelezettséget az Önkormányzat teljesítette-e. 
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az ellenőrzés során értékelem az 
Önkormányzat által nyújtott működési támogatásokat a civil, illetve egyéb szervezetek részére. 
Vizsgálom a támogatás nyújtását megelőző eljárást, ügymenetet, a támogatásra irányuló döntést, 
végső soron pedig a támogatás nyújtásához kötött szerződést, megállapodást, valamint a támogatás 
felhasználását, és természetesen az azzal való elszámolást. Az ellenőrzés eredményeként rávilágítok az 
esetleges eljárási szabálytalanságokra, a folyamatba épített ellenőrzés esetleges hiányosságaira, hibáira. 
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7. Téma/ Gyál Város Önkormányzat által 2021. évben lefolytatott, tetszőlegesen kiválasztott 
közbeszerzési eljárás és a beszerzési eljárások ellenőrzése 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: rendszer. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 2 5 10 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 2 4 8 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 3 2 6 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 1 2 2 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 2 4 8 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 2 3 6 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 2 3 6 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 98 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Magas. 
 
Az ellenőrzés célja: annak a megállapítása, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás/eljárásoknál 
betartották-e a Kbt. valamint a vonatkozó szabályzat/utasítás előírásait (mulasztások feltárása, azok 
okainak vizsgálata), a kiválasztásban és megvalósulásnál érvényesültek-e a minőségelvárási és 
költségcsökkentési szempontok, a nyertes pályázat megvalósítását a Hivatal részéről folyamatos 
előzetes és utólagos ellenőrzés kísérte-e (sor került-e a hibák megszüntetésére). 
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: Az Önkormányzat az előző években 
nagyszámú közbeszerzési eljárást folytatott le, mely jelentős kockázatot jelent az esetlegesen 
kapcsolódó Európai Uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott projektek elszámolásához 
kapcsolódóan.  
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8./ Az Önkormányzat pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének átfogó ellenőrzése 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: pénzügyi. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 2 5 10 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 3 4 12 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 3 4 12 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 3 2 6 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 2 2 4 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 2 3 6 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 2 4 8 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 2 3 6 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 2 3 6 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 1 4 4 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 101 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Magas. 
 
Az ellenőrzés célja: az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének, a gazdálkodás 
szabályosságának megítélése a költségvetési tervezés, a pénzügyi egyensúly megteremtése, az éves 
költségvetési beszámolás, a vagyongazdálkodás, a vagyon számbavétele, a gazdasági események 
elszámolása, és a pénzgazdálkodás szabályszerűsége alapján; valamint annak értékelése, hogy 
kialakított-e az önkormányzat az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz 
szükséges követelményeket, megvalósította-e azok számon kérését, ellenőrzését. 
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: Az elmúlt évek ellenőrzéseinek tapasztalatai 
megmutatták, hogy továbbra is indokolt az egyrészt elemző, értékelő, a pénzügyi helyzet kockázatát is 
minősítő, másrészt a pénzügyi és vagyongazdálkodási tevékenység szabályszerűségét értékelő 
ellenőrzések folytatása.  
Ellenőrzéseim hozzájárulnak az önkormányzatok pénzügyi helyzetének pontosabb megítéléséhez 
azáltal, hogy a pénzügyi helyzetet a vagyoni helyzettel együtt értékeljük, amelyek együttesen 
határozzák meg az önkormányzatok fejlesztési képességét, és gyakorolnak hatást a feladatellátásra. 
Feltárjuk az önkormányzati gazdálkodást meghatározó szabályozások összhangjának hiányosságait, a 
szabályozással nem érintett gazdálkodási területeket, valamint a pénzügyi és vagyongazdálkodás 
esetleges szabálytalanságait.  
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9. Téma/ Az Önkormányzati tulajdonú lakóépületek, lakások, nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadása szabályszerűségének ellenőrzése. 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 3 5 15 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 3 4 12 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 3 4 12 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 3 2 6 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 4 2 8 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 3 4 12 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 3 3 9 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 127 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Magas. 
 
Az ellenőrzés célja: az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy az Önkormányzat a bérbeadása során 
a jogszabályi előírásoknak és a helyi szabályozásnak megfelelően jár el, a bérleti szerződéseket 
megkötik-e, az alkalmazott bérleti díjak megfelelnek-e az Önkormányzat Képviselő-testülete által 
hozott döntésnek, a kialakított számviteli és egyéb analitikus nyilvántartás megfelelő információt 
nyújt-e a vezetőség számára az esetleges intézkedések megtételéhez. 
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az ellenőrzés feltárja, hogy az Önkormányzat 
bérbe adási tevékenysége megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a bérleti szerződések írásba 
foglalásának eleget tettek-e. Az elmaradt bérleti díjak behajtására irányuló szükséges intézkedéseket 
megtették-e, a vonatkozó számviteli és egyéb analitikus nyilvántartások megfelelő és elegendő 
információt nyújtanak-e a vezetőség számára a szükséges intézkedések megtételéhez. 
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10. Téma/A Polgármesteri Hivatal adóigazgatási tevékenységének szabályszerűségi, 
hatékonysági ellenőrzése 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi, teljesítmény. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 2 5 10 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 1 4 4 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 3 2 6 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 4 2 8 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 2 4 8 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 2 3 6 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 2 3 6 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 100 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Magas. 
 
Az ellenőrzés célja: a Polgármesteri Hivatal adóigazgatási tevékenységének átfogó értékelése, kitérve 
az alábbiakra: a képviselő-testület a törvényben megállapított felső adómérték, a helyi sajátosságok, az 
önkormányzati gazdálkodás követelményei és az adóalanyok teherviselő-képességének 
figyelembevételével határozta-e meg a helyi adókat, bevezetésük időpontját és időtartamát, az adózás 
részletes szabályait, továbbá az önkormányzati adóigazgatásban – adók kezelése, beszedése, 
hátralékok behajtása – a hatékonyság, eredményesség szempontjai érvényesültek-e. 
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: a Hivatal adóigazgatási tevékenysége 
szabályozottabbá és hatékonyabbá válik, a kintlévőségek csökkennek.  
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11. Téma/ Önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése. 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 2 5 10 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 3 4 12 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 2 4 8 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 2 2 4 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 3 2 6 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 2 4 8 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 1 3 3 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 2 3 6 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 101 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Magas. 
 
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a vagyongazdálkodási tevékenység, annak szervezeti 
keretei szabályozottak-e, az önkormányzati vagyongazdálkodás törvényességét, szabályszerűségét 
biztosították-e a tervezés és a végrehajtás során, a vagyon értékének és összetételének változása 
jogszerű döntésekkel alátámasztott-e, valamint hasznosultak-e (amennyiben történtek) az 
önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségére vonatkozó külső (és belső) ellenőrzések 
megállapításai. 
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az önkormányzatok gazdálkodásának 
ellenőrzése a belső kontrollrendszer működését helyezte a középpontba és az egyes évek ellenőrzési 
programjaiban csak meghatározott mértékig ellenőrizte a vagyongazdálkodási tevékenységet. Az 
önkormányzatok által ellátott feladatok sokrétűsége, valamint az önkormányzati vagyon aránya 
indokolja, hogy a vagyongazdálkodás területén a belső ellenőrzés a korábbiaknál sokkal intenzívebb 
ellenőrzéseket folytasson. Jelen ellenőrzés eltér a korábbiaktól abban, hogy kifejezetten a 
vagyongazdálkodási tevékenységre összpontosít. Az ellenőrzések feltárhatják a vagyongazdálkodás 
területén a meglevő szabálytalanságokat, joghézagokat, a pazarló gazdálkodást, de a jó gyakorlatot is. 
Az ellenőrzés várható eredménye az önkormányzat vagyongazdálkodási céljai elérésének, illetve az 
önkormányzati vagyon megőrzésének és gyarapításának megállapítása és értékelése. 
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12. Téma/ Készpénzkezeléssel kapcsolatos belső kontrollok ellenőrzése. 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 2 5 10 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 1 4 4 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 2 4 8 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 3 2 6 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 4 2 8 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 2 3 6 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 1 4 4 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 2 3 6 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 2 3 6 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 93 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Közepes. 
 
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a vagyongazdálkodási tevékenység részeként a készpénz 
kezelése zárt rendszerben történik-e, a személyi és tárgyi feltételek adottak-e, a készpénzkezeléssel 
kapcsolatos belső kontrollok működése megfelelő-e. 
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: a vagyongazdálkodási tevékenység keretében 
kiemelt szerepe van a készpénz megfelelő kezelésének, védelmének, őrzésének. Az ellenőrzés 
feltárhatja a vagyongazdálkodás területén a készpénzkezeléssel kapcsolatos meglevő 
szabálytalanságokat, joghézagokat, a pazarló gazdálkodást, de a jó gyakorlatot is.  
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13. Téma/ Az Önkormányzat rendszeres beszállítóival, szolgáltatóival kötött szerződések 
ellenőrzése.  
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 2 5 10 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 1 4 4 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 3 4 12 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 3 2 6 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 5 2 10 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 1 3 3 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 1 4 4 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 1 3 3 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 1 3 3 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 90 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Közepes. 
 
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az Önkormányzat a jogszabályi és a saját szabályozási 
előírásaiknak, szabályszerű beszerzési eljárásnak megfelelően kötöttek-e szerződést. 
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az integritás kontrollrendszerének 
értékeléséhez elengedhetetlen az Önkormányzat állandó beszállítóival és szolgáltatóival kötött 
szerződések célszerűségi, szabályszerűségi ellenőrzése.  
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14. Téma/ Vagyonvédelem területén a leltározási és selejtezési szabályzatban foglaltak 
betartásának ellenőrzése. 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 2 5 10 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 3 4 12 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 2 2 4 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 1 2 2 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 2 3 6 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 3 4 12 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 1 3 3 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 2 3 6 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 88 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Közepes. 
 
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a vagyonvédelmi tevékenység részeként a vizsgált 
időszakban a leltározás és a selejtezés a saját szabályzati előírásuk és a jogszabályi előírásoknak 
megfelelőn történt-e. 
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az ellenőrzés eredményeként feltárásra kerül a 
tárgyi eszközök kezelése, nyilvántartása, egyeztetésében rejlő esetleges hibák, mely kiemelten fontos a 
vagyon megóvása érdekében. 
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15. Téma/ Városi Egészségügyi Központ szabályozottságának ellenőrzése. 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 2 5 10 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 2 4 8 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 2 6 12 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 2 2 4 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 5 2 10 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 2 3 6 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 1 4 4 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 2 3 6 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 1 3 3 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 1 4 4 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 84 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Közepes. 
 
Az ellenőrzés célja: az intézmény működésének átfogó szabályszerűségi ellenőrzése. Rendelkeznek-
e a szükséges szabályzatokkal, ill. rendelkeznek-e az alapvető engedélyekkel, megfelelnek-e a szakmai 
minimumfeltételeknek. 
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az intézményt szabályozottságának 
ellenőrzésére még nem került sor.  
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16. Téma/ A pályázatkezelési rendszer ellenőrzése 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: rendszer. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 3 5 15 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 3 4 12 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 3 4 12 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 2 2 4 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 3 2 6 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 1 4 4 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 2 3 6 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 2 3 6 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 109 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Magas. 
 
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a kialakított szabályozási és intézményrendszer 
hozzájárult-e az uniós források szabályszerű és eredményes felhasználásához;  
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az ellenőrzésről készülő jelentés rámutathat az 
EU támogatások igénylésének, felhasználásnak, a pályázat végrehajtásának erősségeire és 
gyengeségeire. Megállapításaimmal támogatni kívánom az uniós források minél nagyobb mértékű 
hatékony, szabályszerű felhasználását.  
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17. Téma/ Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorlás ellenőrzése. 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 3 5 15 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 3 4 12 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 3 4 12 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 3 2 6 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 4 2 8 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 3 4 12 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 3 3 9 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 127 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Magas. 
 
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak és a helyi 
igényeknek megfelelően határozott-e a közfeladat ellátásáról, az ellátás módjáról, a gazdasági társaság 
rendelkezésére bocsátotta-e a közfeladat-ellátásához szükséges közvagyont, biztosította-e a 
tulajdonosi jogok érvényesülését, a társaság feladatellátásának felügyeletét, a társaságoknál biztosított 
volt-e a vagyon jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartása, kezelése és gyarapítása, illetve 
annak sérülése esetén a tulajdonos intézkedett-e a vagyonvesztés megakadályozására.  
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: az ellenőrzés feltárja, hogy az önkormányzat 
tulajdonosi felügyelete hogyan járult hozzá a közfeladat eredményes ellátásához, ill. a társaság 
vagyonmegőrzési kötelezettségének eleget tett-e. 
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18. Téma/ A pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának ellenőrzése. 
 
Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: szabályszerűségi. 
 
Témára vonatkozó kockázatelemzés: 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati 
tényező 

terjedelme 

Azonosított 
kockázat 

száma 

Alkal 
mazott 

Súly 

Kapott 
pontszám 

mindösszesen 

Pont 
határ 

1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 2 5 10 5 – 15 
2. Változás / átszervezés 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
3. A rendszer komplexitása 1 –3 2 4 8 4 - 12 
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 9 3 - 9 
5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 3 6 18 6 - 18 
6. Külső szervezetek/partnerek által 

gyakorolt befolyás 
1 - 3 2 2 4 2 - 6 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 1 2 2 2 - 10 
8. Vezetőség aggályai 1 – 3 2 3 6 3 – 9 
9. Pénzügyi szabálytalanságok 

valószínűsége 
1 - 3 2 4 8 4 – 12 

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 3 3 9 3 – 9 
11. Munkatársak képzettsége és 

tapasztalata 
1 - 3 2 3 6 3 - 9 

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 2 4 8 4 - 12 
Kapott pontszám mindösszesen: - 96 - 

 
Kapott pontszám alapján az azonosított kockázat: Magas. 
 
Az ellenőrzés célja: annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat és a kapcsolódó költségvetési 
szervek a jogszabályi előírásoknak megfelelően és a mindenkor hatályos gazdálkodási szabályzatnak. 
A gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és az érvényesítés 
kontrolltevékenységeit megfelelően működtette-e. 
 
Az ellenőrzés indokoltsága és várható eredménye: A pénzgazdálkodás megfelelő gyakorlása a 
kontrolltevékenység része. A belső kontrollrendszer egy összetett folyamat, amelyet egy szervezet 
vezetése és dolgozói valósítanak meg, és amelyet a kockázatok meghatározására és ésszerű 
bizonyosság biztosítására alakítanak ki azért, hogy a szervezet a tevékenységeket szabályszerűen, 
etikusan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsa végre; teljesítse elszámolási 
kötelezettségeit; megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak; megvédje a szervezet 
forrásait a veszteségektől; a nem rendeltetésszerű használattól és károktól. A belső kontrollrendszer 
lényegében a szervezetirányítás elválaszthatatlan eszközeként magában foglalja mindazon eljárásokat, 
szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti struktúrákat, amelyeket arra terveztek, 
hogy segítséget nyújtsanak a szervezet céljai eléréséhez, megelőzzék vagy feltárják és kijavítsák a célok 
elérését akadályozó hibák bekövetkezését. A belső kontrollrendszer kiépítése nélkül nem valósítható 
meg a közpénzek, a közvagyon szabályos, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes 
felhasználása. 
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+ A 2021. évi belső ellenőrzési vizsgálatok utóellenőrzése, melyek intézkedési terv - készítést 
igényeltek 
 
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi, szabályszerűségi, teljesítmény, rendszerellenőrzés. 
 
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a belső ellenőrzési jelentésben foglalt megállapításokra, 
javaslatokra elkészített intézkedési tervben foglalt konkrét (határidőkkel, felelősökkel megjelölt) 
intézkedések megvalósultak-e. 
 
Az ellenőrzés indokoltsága: az ellenőrzöttek által tett intézkedésekben kifejeződik az ellenőrzési 
munka eredményessége, hatásossága, ezért a belső ellenőrzés nem fejezheti be a munkáját azzal, hogy 
az ellenőrzései alapján ismertette megállapításait és megtette javaslatait, ajánlásait. Foglalkoznia kell az 
ellenőrzési jelentéseiben foglalt megállapításai, következtetései és javaslatai utóéletével, amit egyrészt 
az ellenőrzöttek, a javaslatok címzettjei által tett intézkedések figyelemmel kísérésével, másrészt 
utóellenőrzések végzésével valósít meg. Mindezek indokolják az utóellenőrzések folyamatos 
elvégzését. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

2022. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE 
 
Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza: 
 

a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása. 
b) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.  
c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése. 
d) A tervezett feladatok felsorolása: 
 

Sorszám Az ellenőrzés tárgya 
Az ellenőrzés célja, 

módszerei, 
ellenőrizendő időszak 

Azonosított 
kockázati tényezők 
(a kockázatelemzési 

dokumentum 
vonatkozó pontjai) 

Az ellenőrzés 
típusa 

Az ellenőrzött 
szerv, szervezeti 

egység 

Az 
ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése 

Az 
ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 
(ellenőri 

nap) 
Bizonyosságot adó tevékenység: 

1. 

Városi Egészségügyi 
Központ 

szabályozottságának 
ellenőrzése. 

 

 
Célja: az intézmény 
működésének átfogó 

szabályszerűségi 
ellenőrzése. 

Rendelkeznek-e a 
szükséges 

szabályzatokkal, ill. 
rendelkeznek-e az 

alapvető engedélyekkel, 
megfelelnek-e a szakmai 
minimumfeltételeknek. 

 
Módszerei: adatbekérés, 

interjúkészítés, 
dokumentum elemzés. 

15. számú Téma, 84 
kockázati pont. 

Bkr. 21. § (3) 
bekezdésében 
meghatározott 

ellenőrzési típus: 
szabályszerűségi 

ellenőrzés 

Városi 
Egészségügyi 

Központ. 

Ellenőrzés 
ütemezése: 

2022. 
január- 
február. 

 
 

15 ellenőri 
nap 

(1 ellenőr) 



 
Időszak: 2021-2022. év 

 

2. 

Gyál Város Önkormányzat 
által 2021. évben 

lefolytatott, tetszőlegesen 
kiválasztott közbeszerzési 

eljárás ellenőrzése 

 
Célja: annak a 

megállapítása, hogy a 
lefolytatott közbeszerzési 

eljárás/eljárásoknál 
betartották-e a Kbt. 

valamint a vonatkozó 
szabályzat/utasítás 

előírásait (mulasztások 
feltárása, azok okainak 

vizsgálata), a 
kiválasztásban és 
megvalósulásnál 
érvényesültek-e a 
minőségelvárási és 
költségcsökkentési 

szempontok, a nyertes 
pályázat megvalósítását a 

Hivatal részéről 
folyamatos előzetes és 

utólagos ellenőrzés 
kísérte-e (sor került-e a 
hibák megszüntetésére). 

 
Módszerei: 

véletlenszerűen 
kiválasztott közbeszerzési 

eljárás 
dokumentációjának teljes 

körű ellenőrzése. 
 

Időszak: 2020-2022. év 
 

16. számú Téma, 109 
kockázati pont. 

 
Bkr. 21. § (3) 
bekezdésében 
meghatározott 

ellenőrzési típus: 
rendszer. 

 

 
Gyál Város 

Önkormányzat, 
Gyáli 

Polgármesteri 
Hivatal. 

Ellenőrzés 
ütemezése: 

2022. 
március – 

április 
hónap. 

 
 

20 ellenőri 
nap 

(1 ellenőr) 



3. 

Az Önkormányzat 
többségi tulajdonában lévő 
gazdasági társaság átfogó 

ellenőrzése. 
 

 
Célja: annak értékelése, 
hogy az önkormányzat a 
jogszabályi előírásoknak 

és a helyi igényeknek 
megfelelően határozott-e 
a közfeladat ellátásáról, 
az ellátás módjáról, a 

gazdasági társaság 
rendelkezésére 

bocsátotta-e a közfeladat-
ellátásához szükséges 

közvagyont, biztosította-
e a tulajdonosi jogok 

érvényesülését, a társaság 
feladatellátásának 

felügyeletét, a 
társaságoknál biztosított 

volt-e a vagyon 
jogszabályi előírásoknak 
megfelelő nyilvántartása, 
kezelése és gyarapítása, 
illetve annak sérülése 
esetén a tulajdonos 

intézkedett-e a 
vagyonvesztés 

megakadályozására. 
 
Módszerei: adatbekérés, 
dokumentálás elemzés, 

interjúkészítés. 
 

Időszak: 2022. év 
 

 
 
 

9. számú Téma, 127 
kockázati pont. 

 
 
 

Bkr. 21. § (3) 
bekezdésében 
meghatározott 

ellenőrzési típus: 
szabályszerűségi. 

 
 

 
Gyál Város 

Önkormányzat, a 
Gyáli Városgazda 

Kft. 

 
Ellenőrzés 
ütemezése: 
2022. április 

– május 
hónap. 

 
 

 
25 ellenőri 

nap 
(1 ellenőr) 

4. A Polgármesteri Hivatal 
adóigazgatási 

 
Célja: a Polgármesteri 

10. számú Téma, 100 
kockázati pont. 

 
Bkr. 21. § (3) 

Gyáli 
Polgármesteri 

Ellenőrzés 
ütemezése: 

20 ellenőri 
nap 



tevékenységének 
szabályszerűségi, 

hatékonysági ellenőrzése 

Hivatal adóigazgatási 
tevékenységének átfogó 

értékelése, kitérve az 
alábbiakra: a képviselő-
testület a törvényben 
megállapított felső 
adómérték, a helyi 
sajátosságok, az 
önkormányzati 

gazdálkodás 
követelményei és az 

adóalanyok teherviselő-
képességének 

figyelembevételével 
határozta-e meg a helyi 

adókat, bevezetésük 
időpontját és időtartamát, 

az adózás részletes 
szabályait, továbbá az 

önkormányzati 
adóigazgatásban – adók 

kezelése, beszedése, 
hátralékok behajtása – a 

hatékonyság, 
eredményesség 

szempontjai 
érvényesültek-e. 

 
Módszerei: adatbekérés, 
dokumentálás elemzés, 

interjúkészítés. 
 

Időszak: 2021-2022. év 
 

bekezdésében 
meghatározott 

ellenőrzési típus: 
teljesítmény. 

 
 

Hivatal. 2022. június- 
július hónap. 

 
 

(1 ellenőr) 

5.  
Az Önkormányzat és a 

 
Célja:  

18. számú Téma, 96 
kockázati pont. 

Bkr. 21. § (3) 
bekezdésében 

Gyál Város 
Önkormányzat, 

Ellenőrzés 
ütemezése: 

20 ellenőri 
nap 



kapcsolódó költségvetési 
szervek pénzgazdálkodási 
jogkörök gyakorlásának 

ellenőrzése. 
 

 
Módszerei: 
szabályzatok, 

dokumentumok, 
szerződések, kimutatások 

tételes ellenőrzése, 
interjúkészítés. 

 
Időszak: 2022. év 

 

meghatározott 
ellenőrzési típus: 

szabályszerűségi. 
 

Gyáli 
Polgármesteri  
Hivatal és a 
kapcsolódó 

önállóan működő 
intézmények 

2022. 
október- 

november 
hónap. 

 
 

(1 ellenőr) 

Tanácsadói tevékenység bemutatása: 

 - - - - - - 
 - 

Tartalékidő       15 ellenőri 
nap 

Összesen: 115 ellenőri 
nap 

 
 

e) A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervadatokat 
a mellékletek tartalmazzák. 

         
Kelt, ………………20…. …………………hó ….. nap          Kelt, ………………20…. …………………hó ….. nap 
 
Készítette: Jóváhagyta: 
 

………………………………. ………………………………. 

belső ellenőrzési vezető költségvetési szerv vezetője 
 
Az éves ellenőrzési tervet jóváhagyó képviselő-testületi határozat száma: 
 
 
 



Létszám és erőforrás

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen 1,0 100,0 100,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. 0,0
2. 0,0
3. 0,0
n. 0,0

1

2

3

4

5

6

7

Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma 
összesen. 

Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. 

Ezen melléklet vonatkozásában:
Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr 
fog dolgozni a szervezetnél.
Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én 
hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.
Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük 
megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).                                      

Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy 
közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti 
jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 
szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása.
Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük 
megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Ezen melléklet vonatkozásában:
Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma.                                           
Terv státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre 
állni.                                                                                                            Tény 
státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz 
állt rendelkezésre.

Pl. titkárnő.

Adminisztratív 
személyzet5

státusz (fő) betöltött 
státusz (fő)

1. számú melléklet

Erőforrás 
összesen

embernapembernap

Külső 
erőforrás 

összesen4

fő

Külső 
szolgáltató3

Önkormányzat neve:
Gyál Város Önkormányzat

státusz (fő)6 betöltött 
státusz (fő)7 embernap

Belső ellenőr 
közszolgálati 

jogviszonyban1

Saját erőforrás 
összesen2



Ellenőrzések

terv1 tény2 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Helyi önkormányzat (I.+II.) 2,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen 2,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 85,0 0,0 85,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Városi Egészségügyi Központ 1,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

2

3
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6

7

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, 
arányosan törtszámot kell megadni. 
Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, 
megszakítására vagy felfüggesztésére került sor.  Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

Saját ellenőri napok száma. Közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló belső 
ellenőr kapacitása.
Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 
szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása külső szolgáltató által.

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem kerül 
lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. 
Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit Kft.-
nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

A tervezett soron kívüli kapacitást saját ellenőri nap és külső ellenőri nap bontásban, az Ellenőrzések összesen 
oszlop(ok)ban, a fehér színű cellákban kérjük feltüntetni.

A tény oszlopok és a c) sorok metszeteiben a terven felül elvégzett ellenőrzéseket kérjük feltünteni.

A tény oszlopok és az aa) - ab) - ac) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltünteni, amelyek az 
adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.
A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltünteni.

külső ellenőri 
nap

saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Pénzügyi ellenőrzés Utóellenőrzés7

db saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Rendszerellenőrzés

db

Önkormányzat neve:
Gyál Város Önkormányzat

Szabályszerűségi ellenőrzés  

saját ellenőri 
nap3

külső ellenőri 
nap4

Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást terveznek 
rá. 

db

Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés 
bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv, 
illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja végre az 
intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat ténylegesen 
megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent

2. számú melléklet

külső ellenőri 
napdb saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

nap ellenőri nap

Ellenőri 
napok 

összesen

külső ellenőri 
nap

Ellenőrzések összesen

db saját ellenőri 
nap

Teljesítmény-ellenőrzés Informatikai ellenőrzés

db saját ellenőri 
nap db saját ellenőri 

nap



Tevékenységek

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 0,0 85,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Városi Egészségügyi Központ 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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külső embernap

Saját embernapok száma. Az embernap a belső ellenőrzési tevékenység 
ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

2. sz. mellékletről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell 
egyezniük a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival.
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési 
feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés 
elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított 
saját kapacitás összesen.  Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell 
állniuk az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és 
erőforrás adatokkal.
Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított 
külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell 
állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és 
erőforrás adatokkal.

saját ellenőri 
nap

3. számú melléklet

Saját kapacitás 
összesen3

saját embernap

Ellenőrzések összesen1

külső 
embernap

Külső kapacitás 
összesen4

Kapacitás 
összesenEgyéb tevékenység2

külső ellenőri 
nap embernap

Önkormányzat neve:
Gyál Város Önkormányzat

saját embernap
külső 

embernap7 saját embernap

KépzésTanácsadás

saját 
embernap5

külső 
embernap6



Előző év(ek)ről 
áthúzódó 

intézkedések2

Tárgyévi 
intézkedések3

 Ebből 
végrehajtott4

Megvalósítási 
arány

%
Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 #ZÉRÓOSZTÓ!

I. Polgármesteri hivatal összesen #ZÉRÓOSZTÓ!

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 #ZÉRÓOSZTÓ!
1. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
2. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
3. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
n. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!

1

2

3

4

5 Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más 
felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként 
szükséges feltüntetni.

Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még 
folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át. 

Csak beszámoláshoz!
Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új 
határidő került kitűzésre; stb.

Önkormányzat neve:
……………………….

Intézkedések megvalósítása1

db5

Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig 
lejárt a határideje.

4. számú melléklet



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2022. évi 
munkatervére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Mellékelten Önök elé terjesztem Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkatervére 
vonatkozó a Polgármesteri Hivatal által elkészített javaslatot. A munkaterv-tervezet készítése során figyelembe 
vettük az előttünk álló megoldandó legfontosabb feladatokat, azokat havi ütemezésben építettük be a tervezetbe. 
 
A munkaterv elkészítésének kötelezettségét Gyál Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 
11. §-a írja elő. 
 
Kérem Önöket, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek annak érdekében, hogy 
testületi üléseinket a jövőben is szabályozott rendben tudjuk megtartani. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti – 2022. évre 
vonatkozó – munkatervet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Ifjúsági és Sport Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
Az előterjesztés készítette:            Szabó Józsefné irodavezető 
 
Gyál, 2021. november 2. 
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

………/2021.(XI.25.) sz. határozatával elfogadott 
2022. évi munkaterve 

 
 
Állandó napirendi pontok: 
 

 Polgármester beszámolója a két testületi ülés között tett intézkedésekről 
 Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

  Egyebek 
 
 
Január 27. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
                  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
                  Ifjúsági és Sport Bizottság 
                   Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

2. Javaslat Gyál Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálatának és 
célrendszerének elfogadásáról  

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 
 Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 Ifjúsági és Sport Bizottság 
 

3. Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde által nyújtott bölcsődei ellátásra vonatkozó 2022. évi önköltségszámítás 
megismerésére, és intézményi térítési díj meghatározására 

 
Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
4. Javaslat a 2022/2023. nevelési évre a gyáli óvodák heti és éves nyitvatartási idejének meghatározására 

 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

5. Javaslat Bretus Imre, az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár illetményének megemelésére, 
munkaszerződésének módosítására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2021. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
                  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
                  Ifjúsági és Sport Bizottság 
                  Oktatási és Kulturális Bizottság 
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Február 24. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervére 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 

 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat Gyáli-Városgazda Kft. 2022. évi üzleti tervére 
 
Előterjesztő: Lendvai György ügyvezető igazgató 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Javaslat GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervére 
 
 Előterjesztő: Horváth Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat „közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak 
gyarapítására vonatkozó” közművelődési támogatás pályázat benyújtására és saját erő biztosítására 

 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

7. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2021. évi működéséről szóló beszámoló 
elfogadására 

 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

8. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2022. évi munkatervének  - és annak részét 
képező éves intézményi szolgáltatási terv - jóváhagyására 

 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

9. Javaslat a 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának és módjának 
meghatározására 

 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 

10. Javaslat a Kertváros Szociális Központ által nyújtott szociális ellátásokra a Társulási Tanács által 2022. 
évre megállapított intézményi, és személyi térítési díjak megismerésére, és egyetértés kinyilvánítására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
11. Javaslat pályázat kiírására a civil szervezetek támogatásához  

 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
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 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

12. Javaslat pályázat kiírására sport célú támogatás elnyeréséhez 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 
 

13. Javaslat a Települési Értéktár Bizottság 2021. II. félévi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester   
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

14. Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására  
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

15. Javaslat „Gyál, 2 park” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
16. Javaslat a Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 
 
Március 31. 
 

1. Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2021. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2021. évi tájékoztatójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

 
3. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 

 
 Előterjesztő: Dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezető 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

4. Javaslat a gyáli óvodák 2023-2028-ig tartó továbbképzési időszakra vonatkozó továbbképzési 
programjainak elfogadására (2023.09.01-től 2028.08.31-ig) 

 
Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
5. Javaslat Gyál Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és TOP Plusz Városfejlesztési 

Programterv elfogadásáról  
 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 
 Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
 
Április 28. 
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1. Beszámoló a DPMV Zrt. 2021. évi mérlegéről 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 

2. Javaslat iskolai alapítványok támogatására 
 

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
3. Javaslat a civil szervezetek pályázatainak elbírálására, a támogatás felosztására 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
4. Javaslat a sport célú pályázatok elbírálására, a támogatás felosztására 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 

 
5. Javaslat Önkormányzati feladatellátást segítő pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára – pályázati 

lehetőség függvényében 
 

Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Zárt ülés: 
 

6. Javaslat a 2022. évi Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

7. Javaslat a 2022. évi Gyáli Közoktatásért Díj kitüntetés odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
Május 26. 
 

1. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Beszámoló a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegéről és 
közhasznú jelentéséről 

 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Beszámoló a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Horváth Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 

4. Beszámoló a Gyál-Városgazda Kft. 2021. évi mérlegéről 
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 Előterjesztő: Lendvai György ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
 

5. Javaslat Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
2021. évi átfogó értékelésének elfogadására 

 
Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
6. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda Alapító okiratának módosítására, intézményátszervezés végrehajtására 

 
Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
7. Javaslat a gyáli óvodákban a 2022/2023. nevelési évben indítható csoportok számának 

meghatározására 
 

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

8. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 2022-2026 közötti időszakra vonatkozó Szakmai tervének 
elfogadására 

 
Előterjesztő:  Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
9. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2022-2027 közötti időszakra vonatkozó Gyermek- és ifjúság 

Stratégiájának elfogadására 
 

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 Ifjúsági és Sport Bizottság 
 

10. Javaslat az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2021. évi tevékenységéről szóló értékelő 
jelentések elfogadására 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Oktatási és Kulturális Bizottság 

 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
 

11. Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzési vizsgálatainak tapasztalatairól 
 

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

 
12. Javaslat nyári intézményi felújítással kapcsolatos döntések meghozatalára 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
 

Június 30. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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2. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2022. I. félévi munkájáról 

 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Zárt ülés: 
 

3. Javaslat a 2022. évi Kiváló Gyáli Sportolói Díj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
 
Szeptember 29. 
 

1. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2022. év első félévi költségvetésének teljesítéséről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat Gyál Város vezetékes ivóvíz és szennyvízelvezető rendszerére vonatkozó (2023-2037) gördülő 
fejlesztési terv elfogadására 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

                   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához való 
csatlakozásra 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 

4. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2020-2024 közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának 
félidei értékelésére 

 
Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja:  Ifjúsági és Sport Bizottság 

 Oktatási és Kulturális Bizottság 
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

5. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2019-2024 közötti időszakra vonatkozó 
Stratégiai Fejlesztési Tervének félidei értékelésére 

 
Előterjesztő:  Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
 

6. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2022-234 közötti időszakra vonatkozó Idősügyi Stratégiájának 
elfogadására 

 
 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja:  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
Zárt ülés:  
 

7. Javaslat a Pest Megyei Önkormányzat által alapított díjakra való felterjesztésre 
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 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
Október 27. 
 

1. Javaslat likviditási hitelkeret újrabiztosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat a  Gyáli Bóbita Bölcsőde 2021/2022. nevelési évéről szóló beszámoló elfogadására 
  

 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

3. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 2021/2022. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

4. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2021/2022. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

5. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2021/2022. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
November 24. 

 
1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat a 2023. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

 
3. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2023. évi munkatervére 

 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság  
                  Szociális és Egészségügyi Bizottság 
                  Ifjúsági és Sport Bizottság 
                  Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
4. Javaslat a 2023. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendelet megalkotására 

 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
5. Javaslat a gyáli óvodákban nevelt, és saját alkalmazású közalkalmazott gyógypedagógussal el nem látott 

szakértői véleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek megbízási szerződés keretében 
történő ellátására, fejlesztésére a 2023. évben 
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Előterjesztő:  Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására 
 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat a gyáli óvodákban létesített 1-1 fő pedagógiai asszisztensi álláshely fenntartására a 2023. évben 
 

Előterjesztő:  Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
8. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2023-2029 közötti időszakra vonatkozó 

továbbképzési tervének elfogadására 
 

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
9. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetői állás pályázatának kiírására 

(2023. július 15-től 2028. július 15-ig) 
 

Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
10. Javaslat a 2020-2025. időszakra vonatkozó Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára és 

aktualizálására 
 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Zárt ülés: 
 

11. Javaslat a Gyáli Közművelődési Díj odaítélésére 
 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
  Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 

November 25. 
 
Közmeghallgatás: 
 

1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2022. évi gazdálkodásáról 
2. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2022. évi fejlesztéseiről 
3. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó terveiről 
4. Közérdekű kérdések és bejelentések 

 
G y á l, 2021. november              . 
 
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyál 0169/16, 0169/17, 0169/18 
és 0169/19 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonása 
kapcsán született 182/2021. (IX.30.) sz. határozat 
módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tisztelt Képviselő-testület 182/2021. (IX.30.) sz. határozatában döntött a gyáli 0169/16 hrsz.-ú „szántó” művelési 
ágú 505 m2 területű, 0169/17 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 1256 m2 területű, 0169/18 hrsz.-ú „szántó” művelési 
ágú 2 ha 1251 m2 területű és a 0169/19 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 811 m2 területű ingatlanok belterületbevonási 
kérelmével kapcsolatosan. 

Az Eisberg Hungary Kft. (2360 Gyál, Kisfaludy utca 63.), termőföld más célú hasznosításával és belterületbe 
vonásával járuló költségek megfizetését vállalta, mivel a telephelye bővítés céljára szeretné megvásárolni tárgyi 
ingatlanokat. 

Az Eisberg Hungary Kft. kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz a fenti határozattal kapcsolatosan, melyben kérte a 
területfejlesztési hozzájárulás elengedését vagy mérséklését. Az út céljára kialakítandó területeket térítésmentesen 
felajánlják az Önkormányzat részére. 

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

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a 182/2021. (IX.30.) sz. határozatát az alábbiak szerint 
módosítja 
 

1. Gyál Város Településszerkezeti Tervének megfelelően a Gyál Város Szabályozási Terve SZT-11/M5 
tervlapján ábrázoltak szerint kialakított földrészleteket a termelésből kivonja és belterületbe vonja az 
alábbiaknak megfelelően: 
• 0169/16 hrsz. 505 m2  „szántó” művelési ágú ingatlant „kivett beépítetlen terület” céljára 
• 0169/17 hrsz. 1256 m2  „szántó” művelési ágú ingatlant „kivett helyi közút” céljára 
• 0169/18 hrsz. 2 ha 1251 m2 „szántó” művelési ágú ingatlant „kivett beépítetlen terület” céljára 
• 0169/19 hrsz. 811 m2  „szántó” művelési ágú ingatlant „kivett helyi közút” céljára 

 
2. a termelésből történő kivonás és a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket Eisberg Hungary Kft. 

(Gyál, Kisfaludy u. 63.) viseli. 

3. Gyál Város Önkormányzata településfejlesztési szerződést köt az Eisberg Hungary Kft.-vel (Gyál, 
Kisfaludy u. 63.) és a belterületbe vonással kapcsolatos földhivatali határozat véglegessé válásáig a Kft.  
megfizeti a beépítetlen területként belterületbe vonandó ingatlanok területére, azaz összesen 2 ha 
1756 m2 után, az 580 Ft/m2 összegű településfejlesztési hozzájárulást. 

4. az Eisberg Hungary Kft. (2360 Gyál, Kisfaludy utca 63.) felajánlása alapján a termelésből történő kivonás 
és belterületbe vonás után a 2360-0504/2020. munkaszámú változási vázrajz szerint kialakuló gyáli 
0169/17 hrsz.-ú, 1256 m2 területű és a gyáli 0169/19 hrsz.-ú, 811 m2 területű ingatlanokat kivett helyi közút 
megnevezésű földrészletként t é r í t é s m e n t e s e n köszönettel tulajdonba veszi. 

5. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződések megkötésére és 
aláírására. 

 
 
 
 



 
Határidő: 2021. december 15. (a településfejlesztési szerződés megkötésre és a földhivatali eljárás 

megindítására) 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabóné Kovács Anikó Főépítészi Irodavezető-helyettes 
 
 
Gyál, 2021. november 05. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 
Melléklet: 1 pld. Kérelem 

1 pld. 182/2021. (IX.30.) KT. határozat 
1 pld. változási vázrajz 





kissistvan
Kiemelés

kissistvan
Kiemelés

kissistvan
Kiemelés









 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyál 099/223 hrsz.-ú ingatlan 
belterületbe vonására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyáli 099/223 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú 2425 m2 területű ingatlan tulajdonosa, Borszukné Surányi Brigitta 
1204 Budapest, Pacsirta u. 157/B. 3. em. 52., valamint a leendő vevők, dr. Kiss Lajos és dr. Kissné dr. Németh 
Anna 2310 Szigetszentmiklós, Bóroka utca 16/A. szám alatti lakosok meghatalmazásából dr. Szalay-Engel 
Veronika ügyvéd kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz tárgyi földrészlet végleges más célú hasznosítására és 
belterületbe csatolására vonatkozóan – összhangban Gyál Város Településrendezési eszközeivel – falusias 
lakóterület (beépítetlen terület) céljára. A belterületbe vonással járuló költségek megfizetését a leendő vevők dr. 
Kiss Lajos és dr. Kissné dr. Németh Anna vállalják. 

A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint külterületi földrészlet belterületbe vonása iránti kérelmet 
kizárólag az Önkormányzat terjeszthet elő. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzatnak Képviselő-testületi 
döntéssel kell igazolnia. 
Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) számú rendelet mellékletét képező SZT-25 
számú Szabályozási tervlapja tárgyi ingatlanokat Lf-2 falusias lakóterületbe sorolja.  
 
A Képviselő-testület 190/2014.(XI.27.) számú határozatával elfogadott (többször módosított) Gyál Város 
Településszerkezeti Terve alapján a Gyál, Némedi-szőlő 099/223 hrsz.-ú földrészlet beépítésre szánt területen 
fekvő, belterületbe vonható ingatlan. Gyál, Némedi-szőlő falusias lakóterület övezetébe sorolt földrészleteinek 
termelésből történő kivonása és belterületbe vonása folyamatosan történik.  
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
 

1. Gyál Város Településszerkezeti Tervének megfelelően a Gyál, Némedi-szőlői 099/223 hrsz.-ú szántó 
művelési ágú, 2425 m2 területű ingatlant – az SZT 25 jelű Szabályozási tervben ábrázoltaknak 
megfelelően – a termelésből kivonja és belterületbe vonja falusias beépítetlen terület céljára, 

2. a termelésből történő kivonás és a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket dr. Kiss Lajos és dr. 
Kissné dr. Németh Anna 2310 Szigetszentmiklós, Bóroka utca 16/A. szám alatti lakosok viselik. 

3. a további szükséges intézkedések megteszi. 
 
Határidő: 2021. december 15. (az eljárás megindítására) 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabóné Kovács Anikó irodavezető-helyettes 
 
Gyál, 2021. november 5. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 
Melléklet: 1 pld. kérelem + meghatalmazás 
  1 pld. tulajdoni lap 

1 pld. térkép részlet 
1 pld. Szabályozási tervlap 





kissistvan
Kiemelés

kissistvan
Kiemelés

kissistvan
Kiemelés

kissistvan
Kiemelés

kissistvan
Kiemelés

kissistvan
Kiemelés

kissistvan
Kiemelés

kissistvan
Kiemelés

kissistvan
Kiemelés
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Érintett terület



Gyál térképe - Kataszter

 

Készült állami alapadatok felhasználásával. A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem

használható fel! Az ingatlanok közhiteles adatai az ingatlanügyi hatóságok hivatalos honlapján (www.foldhivatal.hu) érhetők el.
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Tárgy: Javaslat a Gyál, Kossuth Lajos u. 86. szám, 1029 hrsz. 
alatti ingatlan villamosenergia-ellátásával kapcsolatos 
tulajdonosi nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 A Kábel Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel utca 15.) Nagy Árpád, tervező elkészítette Gyál, Kossuth 
Lajos u. 86., HRSZ: 1029 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték létesítése 
című, KT_0380-21 tervszámú műszaki tervdokumentációt. 

A tervdokumentáció Gyál, Kossuth Lajos u. 86-88. házszám, 1029 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-
ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.  

Az igényelt villamos energia: 3x40 A, 3x40 A (lakossági) 
 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett Damjanich János utca (1040 
hrsz.) közterület. 
 A tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a 
tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 
 Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentációk 
ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a.)   a gyáli 1040 hrsz.-ú, Damjanich János utca közterületet érintően hozzájárul – a Kábel Team Kft. Nagy 
Árpád, tervező által készített Gyál, Kossuth Lajos u. 86., HRSZ: 1029 szám alatti ingatlan villamosenergia-
ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték létesítése című, KT_0380-21 tervszámú műszaki tervdokumentáció 
szerinti közművezeték – földkábel építéséhez. 

b.)   a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 

 
Határidő:  2021. november 30. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 

Gyál, 2021. november 8. 

 

            Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 

 

Melléklet:  

 1 pld. kérelem  
 1 pld. műszaki tervdokumentáció  
 1 pld. nyomvonalrajz  

 



KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés







KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés



























































 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyál, Wesselényi utca 11. szám, 1842 hrsz. 
alatti ingatlan villamosenergia-ellátásával kapcsolatos 
tulajdonosi nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 A Kábel Team Kft. (1148 Budapest, Lengyel utca 15.) Nagy Árpád, tervező elkészítette Gyál, 
Wesselényi utca 11., HRSZ: 1842 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, földkábeles csatlakozóvezeték 
létesítése című, KT_1708-21 tervszámú műszaki tervdokumentációt. 

A tervdokumentáció Gyál, Wesselényi utca 11-12., 1842 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátását 
szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének kiviteli tervét tartalmazza.  

Az igényelt villamos energia: 3x16 A, 3x16 A (lakossági) 
 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a fenti munkával érintett Wesselényi utca (1854 hrsz.) 
közterület. 
 A tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a 
tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 
 Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentációk 
ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a.)   a gyáli 1854 hrsz.-ú, Wesselényi utca közterületet érintően hozzájárul – a Kábel Team Kft. Nagy Árpád, 
tervező által készített Gyál, Wesselényi utca 11., HRSZ: 1842 szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátása, 
földkábeles csatlakozóvezeték létesítése című, KT_1708-21 tervszámú műszaki tervdokumentáció szerinti 
közművezeték – földkábel építéséhez. 

b.)   a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 

 
Határidő:  2021. november 30. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 

Gyál, 2021. november 8. 

 

            Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 

 

Melléklet:  

 1 pld. kérelem  
 1 pld. műszaki tervdokumentáció  
 1 pld. nyomvonalrajz  

 



KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés
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Kiemelés
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Tárgy: Javaslat a Vecsés, M0 6127 hrsz.-ú ingatlant ellátó 
gázelosztó vezeték tervezési munkálataival kapcsolatos 
tulajdonosi nyilatkozat kiadására 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

 OPUS TIGÁZ Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.) megbízásából, Füle Győző (MMK: GO 
13.4300) tervező elkészítette a „Vecsés, M0 6127 hrsz. gázellátása” című tervrajzot.  
 A tervezett DN 110 méretű, PE 100/G SDR 11 anyagú nagyközépnyomású (6 bar) gázelosztó vezeték 
érinti az M0 autóút mellett Gyál külterületét, a 033/3 és 036/51 helyrajzi számú ingatlanokat. 
 Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezik a fenti munkával érintett 033/3 és 036/51 helyrajzi 
számú „kivett út” megnevezésű földrészletek. 

A tervező kérelmet nyújtott be hivatalunkhoz, melyben kérte a tárgyi munkával kapcsolatosan a 
tulajdonosi nyilatkozat kiadását. 

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy fentiek és a mellékelt dokumentáció 
ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 

 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő - testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 

a.) a gyáli 033/3 és 036/51 helyrajzi számú „kivett út” megnevezésű földrészleteket érintően – Füle Győző 
(MMK: GO 13.4300) tervező által készített - „Vecsés, M0 6127 hrsz. gázellátása” című tervrajz szerint 
tervezett gázelosztó vezeték létesítéséhez hozzájárul. 

b.) a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése 
alól. 

 
Határidő:  2021. november 30. 
Felelős:  a Bizottság Elnöke 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést készítette: Kelevajda Mónika ügyintéző 

Gyál, 2021. november 2. 
 
     
     Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 

 

Melléklet:  

 l pld. kérelem 
 1 pld. átnézeti helyszínrajz 
 1 pld. helyszínrajz 
 2 pld. tulajdoni lap 
 1 pld. műszaki leírás 





KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés







Vasúti pályatest

FCC Magyarország Kft.

Körösi út

M0 autópálya

M0 autópálya

Gyál-Vecsés közigazgatási határ

Körösi út





 CSŐTERV Vecsés, M0 6127 hrsz-ú  ingatlan gázellátása Msz.: 
 Kft. nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építés 
 PST: 2220A167  
  

VECSÉS 

M0 6127 hrsz-ú ingatlan gázellátása 

nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építés 

műszaki tervdokumentációja 

Megbízó: OPUS  TIGÁZ Zrt. 

Építtető: OPUS TIGÁZ Zrt. 
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A LÁ ÍR ÓLA P  

VECSÉS 

M0 6127 hrsz-ú ingatlan gázellátása 
nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építés 

kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához 

 Készítette: CSŐTERV Kft. 

   2700 Cegléd, Összekötőút 45. 
   53/310-797 30/9433-231 

 Tervező: .................................................. 
  Füle Győző 
  MMK: GO 13-4300 

  

                                                                        
   

 Ceg léd , 2021. július hó  
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TARTALOMJEGYZÉK 

Vecsés M0 6127 hrsz-ú ingatlan gázellátása 
nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építés 

kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához 

I. IRATJEGYZÉK 

Aláírólap 
Tartalomjegyzék 
Tervezői nyilatkozat 
Tervezői munkavédelmi nyilatkozat 
Tervezői környezetvédelmi nyilatkozat 
Műszaki leírás 

− Gázellátás szerelés 

− Munkavédelem 

− Forgalomtechnika 

− Környezetvédelem 

− Hegesztéstechnológia 

− Irányított fúrás 

− Talajvédelem, rekultiváció 
Tulajdoni lap másolatok 

Szakhatósági hozzájárulások: 

− PMKH  ÉJH Hatósági Főo. Építésügyi és Örökségvéd. O.  (nyilatkozott, érintett) 

− Gyál  Polgármesteri Hivatal           (folyamatban) 

− Vecsés Polgármesteri Hivatal       (folyamatban) 

− Magyar Közút NZRt.                      (folyamatban) 

− Erdészeti Hatóság (folyamatban) 

− Földhivatal (folyamatban) 

Előzetes egyeztetések:     (folyamatban e-közmű azonosító 900580152) 

− OPUS TIGÁZ Zrt.      (érintett, nyilatkozott) 

− FGSZ Zrt.       (érintett, nyilatkozott)    

− ELMÜ Hálózati Kft.   (érintett) 

− DIGI Távközlési Kft.   (nem érintett) 

− Invitel Távközlési Zrt.    (nem érintett) 

− Magyar Telekom Nyrt.  (nem érintett) 

− MOL NyRt.                   (nem érintett) 

− AKA Alföld Kocessziós Autópálya Zrt.   (nem érintett) 

− Vodafone Magyarország Zrt.  (nyilatkozott) 

− Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.       (érintett) 

II. TERVJEGYZÉK 

 Földhivatali térképmásolat 
G-AH-01 Átnézeti helyszínrajz 
G-HE-01 Helyszínrajz   I. 
G-HE-02    Helyszínrajz  II. 
G-HE-03    Helyszínrajz  III. 
G-HE-04    Helyszínrajz  IV. 
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G-HO-01 Hossz-szelvény I. 
G-HO-02 Hossz-szelvény II. 
G-HO-03 Hossz-szelvény III. 
G-HO-04   Hossz-szelvény IV. 
 
G-KE-01    Keresztszelvény I. 
G-KE-02 Keresztszelvény II. 

III. IDEIGLENES FORGALOMSZABÁLYOZÁS 

Külön tartalomjegyzék szerint. 
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TERVEZŐI  NYILATKOZAT 

Vecsés, M0 6127 hrsz-ú ingatlan gázellátása 
nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építés 

kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához 

Tervező: Füle Győző MMK: GO 13-4300 

Szakági tervezők: 

- gázipari tervező:  
Tervezett építési tevékenység: nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építés. 

Tervdokumentáció tárgya: Vecsés, M0 6127 hrsz-ú ingatlan gázellátása 

Építtető: OPUS TIGÁZ Zrt., 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. 

Megrendelő: TOPUS IGÁZ Zrt., 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. 

Tervezett létesítmény helye:  

A tervezett gázvezeték létesítése során a fenti helyeken nagyközépnyomású PE gázelosztó 
vezeték épül a kialakított ingatlanokhoz leágazó vezetékek kiépítésével. 

A tervezett létesítmény megvalósításához a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés 
engedélyezése nem szükséges. 

A vonatkozó Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatának közzétételéről szóló 21/2018. 
(IX. 27.) ITM rendelet alapján kijelentem, hogy 

- az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti előírásoknak, 
különös tekintettel a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényre, a végrehajtásáról szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletre és a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet mellékletében közzétett 
Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata előírásainak, 

- megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, 
szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazati szabványok, műszaki előírások 
követelményeinek. 

Kijelentem továbbá, hogy tárgyi tervdokumentáció a létesítmény telepítésére, tervezésére és 
üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb 
hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült, a 4/2002. (II. 
20.) SzCsM-EüM együttes rendeletnek megfelelően biztonságtechnikai és egészségvédelmi 
koordinátor bevonásával, melyek érvényesítésének módját a műszaki leírás megfelelő 
fejezetei tartalmazzák. A fentiek teljesítéséhez szükséges anyagokat dokumentációnkban 
számításba vettük. 

Kijelentem, hogy a tervezett létesítmény 

- gyógyhelyet, ásvány-, gyógyvíz- és gyógyiszap lelőhelyet, vízi utat, vízi közlekedést, 
honvédelmi, vagy katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, 

- helyi védettségű területet nem érint, illetve arra közvetlen hatást nem gyakorol, 
- barlangot, természetvédelmi területet, vízfolyást nem érint, 
- 100 m –nél jobban nem közelíti meg vasúti pálya szélső vágányának tengelyét, 
- 4 km –es környezetén belül nincs repülőtér, fel- és leszállóhely, illetve rádiónavigációs pont. 

Tárgyi tervdokumentációt a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. 
rendeletnek és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó 
építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) GKM rendeletnek megfelelően az 
alábbi érintett szakhatóságokkal, közművekkel és társtervezőkkel egyezettük. 

Az eljárásba bevont szakhatóságok, társtervezők: 
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-  
- 
- 
 

Az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 8. § (3) megfelelően a közművekre vonatkozóan az alábbi 
érintettséget állapítottam meg, nyilatkozatot teszem. 

Közmű neve 
Közmű 

üzemeltető neve 
Címe 

Egyeztetést 
elvégeztem 
igen / nem / 
nem érint 

A közmű 
üzemeltető 
nyilatkozata 
igen / nem / 
nem érint 

Vízellátás, 
vízelvezetés 

DPMV Zrt. 2360 Gyál, Kőrösi u. 190.. igen igen 

Csatorna 
Közép-Duna-
Völgyi-Vízügyi 
Igazgatóság 

1088 Budapest, Rákóczi 
u.41. 

igen           igen 

Villamos 
energia 

ELMÜ Hálózati 
Kft. 

1132 Budapest, Váci u. 72-
74. 

igen           igen 

Szénhidrogén 
OPUS TIGÁZ 
Zrt. 

2100 Gödöllő, Kenyérgyári 
u. 3. 

          igen igen 

 FGSZ Zrt. 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. igen nem 

 MOL NyRt. 
1117 Budapest, Október 
huszonharmadika utca 18. 

igen nem érintett 

Hírközlés DIGI Kft. 1134 Budapest, Váci u. 35. igen nem érintett 

 
Invitel 
Távközlési Zrt. 

1134 Budapest, Váci u. 37.           igen nem érintett 

 
Magyar 
Telekom Nyrt. 

1097 Budapest, Könyves 
Kálmán krt. 36. 

igen nem érintett 

 
Vodafone 
Magyarország Kft. 

1096 Budapest, Lechner 
Ödön fasor 6. a ép. 1 lh. 3. em. 

igen igen 

Közlekedés 
AKA Alföld 
Koncessziós 
Autópálya Zrt. 

 igen nem érintett 

Szakhatóságok: 

Régészet Pest Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Osztály 

1364   Budapest Pf.270. igen érintett 

Erdészet Pest Megyei 
Kormányhivatal 
Földművelésügyi 
és Erdészeti 
Főosztály 

2101 Gödöllő, Kotlán Sándor 
u. 1. 

folyamatban folyamatban 

Földhivatal Pest Megyei 
Kormányhivatal, 

Földhivatali 
Főosztály, Monori 
Járási Földhivatal 

2200  Monor, Nemzetőr u.23. folyamatban folyamatban 
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Az53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 5. § szerint az építési területtel kapcsolatos adatok: 

Nyomvonallal érintett területek: 

Hrsz Műv.ág Tulajdonos Ir.szám Település Utca Házszám 

044/11 
kivett 
szemét-
lerakó telep 

Gyál Város Önkormányzata 2360 Gyál Körösi út  112-114 

044/12 
kivett 
szemétlera
kó telep 

Magyar Állam 
Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt 
K:Magyar Közút Nonprofit 
ZRT 

1133 
1024 

Budapest 
Budapest 

Pozsonyi u. 
Fényes Elek u. 

56. 
7-13. 

044/9 
legelő 
 

Magyar Állam 
Nemzeti Földügyi Központ 
K: Magyar Közút Nonprofit 
ZRT 
 

1149 
1024 

Budapest 
Budapest 

Bosnyák tér 
Fényes Elek u. 

5. 
7-13. 

040/2 kivett út 

Magyar Állam 
Nemzeti Földügyi Központ 
K: Magyar Közút Nonprofit 
ZRT 

1149 
1024 

Budapest 
Budapest 

Bosnyák tér 
Fényes Elek u 

5. 
7-13. 

037/49 Szántó 

Magyar Állam 
Nemzeti Földügyi Központ 
K: Magyar Közút Nonprofit 
ZRT 

1149 
1024 

Budapest 
Budapest 

Bosnyák tér 
Fényes Elek u. 

5. 
7-13. 

037/52 szántó 

Láng Mihály 
Láng Gábor 
Fodorné Láng Anna 
Veiblné Láng Erzsébet 
Kulcsárné Láng Zsuzsanna 
Láng Zoltán 
Láng Ádám 

2360 
2360 
2360 
2360 
2360 
2360 
2360 

Gyál 
Gyál 
Gyál 
Gyál 
Gyál 
Gyál 
Gyál 

Temesvári u.. 
Pozsonyi u. 
Kosztolányi u.  
Kosztolányi u. 
Nefelejcs u. 
Pozsonyi u. 
Móricz Zs.u. 

30. 
90. 
11. 
9. 
45. 
91. 
3. 

037/41 erdő 

Csoknyay Anna 
Csoknyay Zoltán 
Pintér Gyula László 
Pintér Krisztina 
Pintér Gyula Ferenc 

1025 
1025 
1204 
1203 
1204 

Budapest 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Budapest 

Alsó-Zöldmáli 
u. 
Alsó-Zöldmáli 
u. 
Karánsebes u. 
Széchenyi u. 
Karánsebes u. 

27/a 
27/a 
12. 
3-5. 
12 

033/3 kivett út Gyál Város Önkormányzata 2360 Gyál Kőrösi u. 112-114. 

036/51 kivett út Gyál Város Önkormányzata 2360 Gyál Kőrösi u. 112-114. 

036/62 szántó 
Magyar Állam 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 
1024 

 
Budapest 

 
Fényes Elek u 

 
7-13. 

036/65 szántó Dr. Horváth Mihály 1181 Budapest Dobozi u. 45. 

036/68 szántó 
Magyar Állam 
Magyar Közút Nonprofit Zrt 

 
1024 

 
Budapest 

 
Fényes Elek u. 

 
7-13. 

036/71 szántó 
Magyar Állam 
Magyar Közút Nonprofit Zrt 

 
1024 

 
Budapest 

 
Fényes Elek u. 

 
7-13. 

036/74 szántó Tajti Imre  1181 Budapest Batthyány L.u. 106 

036/77 szántó Tajti Imre 1181 Budapest Batthyány L.u. 106 

036/80 szántó Tajti Imra 1181 Budapest Batthyány L.u. 106. 

035/3 kivett út 
Magyar Állam 
Nemzeti Földügyi Központ 

 
1149 

 
Budapest 

 
Bosnyák tér 

 
5. 

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés
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hrsz. műv.ág tulajdonos ir.szám település utca hsz. 

029/34 
szántó, 
járási 
mintatér 

Horváth Alexandra Éva 1181 Budapest Vasvári Pál u. 25. 

026/3 
kivett 
csatorna 

Magyar Állam 
Nemzeti Földügyi Központ 
K: Közép-Duna-Völgyi 
Vízügyi Igazgatóság 

1149 
1088 

Budapest 
Budapest 

Bosnyák tér 
Rákóczi u. 

5. 
41. 

025/12 szántó Dr. Horváth Mihály 1181 Budapest Dobozi u. 45. 

025/5 erdő 
Magyar Állam 
Nemzeti Földügyi Központ 

 
1149 

 
Budapest 

 
Bosnyák tér 

 
5. 

0253/1 kivett közút 
Vecsés Város 
Önkormányzata 

2220 Vecsés 
Szent István 
tér 

1. 

 

Ceg léd , 2021. július hó 

 Füle Győző 
 tervező 
 
 

  

KelevajdaMonika
Kiemelés

KelevajdaMonika
Kiemelés
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TERVEZŐI  MUNKAVÉDELMI  NYILATKOZAT 

Vecsés, M0 6127 hrsz-ú ingatlan gázellátása 
nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építés 

kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához 

A kiviteli tervek készítése során az alábbi rendeletek, utasítások és előírások vonatkozó 

fejezeteit tartottuk be: 

− 1993. XCIII. tv. a munkavédelemről 

− 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet: A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

− 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

− 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet: A munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 

− 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

− 1996. évi XXXI. tv.: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

− OPUS TIGÁZ Zrt. Technológiai Utasítások 

− OPUS TIGÁZ Zrt. Munkavédelmi Szabályzat 

A terv az 1993. XCIII. tv. előírásainak és a munkavédelemről szóló egyéb rendeleteknek 

megfelel, ezért a terv szerint kivitelezett létesítmény a biztonságos munkavégzés, üzemeltetés 

tárgyi feltételeit biztosítja. 

Munkavédelmi koordinátor: 

Ceg léd , 2021. július hó 

 
 munkavédelmi koordinátor 
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TERVEZŐI  KÖRNYEZETVÉDELMI  NYILATKOZAT 

Vecsés, M0 6127 hrsz-ú ingatlan gázellátása 
nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építés 

kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához 

A kivitelei tervek készítésénél az alábbi rendeletek, előírások vonatkozó fejezeteit tartottuk be: 

− 1995. évi LIII. tv.: A környezet védelmének általános szabályairól 

− 1996. évi LIII. tv.: A természet védelméről 

− 1995. évi LVII. tv.: A vízgazdálkodásról 

− 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet: A levegő védelméről 

− 2012. évi CLXXXV. tv.: A hulladékról 

− 1991. évi XX. tv.: A helyi önkormányzatok és szerveik, feladat és hatásköréről. 

− 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet: A környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról 

− 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet: A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 

Cegléd, 2021.július hó 

 Füle Győző 
 tervező 
  

  



 CSŐTERV Vecsés, M0 6127 hrsz-ú  ingatlan gázellátása Msz.: 
 Kft. nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építés 
 PST: 2220A167  
  

10/26 

MŰSZAKI  LEÍRÁS 

Vecsés, M0 6127 hrsz-ú ingatlan gázellátása 
nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építés 

kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához 

1. Előzmények 

A VACS Beruházó Zrt. 367 m3 földgáz kapacitás igényt jelentett be a Vecsés, 6127 helyrajzi számú 
ingatlanra. Az ingatlanon ipari park létesül. Az OPUS TIGÁZ Zrt. mint a területileg kijelölt elosztói 
engedélyes a gázigényt nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építésével tudja kielégíteni. 

A  megbízása alapján elkészítettük a „Vecsés, M0 6127 hrsz-ú ingatlan” gázellátásának 
engedélyezési és kiviteli terveit. A projekt azonosító száma:  PST 2220A167 

A tervdokumentációt az OPUS TIGÁZ Zrt. előírásainak megfelelően, az érintett terület rendezési 
tervének figyelembevételével készítettük el. 

A fejlesztési terület Vecsés település déli részénél (Gyál – Vecsés külterületi határánál) az M0 
autóút mellett, a Vecsés Északi lehajtójánál került kialakításra. A terület földgázellátásának 
biztosítására a Gyál külterületén üzemelő DN160 –as nagyközépnyomású (6 bar) PE elosztó 
vezetékhez csatlakozó gázvezeték hálózat épül. Az ellátandó ingatlanhoz DN 110 –es leágazó 
vezeték készül, a gázbekötés elhelyezése a víz- és szennyvíz vezeték bekötésekhez igazodik. 

A tervezett gázelosztó vezeték csatlakozási pontja: 

- Gyál külterületén a 044/10 hrsz-ú ingatlanon haladó DN 160 –as nagyközépnyomású 
gázelosztó vezetéknél. . 

2. Előzetes egyeztetések    

− OPUS TIGÁZ Zrt. 

− FGSZ Zrt. 

− MOL NyRt 

− ELMÜ Hálózati Kft. 

− DIGI Távközlési Kft. 

− Invitel Távközlési Zrt. 

− Magyar Telekom Nyrt. 

− Vodafone Magyarország Zrt. 

− DPMV Zrt. 

− AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. 

3. Csatlakozási pont, nyomvonalak 

A Vecsés M0 6127 fejlesztési területet ellátó gázvezeték hálózat a Gyál 044/11 ingatlanon haladó 
DN 160 KPE vezetékhez csatlakozik az  FCC Magyarország Kft. által üzemeltetett Hulladék 
Feldolgozó Központ nyugati határánál. 
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0+000 – 0+963,1 szakasz 

A tervezett gázelosztó vezeték élőrekötési pontja az FCC Magyarország Kft. telephelyének dupla 
soros kerítésétől  kb. 14 m-re található bokros – fás területen.. A rákötés DN 160/110 elektrofitting 
T idommal történik, majd a rákötési ponttól mintegy 1 m-re DN 110 PE hegtoldatos AVK tolózárat 
kell beépíteni beépítési készlettel és csapszekrénnyel. A tolózár helyét betonoszloppal jelölni kell. 
A betonoszlopot HENMAX COOL vizes, sárga színű  betonfestékkel le kell festeni. 

A tervezett élőrekötési pont után a DN 110 PE 100/G SDR 11 méretű és anyagú tervezett 
gázelosztó vezeték  áthalad egy bokros – fás területen  Ezt követően a 044/11 hrsz-ú ingatlanon 
haladva az FCC Magyarország Kft. telephelyének dupla soros kerítésétől 1 m-es távolságra halad 
a krítéssel párhuzamosan. A kerítéssel párhuzamosan, a kerítéstől számítva általában 3,2 – 3,6 m 
távolságra a véderdő utolsó fasora halad a kerítéssel párhuzamosan. A véderdő védelme 
érdekében járult hozzá az FCC Magyarország Kft. hogy a gázelosztó vezeték a külső kerítéstől 
számítva 1 m-es távolságra kerüljön lefektetésre. A kivitelezés folyamán fokozott figyelmet kell 
fordítani a kerítés állagának a védelmére és a fák megóvására, ezért a munkaárkot szakaszosan 
vissza kell takarni a geodéziai mérések elvégzése és az OPUS TIGÁZ szemléje után. Tekintettel 
arra, hogy a fák alsó gallyai belógnak a munkaterületre, ezeket kertészeti szakmával bíró 
szakemberekkel, a fák élettani funkcióinak maximális figyelembe vétele mellett 2 m-es magasságig 
vissza lehet vágni. 

A tervezett vezeték a 0+011,5 szelvényben keresztez hírközlési alépítményt, a keresztezési pontnál  
DN 200 méretű, KG-PVC anyagú 3 m hosszúságú védőcsövet kell elhelyezni. A keresztezés 
kivitelezésénél szakfelügyeletet kell igénybe venni a távközlési kábel üzemeltetőjétől. A vezeték a 
0+872 és a 954,1 szelvényeknél elektromos légvezetékek alatt halad el. A vezetékszakasz a 0+960 
szelvény körül megközelíti a parkoló kerítését, a kerítés állagának védelme és a biztonsági övezet 
csökkentése érdekében 4 m hosszúságú DN 200 méretű KG-PVC anyagú védőcsövet kell 
elhelyezni. 

0+963,1 – 1 + 225,5 szakasz  

A 4601 sz. Budapest – Tiszakécske összekötő, 4601 jelű út keresztezése az út 22+089 
szelvényében irányított fúrással történik. A keresztezés védőcsőben kerül kivitelezésre. Az irányított 
fúrást a részlettervlapon ábrázoltak szerint a 037/32 hrsz- ingatlanról kell indítani. Az irányított fúrás 
külön fejezetben kerül részletezésre. A fúrást a közút kezelője csak száraz technológiával 
engedélyezte. A munkaterület az útkoronán kívülre esik, így forgalomszabályozási tervre nincs 
szükség. 

A közút keresztezése után 90o-kal balra fordul a vezeték nyomvonala és a 040/2 hrsz-ú ingatlanon 
halad tovább annak ingatlanhatárával közel párhuzamosan. A közút keresztezése után a 
vízvezetéktől betartandó távolság érdekében 2x45o-os iránytöréssel 5 m védőtávolságra halad a 
gázelosztó vezeték. A nyomvonalon rendezetlenül fák és bokrok tálálhatóak, ezért a tervezett 
nyomvonal vezetése miatt egyes fák, bokrok kivágására sor kerülhet. A nyomvonal keresztezi 
1+143 szelvényben az elektromos légvezetéket a 26379 jelű acél anyagú oszlop közelében, A 
megfelelő keresztezési szög kialakítása érdekében a vezeték 2x45o -os iránytörés kialakításával 
történik. Ezt követően az ingatlan határral közel párhuzamosan. attól mintegy 12 m-es távolságra 
halad a vezeték nyomvonala, majd 2x45o-os iránytörés után éri el a az 1+225,5 szelvénynél az 
ingatlan határt. Itt keresztezi a vízvezetéket, a keresztezésnél  DN 200 méretű 3 m hosszúságú  
KG-PVC anyagú védőcsövet kell beépíteni. 

1+225,5 – 2+369,6 

Az 1+225,5 szelvénytől a vezeték nyomvonala túlnyomóan termőföldek, erdő művelési ágú 
ingatlanokon halad. A 037/49 hrsz-ú ingatlanon – műveletlen területen – a 037/52 hrsz-ú ingatlan 
telekhatárától 3 m-es távolságra halad a vezeték nyomvonala. A 037/49 hrszú ingatlanon az 
1+248,4 szelvényben keresztez egy valószínűleg felhagyott katódvédelmi kábelt. A kábel valamikor 
az FGSZ tulajdonában és kezelésében volt, de 2021.07.22-i levelük szerint azt átadták a MOL NyRt 
részére, aki viszont nem jelezte, hogy kezelésében lenne. 

A 0+270 szelvényben ismét keresztezi az elektromos légvezetéket a tervezett gázelosztó vezeték 
a 26380 számú boton tartóoszlop közelében.  
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Ezt követően az 1+299 szelvénynél iránytöréssel az autópálya kerítésével párhuzamos 
nyomvonalra vált a vezeték. Itt már a 037/52 hrsz-ú, mezőgazdasági művelésű (lucernás) 
ingatlanon halad a nyomvonal 4 m-re az autópálya telekhatáráról és 4 – 7 méterre az autópálya 
kerítésétől. Az autópálya telekhatára és a kerítés nyomvonala több helyen nem egyezik meg.  

A vezeték nyomvonala az 1+365,4 szelvénynél éri el a 037/41 hrsz-ú erdő művelési ágú ingatlant.  

Hozzávetőlegesen az 1+440 szelvényig különféle törzsátmérőjű rendszertelenül elhelyezkedő 
akácfák, majd ezt követően az ingatlan határig nyárfaféleségek találhatók. A rendszertelen ültetés 
miatt a nyomvonal tartása érdekében hozzávetőlegesen mintegy 15 – 25 közötti darabszámú 
különféle törzsátmérőjű fa kivágása válhat szükségessé.  

A nyomvonal az erdőt az 1+582,8 szelvénynél hagyja el,  ezt követően az 1+890 szelvényig 
műveletlen, füves területen halad. Az 1+890 szelvénytől a 15.sz. csatornáig a lucernás szélén, az 
autóút kerítéstől (telekhatárától)  3 méterre, azzal párhuzamos a nyomvonal vezetése. A 2+349 
szelvényné 2x45o-os iránytöréssel 5 méterre eltávolodik a nyomvonal az autóút kerítésétől az 
irányított fúrás végrehajthatósága érdekében. 

 A tervezett gázelosztó vezeték védőcsőben, irányított fúrással keresztezi a 026/3 hrsz-ú, 15. számú 
csatornát. A csatornában időszakosan lehet csak víz, a helyszíni bejárás időpontjában a meder 
száraz volt. A beépítésre kerülő védőcső DN 200 méretű,PE 100/G SDR 11 anyagú jelöletlen cső 
amely a tervek szerint 26 m hosszúságú. Az irányított fúrással külön fejezet foglalkozik. 

2+369,6 – 2+796,3 

A 15. számú csatorna keresztezése után 2x45o iránytörés után a nyomvonal ismét az autóút 
kerítésétől 3 m-re halad a 025/12 hrsz-ú ingatlanon a lucerna tábla szélében. A 8.sz. ELMÜ feliratú 
elektromos légvezetéket tartó acél oszlop előtt, az oszloptól 20 méterre kétszer 90o-os iránytöréssel 
kerüli meg az oszlopot és keresztezi 90o-os szögben a villamos távvezetéket (légvezetéket). Ezt 
követően kétszer 90o-os iránytörés után éri el a vezeték az ellátandó ingatlan telekhatárát, az autóút 
kerítésétől 40 méterre. 

Az ellátandó 6127 hrsz-ú ingatlan határa előtt mintegy 1 m-re DN 110 PE hegtoldatos AVK 
földbeépíthető tolózárat kell beszerelni beépítési készlettel és csapszekrénnyel. A tolózár helyét 
beton oszlopokkal jelölni illetve védeni kell. A betonoszlopokat HENMAX COOL vizes, sárga színű  
betonfestékkel le kell festeni. 

A tervezett vezeték szerelése tokos és elektrofitting karmantyús kötésekkel történik. 

A tervezett gázvezeték üzemi nyomása: 6,0 bar, biztonsági övezete: 2,50 – 2,50 m. 

A tervezett gázvezeték fektetési mélysége min. 1,20 m. 

Az üzemelő gázvezetékre való rákötést csak az OPUS TIGÁZ Zrt. végezheti el. 

A kivitelezés megkezdése előtt a tervezett gázvezeték nyomvonalán kutatóárok készítendő a 
meglévő közművek helyének pontos megállapítására. A kutatóárkok ásása előtt az érintett közmű 
kezelőjével egyeztetni szükséges és a szakfelügyeletet meg kell rendelni. A munkaárok 
megnyitását csak a szakfelügyelet jelenlétében lehet megkezdeni. 

A tervezett gázvezeték építésére igénybe vett területek adatai a 6. és 7. oldalon kerültek 
részletezésre.  

4. Leágazó vezetékek 

A tervezett elosztó vezetéken 1 db leágazás készül kiépítésre, Az ellátandó 6127 hrsz-ú ingatlan 
határa előtt mintegy 1 m-re DN 110 PE hegtoldatos AVK földbeépíthető tolózárat kell beszerelni 
beépítési készlettel és csapszekrénnyel. A tolózár helyét betonoszlopokkal jelölni kell. A 
betonoszlopot HENMAX COOL vizes, sárga színű  betonfestékkel le kell festeni. 

A leágazó vezetékek kiépítését az OPUS TIGÁZ Zrt. TT 1000 sz. technológiai utasítása szerint kell 
elvégezni. 
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5. Megépítésre kerül 

Igénybe vett 
terület (hrsz) 

Művelési ág 
Tulajdonos / Kezelő 

110x10  

  m  

044/11 
kivett szemét-
lerakó telep 

963,1 Gyál Város Önkormányzata 

044/12 
kivett szemétlerakó 
telep 

5,1 
Magyar Állam 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 
K:Magyar Közút Nonprofit ZRT 

044/9 legelő 9,6 
Magyar Állam 
Nemzeti Földügyi Központ 
K: Magyar Közút Nonprofit ZRT 

040/2 kivett út 247,7 
Magyar Állam 
Nemzeti Földügyi Központ 
K: Magyar Közút Nonprofit ZRT 

037/49 szántó 78,4 
Magyar Állam 
Nemzeti Földügyi Központ 
K: Magyar Közút Nonprofit ZRT 

037/52 szántó 61,5 
Láng Mihály,  Láng Gábor, Fodorné Láng Anna 
Veiblné Láng Erzsébet, Kulcsárné Láng Zsuzsanna 
Láng Zoltán, Láng Ádám 

037/41 erdő 217,5 
Csoknyay Anna, Csoknyay Zoltán 
Pintér Gyula László, Pintér Krisztina 
Pintér Gyula Ferenc 

033/3 kivett út 3,4 Gyál Város Önkormányzata 

036/51 kivett út 4 Gyál Város Önkormányzata 

036/62 szántó 45 
Magyar Állam 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

036/65 szántó 102,9 Dr. Horváth Mihály 

036/68 szántó 11,7 
Magyar Állam 
Magyar Közút Nonprofit Zrt 

036/71 szántó 11,6 
Magyar Állam 
Magyar Közút Nonprofit Zrt 

036/74 szántó 23,8 Tajti Imre 

036/77 szántó 44,8 Tajti Imre 

036/80 szántó 70,6 Tajti Imre 

035/3 kivett út 15,1 Magyar Állam, Nemzeti Földügyi Központ 

029/34 
szántó, járási 
mintatér 

453,8 Horváth Alexandra Éva 

026/3 kivett csatorna 20,4 
Magyar Állam, Nemzeti Földügyi Központ 
K: Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 

025/12 szántó 391,3 Dr. Horváth Mihály 

025/5 erdő 4,3 Magyar Állam,  Nemzeti Földügyi Központ 

0253/1 kivett közút 8,7 Vecsés Város Önkormányzata 

Összesen  2.796,3  
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6. Helyreállítás 

A munkaárok visszatöltését az OPUS TIGÁZ, a közművek, a közút kezelő és az ingatlan 
tulajdonosok földmunkára vonatkozó külön előírásai szerint kell elvégezni. A visszatöltésre csak 

olyan anyagot (homok, homokos kavics) lehet használni, amely tömörítés esetén a legalább Tr 85 
% -os tömörséget biztosítja. Úttest pályaszerkezet alatt a felső 50 cm vastag talajrétegben legalább 

Tr 95 % tömörséget kell biztosítani. A visszatöltött talaj tömörítését rétegesen, legalább 20 cm-es 
rétegenként kell végezni döngölő békával. 

Az út pályaszerkezetet a meglévő burkolattal azonos módon és minőségben kell helyreállítani. 

A munkaárok jelzéséről,  elkorlátozásáról és éjszakai kivilágításáról gondoskodni kell, kitermelt föld, 
törmelék a közút burkolatán és az útárokban nem tárolható. 
A mezőgazdasági művelésű területen a talaj felső termőrétegét külön kell deponálni, majd 
visszatöltés után ezt kell fedőrétegként visszahelyezni. A termőtalaj rekultivációját a rekultivációs 
és talajvédelmi terv szerint kell elvégezni. A talajvédelmi terveket Dr. Joó Katalin talajvédelmi 
szakértő készítette. 

7. PE anyagú vezetékek szerelése 

A tervdokumentációban tervezett vezeték 110x10,0 mm PE100/G SDR11 méretű és minőségű 
csövekből épül. A tervezett vezeték szerelése tokos és elektrofitting karmantyús kötésekkel történik. 

Szerelésre csak az MSZ EN 1555 szabványsorozat szerinti műbizonylatolt PE csövek és idomok 
használhatók fel. A beépített anyagok feleljenek meg a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 
előírásainak. 

A PE csövek szerelése előtt az OPUS TIGÁZ Zrt. képviselőjének jelenlétében a csövek és idomok 
hegeszthetőségéről próbahegesztés készítésével és azok vizsgálatával kell meggyőződni. A 
vizsgálatot és annak eredményét az építési naplóban rögzíteni kell! 

A PE csövek hegesztését, építését, javítását, karbantartását csak PE hegesztő tanfolyamot végzett 
és érvényes OKJ –s hegesztői bizonyítvánnyal és az adott hegesztési feladatra érvényes 
minősítéssel rendelkező hegesztő végezheti. 

Hegesztést csak rendszeres műszaki felülvizsgálat alapján kiállított érvényes minőségű 
tanúsítvánnyal rendelkező, annak mindenkor eleget tevő hegesztőberendezéssel, szerszámmal 
lehet végezni. A hegesztés megkezdése előtt a hegesztő berendezéseket a Gázszolgáltató 
képviselőjével felül kell vizsgálni, alkalmazhatóságukról meg kell győződni. A vizsgálat eredményét 
az építési naplóban rögzíteni kell. 

PE csövek szerelését -5C környezeti hőmérséklet alatt végezni TILOS ! 

A PE csövek szerelését - varratainak és kötéseinek ellenőrzését, a varratvizsgálat módját és 
mennyiségét az elosztói engedélyes állapítja meg, de a vizuális varratvizsgálatot minden varraton 
el kell végezni, és azt jegyzőkönyvben dokumentálni kell. A hibás varratok számától függő 
pótvizsgálatokat szintén az OPUS TIGÁZ Zrt. mint  Elosztói Engedélyes előírásai szerint kell 
elvégezni. 

A műanyag (PE) csövek hegesztését az adott kivitelezőre vonatkozó konkrét hegesztési 
technológia szerint kell elvégezni. PE csövek kivitelezését és építés közbeni minőségellenőrzését 
az OPUS TIGÁZ Zrt. technológiai utasítása szerint kell elvégezni. 

Amennyiben az elkészült vezetéken hegesztési hibák, vagy más hibák (gyártási hibás idom) 
fordulnak elő, azok javítását mindenkor az OPUS TIGÁZ Zrt. előírásai szerint és felügyelete mellett 
kell elvégezni (pl. idomcsere). 

Az összehegesztett csőszálak szükségessé váló mozgatása esetén a varratokat meg kell védeni a 
mechanikai sérülésektől. 

A gázvezeték védőcsőbe illetve burokcsőbe húzásánál a központosságot csőközpontosító 
műanyag papucsok, legalább 2,00 méterenkénti felszerelésével kell biztosítani. 

A PE vezetékek szerelését a TT-1000 sz. OPUS TIGÁZ technológiai utasításai szerint kell 
elvégezni. 

A PE hegesztési munkák ellenőrzésére és irányítására felelős (megfelelő végzettségű) szakembert 
kell megbízni, akinek gondoskodnia kell a hegesztés körülményeinek ellenőrzéséről, a vonatkozó 
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technológiák végrehajtásáról, a hegesztési varratok szemrevételezéses ellenőrzéséről, a 
hegesztő(k) munkájának esetenkénti ellenőrzéséről. Megállapításait az építési naplóba rögzíteni 
köteles. Személyére és jogosultságára vonatkozó adatokat a megvalósulási dokumentációban 
rögzíteni kell. Az elkészült varratok mellé a hegesztő köteles időtálló módon feltüntetni azonosító 
jelzését és a varratok sorszámát. Az elkészült vezetékről hegesztési vázlatot kell készíteni, amelyet 
a hegesztési naplóval együtt a megvalósulási dokumentációhoz kell csatolni. A CNC hegesztőgép 
adott munkára szóló azonosító kódolását a műszaki ellenőr jelenlétében kell elvégezni, és ezt az 
építési naplóba rögzíteni kell. A megvalósulási „D” tervhez csak az így azonosított hegesztési 
bizonylatok fogadhatók el. 

8. A kivitelezésre vonatkozó előírások: 

A gázvezeték létesítésénél be kell tartani az MSZ 7048, MSZ 7487 sz. szabvány, valamint a 
21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet előírásait, továbbá az OPUS TIGÁZ Zrt. alábbi technológiai 
utasításait: 

− TT-1000: Gázelosztó vezeték létesítése 

− TT-2000: Gázelosztó hálózat üzemeltetés 

− TT-4000: Csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések 
létesítése, üzembe-helyezése, ellenőrzése, karbantartása 

Közművek 

A tervek elkészítését megelőzően a közmű tulajdonosokkal egyeztetéseket végeztünk. A közmű 
tulajdonosok képviselőinek tájékoztatása szerint a terveken feltüntetett közművek elhelyezése csak 
megközelítő pontosságú, a mélységi adatok nem megbízhatóak. 

A gázvezeték közművektől előírt védőtávolságát a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata 
tartalmazza, a közművek megközelítésénél e szabvány előírásait be kell tartani. 

A műtárgy keresztezések kialakításánál a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet, a Gázelosztó Vezetékek 
Biztonsági Szabályzata és a vonatkozó ágazati szabványok előírásait vettük figyelembe. 

A keresztezések minden esetben műtárgy alatt történnek, védőcsőben. 

A védőcső végeinél tökéletes csővéglezárást kell biztosítani azért, hogy folyadék ne kerülhessen a 
gyűrűs térbe. Amennyiben a védőcső szakaszokba nem kerül hegesztési varrat, szaglócsövet nem 
kell beépíteni. Ellenkező esetben a védőcső légterét szaglócső segítségével ki kell szellőztetni a 
szabadtérbe, a szaglócsőre 20x20 cm –es öntöttvas csapszekrényt kell elhelyezni, vagy 
pásztorbotos szaglót kell beépíteni , helyét „G” jelű táblával jelölni kell. 

A közművek közelében (2,00-2,00 m-en belül) csak kézi földmunka végezhető, s a kézi munkát is 
fokozott óvatossággal kell végezni. 

A feltárt közművek állagmegóvásáról, sérülésmentességéről gondoskodni kell. 

A keresztezések ellenőrzésére olyan módszert kell kidolgozni, amellyel kimutatható, hogy a műtárgy 
szerkezete kivitelezés alatt nem károsodott. 

A kivitelezés megkezdése előtt a terven jelölt közműveket az illetékes közmű 
szakfelügyeletének jelenlétében fel kell tárni! 

A kivitelezés megkezdését 8 nappal korábban a kivitelező köteles bejelenteni az érintett 
közműtulajdonosoknak és szakhatóságoknak! 

A kivitelezés megkezdése előtt és alatt a közműnyilatkozatokban foglaltakat szigorúan be kell 
tartani. A közműnyilatkozatokat a műszaki leírás tartalmazza. 

A feltárt közmű keresztezéseknél a közművek ideiglenes védelméről az eltakarásig gondoskodni 
kell a közmű kezelőjével egyeztetett módon. 

Feltárt közművet csak a közmű felelős kezelőjének írásbeli hozzájárulása után lehet visszatakarni, 
miután meggyőződött annak sértetlenségéről. Az esetleges közmű rongálásról, sérülésről annak 
kezelőjét haladéktalanul értesíteni kell. 
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Vízvezeték keresztezések 

− A tervezett gázvezeték párhuzamosan halad a vízvezetékkel illetve keresztezi azt. A rendelkezésre álló adatok 
szerint a védőtávolság a két vezeték között tartható. 

− A párhuzamos fektetésnél a vízvezeték és a gázelosztó vezeték között minimálisan 0,70 m tartandó (MSZ 7487/2 
sz. szabvány Közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt). 

− Az ivóvíz és gázelosztó vezeték legkisebb keresztezési szöge 30 lehet. 

− Amennyiben a gázelosztó vezeték alulról keresztezi a vízvezetéket, a gázvezeték burokcsőbe szerelendő. 

− A vezetékek egymáshoz közel eső legkisebb függőleges távolsága 0,20 m lehet (palástok között). 

− Ha az ivóvízvezeték D=300 mm és a gázelosztó vezeték felülről keresztezi a vízvezetéket, a gázvezetéket minden 
esetben védőcsőbe kell szerelni, a védőcsőnek 1,5 – 1,5 méterrel túl kell nyúlnia a vízvezeték pálástjától számítva. 
A védőcső csak PE anyagú jelöletlen védőcső lehet. 

− A kivitelezés megkezdése előtt az ivóvízvezetéket szakfelügyelet mellett pontosan fel kell tárni. 

− A feltáráshoz és a kivitelezéshez szakfelügyeletet kell igénybe venni (Gyáli üzemigazgatóság, 2360 Gyál, Kőrösi út 
104. tel: 29-540-512 vagy 29-340-010). 

− A megbontott vezetékek ágyazati rétegét a keresztező vízvezeték közelében (1,00-1,00 m) helyre kell állítani. Az 
ágyazati réteg homokból készülhet. 

− A visszatöltést megfelelően tömöríteni kell Tr 90% -os fokra. 

− Amennyiben a kivitelezés közben a vízvezeték meghibásodik, a meghibásodott vezetékszakaszt a szakaszoló 
elzárónál le kell zárni. A meghibásodásról a vízvezeték kezelőjét azonnal értesíteni kell ( 06-29-340-010 vagy 06-
70-682-7546) és meg kell rendelni a vezeték javítását. 

− A gázelosztó vezeték és vízvezeték keresztezésénél alkalmazott védőcsőnek a keresztezett közművek külső 
alkotóján 1,50-1,50 m –rel túl kell nyúlnia. 

− Párhuzamos megközelítésnél a vízvezetéket szakfelügyelet mellett min. 10,00 m –enként fel kell tárni, ettől eltérni a 
vízvezeték üzemeltetőjével történt egyeztetés alapján lehetséges. 

Elektromos vezeték keresztezés: 

− Az 1+248,4 szelvényben katódvédelmi kábel található, amelynek kezelője tisztázatlan. Ezért a feltételezett 
keresztezési pont előtt és után 3-3 méterrel csak óvatos kézi földmunka végezhető. A keresztezésnél 4 m 
hosszúságú DN 200 méretű KG-PVC védőcsövet kell beépíteni. A katódvédelmi kábelt a gázvezetékkel alulról kell 
keresztezni, a kábel és a védőcső külső alkotói között minimum 60 cm-es távolságot kell tartani. 

− A kivitelezés során a gázelosztó vezeték nyomvonala egyéb elektromos földkábelek nyomvonalát nem keresztezi. 
Esetleges, nem ismert keresztezésnél  csak óvatos kézi földmunka végezhető.  

− A kivitelezés megkezdése előtt az elektromos kábelek nyomvolát az érintett szakaszokon szakfelügyelet 
jelenlétében ki kell tűzetni. 

− Párhuzamos vezetésnél a gázvezeték nyomvonala az elektromos- és a telefon kábel nyomvonalát 1,00 m –nél 
jobban nem közelítheti meg! 

− A földkábel keresztezésénél a gázvezeték burokcsőbe szerelendő. 

− Az oszlopok közelében történő munkavégzés során különös figyelmet kell fordítani az oszloptartó gyámok 
sérülésmentességének biztosítására, ezektől egy méteres távolságon belül földmunkát végezni tilos. 

−  A vezeték, vagy tartószerkezetének sérülését a közmű kezelőjének azonnal jelenteni kell. 
         
        A tervezett gázelosztó vezeték több helyen keresztezi nagyfeszültségű légvezeték nyomvonalát. 

- A gázvezeték és a légvezeték keresztezés egyik szöge sem lehet 30 foknál kisebb, illetve 150 foknál 
nagyobb. 

- Az oszlopok közelében történő munkavégzés során különös figyelmet kell fordítani az oszloptartó 
gyámok sérülésmentességének biztosítására, ezektől tíz méteres távolságon belül földmunkát 
végezni tilos. 

- Erősáramú szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a munkagép, illetve annak 
alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni, 
de legalább 5 métert. 

- A munka megkezdése előtt meg kell keresni a munkavégzés helyszíne felett áthaladó villamos 
szabadvezeték üzemeltetőjét, és jelezni kell, hogy mikor és milyen jellegű tevékenységet kívánnak 
elvégezni. A kérelem alapján a szabadvezeték üzemeltetője írásbeli hozzájáruló nyilatkozatot ad ki 
és egyben tájékoztatja az engedélykérőt arról, hogy a tevékenység milyen biztonsági követelmények 
megvalósítása esetén végezhető el.  
 



 CSŐTERV Vecsés, M0 6127 hrsz-ú  ingatlan gázellátása Msz.: 
 Kft. nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építés 
 PST: 2220A167  
  

17/26 

Országos közutat: érint. 

A tervezett gázvezeték építése Gyál település külterületén érinti a 4601 számú Budapest – 
Tiszakécske összekötő utat a 22+089  számú országos közutat. A közút keresztezésénél be kell 
tartani  a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Pest megyei Igazgatóságának a PES-3600/2/2021. 
közútkezelői hozzájárulásában foglaltakat. 
A közút burkolata alatti átvezetés irányított fúrással történik 29,5,00 m DN 200 PE 100/G SDR 11 
jelöletlen védőcső beépítésével. A munkaterület az útkoronán kívülre esik, így 
forgalomszabályozási tervre nincs szükség. Az irányított fúrás technológiája a 31. oldalon kerül 
ismertetésre. A közút átfúrását a közút kezelője csak száraz technológia alkalmazásával 
engedélyezte, így az átfúrás csak irányított pilótafuratos sajtolással vagy un. rakétás fúrási 
technológia alkalmazásával történhet. A vezetéket a keresztezéseknél minden esetben védőcsőbe 
kell helyezni, amelynek az országos közút árkának külső élén min. 1.0 méterrel túl kell érnie. A 
kivitelezéshez szükséges indító és fogadó akna a közút árkának a külső élét 1,0 méternél jobban 
nem közelítheti meg. A munkaárokba a kitermet földet rétegesen vissza kell tömöríteni, a burkolat 
alatt kialakított árokban Try 90%-os tömörségűre, amelyet akkreditált labor által készített mérési 
jegyzőkönyvvel kell igazolni.  
 
Helyi közutat:  érint 
 
A tervezett vezeték érint több, önkormányzati kezelésben levő közutat. A tervezett gázelosztó 
vezeték az 1+582,9 – 1+586,3 szelvényekben keresztezi a Gyál 033/3 helyrajzi számú kivett utat 
és az 1+586,3 – 1+590,3 szelvényekben a Gyál 036/51 helyrajzi számú kivett utat. Az utak 
tulajdonosa és kezelője Gyál Város Önkormányzata. A 033/3 ingatlant érintő vezeték hossza 3,4 m, 
a biztonsági övezettel érintett terület 17 m2.  A 036/51 ingatlant érintő vezeték hossza 4 m, a 
biztonsági övezettel érintett terület 20 m2. A vezeték építése munkaárok ásással történik, amelynek 
mélysége 1,3 méter. Az érintett közutak a természetben részben földutak, részben műveletlen füves 
területek. Az érintett utakon forgalom nem tapasztalható. Az építéssel érintett területeket a 
kivitelezőnek az eredeti állapotnak, illetve a Gyál Város Önkormányzatának előírásai szerint kell 
helyreállítani.  A visszatöltést réteges tömörítéssel, Try 90%-os tömörségűre. 
A tervezett gázelosztó vezeték érinti továbbá a Vecsés 0253/1 hrsz-ú külterületi utat is. A 
munkálatokat és a helyreállítást a Vecsés Város Jegyzője által kiadott VEC/4037-2/2021 
közútkezelői hozzájárulásban foglaltak szerint kell végezni. 
 

Országos vasúthálózatot: nem érint. 

Vízfolyás keresztezés: nem történik. 

Csatorna keresztezés: történik 
 
A tervezett gázelosztó vezeték keresztezi a  2+369,6 – 2+390  szelvények között a 15.sz. csatornát 
(hrsz: 026/3). A csatorna keresztezése irányított fúrással történik DN 200 PE 100/G SDR 11 
védőcső beépítésével 
A keresztezés tervezett kialakítását a G-HE-03 a G-HE-04 és a G-HO-03.sz. rajz ábrázolja. 
A keresztezés kialakítása irányított fúrással történik, az autópályával párhuzamosan. A tervezési 
bejárás időszakában a csatornában nem volt víz. A fúrás tervezett hossza 34 m. Behúzásra kerülő 
védőcső jelöletlen PE 100 anyagú D 200 átmérőjű. A fúrás mezőgazdasági művelésű területen 
történik, jelenleg lucernával van beültetve. A munkakezdés előtt és a munkavégzés után a terület 
művelését végzővel helyszíni bejárást kell tartani és egyeztetni kell vele a munkaterületet, és a 
zöldkárt 
A kivitelezés ideje alatt a mederben érkező vizek károkozás nélküli lefolyását biztosítani kell. 
A kivitelezés ideje alatt a vízfolyás fenntartási munkáinak végezhetőségét kivitelezőnek biztosítania 
kell. A munkák befejezése után a környezetet (meder, részű, parti sáv) az eredeti állapotnak 
megfelelően helyre kell állítani.   
Az építési munkák megkezdését és befejezését is be kell jelenteni a vízügyi igazgatóság illetékes 
szakaszmérnökségének (cím, területi felügyelő, telefonszám). Az átadás-átvételi eljárásokra a 
vízügyi igazgatóság képviselőjét meg kell hívni. A kivitelezési munkát a kivitelező csak a vízügyi 
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igazgatóság illetékes szakaszmérnökségen (cím) megrendelt felügyelete mellett végezheti. A 
munkavégzés tervezett időpontját legalább nyolc nappal korábban, az illetékes 
Szakaszmérnökségnek (címterületi felügyelő neve és elérhetősége) be kell jelenteni.  
Amennyiben a munkaterületen az építés során víz vagy talajszennyezés történik, az engedélyes 
köteles a vízügyi igazgatóságot is azonnal értesíteni (e-mail cím, ügyeleti telefon).  
Az elkészült létesítményről megvalósulási tervet kell készíteni és két példányban nyomtatott, 
valamint egy példányban elektronikus formában a műszaki átadás-átvétel előtt hét nappal a 
vagyonkezelő rendelkezésére kell bocsátani. Egy nyomtatott példányt az illetékes 
szakaszmérnökség (cím) részére, egy nyomtatott példányt és egy elektronikus példányt a vízügyi 
igazgatóság (cím) részére kell megküldeni. A megvalósulási tervhez csatolni kell a geodéziai 
bemérés eredményeit táblázatos formában a bemért pontok x,y,z EOV koordinátáinak 
feltüntetésével, valamint az AUTOCAD szoftverrel feldolgozott, EOV koordináta helyes, 
szerkeszthető *.dwg formátumú felmérési helyszínrajzot is. 
 
 
 
Örökségvédelem:  érintett 
 A beruházás érinti a 30959, a 27018, a 27015 és a 27017 számú régészeti lelőhelyeket. 
A földmunkát a régészeti lelőhelyeken csak régészeti megfigyelés mellett, tükörfelület kialakításával 
lehet végezni. 
A régészeti megfigyelésre, az ezzel kapcsolatos szakfeladatok elvégzésére a Ferenczy Múzeumi 
Centrum (2000  Szentendre, Fő tér 2-5. - tel: 06-30-246 8188 – jogosult. A régészeti megfigyelést 
annak megkezdése előtt a szakfeladatot ellátó intézmény útján legalább 1 munkanappal korábban 
be kell jelenteni az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálynak (Budapest 
V. Sas u. 25. tel: 06-30-149-6855 majd a szakfelügyeletekről szóló jegyzőkönyvet meg kell küldeni. 
A régészeti szakfeladatok végzésére az OPUS TIGÁZ Zrt-nek,  mint beruházónak a feltárásra 
jogosult intézménnyel szerződést kell kötnie.  

9. Általános előírások: 

A tervezett gázelosztó vezeték kivitelezésénél a 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet, valamint az OPUS 
TIGÁZ TT-1000 technológiai utasítás előírásai maradéktalanul betartandók. 

A gázvezetéket más közmű keresztezéseinél a terveken előírt módon védőcsőbe illetve burokcsőbe 
kell fektetni. 

A megépített gázelosztó vezeték szakaszok geodéziai bemérését eltakarás előtt el kell végezni. 
Mind a gerinc, mind a leágazó vezetékekről hossz-szelvényt is kell készíteni. 

A bemérés során többek között fel kell tüntetni a vezetékek védőövezetébe eső műtárgyakat, 
közművek felszíni szerelvényeit, közmű keresztezések helyét, azok méretét, anyagát, 
megnevezését. 

A beruházó köteles az érintett közmű üzemeltetőknek és az önkormányzat szakigazgatási 
szervének a geodéziai rajzokat a szükséges példányszámban az üzembe helyezést követően 
megküldeni. 

10. Gázvezetékek nyomáspróbája: 

A nyomáspróba előfeltételei: 

− építési napló 

− megvalósulási „D” terv 

− hegesztési napló 

− hegesztési vázlat 

− varratvizsgálati jegyzőkönyvek 

− minőségi bizonyítványok 

− a munkakezdést és a nyomáspróbát a BK –nak bejelentő levél 1 pld –a 

− a vezeték tisztításának elvégzése és a vezeték belsejének tisztaságát igazoló 
nyilatkozat. 

tel:06-30-246
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A nyomáspróbát az 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági 
Szabályzatának előírásai és az OPUS TIGÁZ Zrt. technológiai utasításai szerint kell elvégezni. A 
nyomáspróba kezdeténél és végénél az illetékes Elosztói engedélyes képviselőjének jelen kell 
lennie. A nyomáspróba lefolyását és eredményét dokumentálni kell. 

A vizsgált gázelosztó vezeték szakasz belső térfogata legfeljebb 200 m3, hosszúsága legfeljebb 
2000 m lehet. A nyomáspróba vizsgáló közege levegő lehet. 

A vezetéket szilárdsági és tömörségi nyomáspróbának kell alávetni. 

Szilárdsági próbanyomás értéke:  Ppsz=1,5xMOP 9 bar . 

A szilárdsági próbanyomás időtartama legalább:  6 óra. 
Közege: levegő 

Tömörségi próbanyomás értéke:    Ppt= MOP 6 bar . 

A tömörségi próbanyomás időtartama legalább:  2 óra. 

Közege: levegő 

A tervezett gázelosztó vezeték belső térfogata 17,7 m3 

Amennyiben a szilárdsági nyomáspróba végzése légnemű közeggel történik és a vizsgálatok 
végrehajtása és kiértékelése a tömörségi követelményekre is kiterjed, akkor nem kell külön 
tömörségi nyomáspróbát tartani. 

A vizsgálatra kerülő vezeték megfelelően tisztított és rögzített legyen. 

A mért értékeket (hőmérséklet, nyomás) arra alkalmas elektronikus készülékkel rögzíteni kell. 

A csőszálak szakaszos földtakarással legyenek rögzítve, a csőkötéseket azonban a vizsgálat 
befejezéséig nem szabad eltakarni, vagy szigetelni. 

A nyomáspróbára a környezet figyelmét megfelelő módon (pl. kitáblázás) fel kell hívni. A 
nyomáspróba alatt a gázelosztó vezetéken mindennemű munkavégzés tilos. 

A nyomáspróbához csak hitelesített és típusengedéllyel rendelkező, az Elosztói engedélyes által is 
elfogadott mérő- és regisztráló eszközöket lehet használni. 

 

Nyomáspróba utáni műszaki átvétel szempontjai: 

A vezeték földtakarását a sikeres nyomáspróba után a végleges állapotnak megfelelően kell 
helyreállítani. 

A használatba vételi eljáráshoz legalább a következő dokumentumokat kell biztosítani: 

− kivitelezés során a tervezett nyomvonaltól való eltéréshez tervezői nyilatkozat 

− megvalósulási „D” terv (engedélyezési terven – BK által felülbélyegzett – az 
eltéréseket piros színnel kell jelölni) 

− hegesztési napló 

− hegesztési vázlat 

− geodéziai bemérési jegyzőkönyv 

− munkakezdés és nyomáspróbát a BK –nak bejelentő levelek 

− építési napló 

− beépített anyagok, szerelvények minőségi bizonyítványai (másolat esetén 
hitelesítve a kivitelező által) 

− nyomáspróba jegyzőkönyv (jegyzőkönyv + kiértékelés + regisztrátumok) 

− kivitelezői nyilatkozat 

− varratvizsgálati jegyzőkönyv 

− acél csőszakaszok szigetelésvizsgálati jegyzőkönyvei 

− közmű és ingatlan tulajdonosi  nyilatkozatok az eltakarásról, műszaki átadás-
átvételről és üzembe helyezésről 

− hegesztő berendezések vizsgálati jegyzőkönyvei 

− dolgozók végzettségét igazoló dokumentumok 
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− talajtömörségi vizsgálati jegyzőkönyv 

− műszerek hitelesítését igazoló bizonylatok 

− WPS lapok 

− CNC hegesztési bizonylatok (rendszerezve, azonosítva). 

11. Tervtől való eltérés 

A tervben foglaltaktól eltérni csak a tervező előzetes engedélyével szabad, a változásokat 
tervmódosítás vagy építési napló tartalmazza. 
 
 
 
 
 
12. Üzembe helyezés 
A nagyközépnyomású gázelosztó vezetékeket az Elosztói engedélyes helyezi üzembe az OPUS 
TIGÁZ Zrt. technológiai előírásainak betartásával. 

13. A gázvezeték próbaüzeme 

A tervezett gázvezeték kivitelezése során megépített gázelosztó vezetéken üzembe helyezés előtt 
ellenőrzést kell tartani, melynek célja a megépített gázvezeték műszaki-biztonsági szempontból 
történő minősítése. Az ellenőrzést az OPUS TIGÁZ Zrt. minőségirányítási rendje szerint kell 
elvégezni. Az ellenőrzés akkor lehet sikeres, ha műszaki felülvizsgálat és a nyomáspróba során tett 
intézkedéseket teljesítették, a vezeték takarása és a helyszín helyreállítása, valamint a jelzések és 
jelölések elhelyezése megtörtént, a megvalósulási dokumentáció rendelkezésre áll. 

A gázelosztó vezeték technológiai tartozékai, biztonsági berendezései, az üzemeltetéshez 
szükséges jelző és biztonságtechnikai megfelelőségét mérésekkel, illetve működési próbával 
ellenőrizni és dokumentálni kell. A működési próbát a kivitelező felelős műszaki vezetőjének 
irányításával, az elosztói engedélyes képviselőjének jelenlétében kell végezni, eredményéről 
jegyzőkönyvet kell készíteni. Üzembe helyezéskor a szakaszoló elzáró szerelvények 
működéspróbáját is el kell végezni, dokumentálni kell, hogy azok zárás-nyitás próbája megtörtént 
és eredménye megfelelő. 

A működési próba sikertelensége esetén a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a hiba okát, 
megszüntetésének módját és a próba megismétlésének időpontját. 

A gázvezeték próbaüzemének időszaka alatt (180 nap) gondoskodni kell a biztonsági övezettel 
érintett ingatlanokat érintő vezetékjog, használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzéséről. Azon esetekben, amikor a vezetékjog, használati jog nem jegyezhető be (pl. 
közterületen történő elhelyezés miatt), az üzemeltetőnek a biztonsági övezetről, az előírt 
korlátozásokról és tilalmakról, továbbá ezek megváltozásáról az érintett ingatlantulajdonosokat 
írásban tájékoztatnia kell, a használatbavétel előtt és a változást követő 30 napon belül. 

A megépített gázvezeték használatbavételhez alkalmas állapotának elérésekor a kivitelezőnek a 
megvalósult állapotot tükröző „D” tervet kell összeállítani. Építési engedély alapján végzett 
kivitelezés esetén 2 példány dokumentációt kell készíteni az Elosztói engedélyes részére. 

14. Földmunka 

Munkaárok készítése, vezeték ágyazata: 

A tervezett gázvezeték teljes hosszán a talajszerkezet változó, alapjában laza szerkezetű, kötött 
szakaszokkal, ezért a munkaárok dúcolását az előírásoknak megfelelően, a helyi adottságok 
figyelembevételével kell elvégezni. 

A munkaárok kiemelését árokásóval el lehet végezni, kivéve a közműkeresztezéseknél. A bejelölt 
közműkeresztezéseknél csak kézi földmunka végezhető. A munkaárok szélessége 0,80 m legyen, 
legnagyobb mélysége 1,80 m. A humusz réteget külön kell leszedni és deponálni. 
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A munkaárok alját finom tükörré kell kiképezni, figyelembevéve a szükséges vezeték-lejtési értéket. 
Ahol a munkaárokban helyszíni hegesztést kell készíteni, ott a fejgödör kiemelése szükséges, 
melynek mértéke 0,80 - 1,80 m. A tükörre 10 cm homokos kavicságyazat kerül 10 mm -es 
legnagyobb szemcseátmérővel. 

A visszatöltés mindig pár cm -rel legyen több a környező terepszintnél, a későbbi ülepedés miatt. 
Ahol az útburkolat bontása szükséges, ott a kivitelezés után a burkolatot helyre kell állítani. 

Ezt a réteget a vezeték ráhelyezése előtt tömöríteni kell. A gázvezeték felett és mellett legalább 10 
cm vastagságban az ágyazattal azonos minőségű visszatöltés szükséges. A munkaárkot dúcolni 
kell. 

A munkahely lekerítését, az útlezárásokat, éjszakai kivilágítást, a szükséges 
forgalomkorlátozó táblák elhelyezését az e-ÚT 04.05.12 (ÚT 2-1.119) előírásai szerint kell 
elvégezni. 

A gázvezeték nyomvonalát legalább 5 cm széles sárga fóliával kell megjelölni, melyen legalább 
1,00 m -ként "GÁZVESZÉLY" felírat kell hogy legyen. A fóliát a munkaárokba 50 cm -es visszatöltött 
és tömörített felületre kell elhelyezni.  

A vezetéket árokba dobni TILOS ! 
A PE vezeték összeszerelése után a szilárdsági nyomáspróba megkezdése előtt 50 cm -es takaró 
réteget kell elkészíteni. A takaróréteget úgy kell kiképezni, hogy az oldható és oldhatatlan kötések 
helyei – ellenőrzés céljából – szabadon maradjanak. 

A vezetéket teljesen betakarni csak sikeres nyomáspróba után szabad. A terveken bejelölt 
közműveknél, azoktól 2,00-2,00 m -re gépi földmunkát végezni TILOS! 

 

15. A létesítmény környezeti hatása: 

A kivitelezés során a környezetvédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani. 

A gázelosztó vezeték építése természetvédelmi területet, nemzeti parkot, tájvédelmi körzetet nem 
érint. 
A kivitelezés során a levegő, víz, termőtalaj, növényzet és állatvilág a legkisebb mértékben sem 
károsodhat. 
Mivel a környezetre egyébként veszélyes földgáz szállítása zárt rendszerben – csővezetékben – 
történik, a környezetre káros hatást nem fejt ki. 

A gázelosztó vezeték megépítése és a sikeres műszaki hatósági felülvizsgálat megtörténte után a 
munkaterület a kiindulási állapotnak megfelelően helyreállítandó. 

A kivitelezés során a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási 
hulladékok kezelésének részletes szabályairól előírásai betartandók. Veszélyes hulladékok 
keletkezésekor a Környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. A munkavégzés során 
fel nem használt veszélyes anyagok hulladékait össze kell gyűjteni és értékesítésükről, 
felhasználásukról gondoskodni kell. 

A munkavégzés során felhasznált festékek, oldószerek csomagolóanyagait veszélyes hulladékként 
kell kezelni. 
Amennyiben az építés során aszfaltbontásra kerül sor, a hulladékot a helyreállítást végző részére 
át kell adni. 
A munkaárok létesítése és visszatöltése során a földmunkát úgy kell végezni, hogy az diffúz  

légszennyezést nem okozzon. Az építési, szállítási és hegesztési munkákat csak megfelelő 
műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. 

A védőcsövet a gyökérzet közé be kell fűzni és vissza kell takarni. A végleges eltakarásig, 
talajfeltöltésig a gyökérzetet, és a földet kétnaponta locsolni szükséges. 

A létesítmény üzembe helyezéséhez meg kell kérni a Környezetvédelmi Felügyelőség szakhatósági 
hozzájárulását, a szükséges dokumentumok csatolásával, amelynek tartalmaznia kell az építési 
tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok ártalmatlanításának dokumentumait. 
A tervdokumentáció az érvényben lévő környezetvédelmi előírásoknak megfelel. 
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MUNKAVÉDELEM,  TŰZVÉDELEM  ÉS  BIZTONSÁGTECHNIKA 

Vecsés, M0 6127 hrsz-ú ingatlan gázellátása 
nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építés 

kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához 

1. Általános követelmények: 

Betartandók az Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei, az Építőipari 
Kivitelezési Biztonsági Szabályzat, a Hegesztési Biztonsági Szabályzat, a 65/1999. (XII. 22.) EüM 
rendelet, 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet, valamint a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes 
rendelet, a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról és az 1993. évi 
XCIII. törvény előírásai. 

- A kivitelezőnek biztonságtechnikai és egészségvédelmi tervet kell készítenie. 

- A biztonságos munkavégzéshez a kivitelez megfelelő bevizsgált munkaeszközökkel kell 
rendelkezzen. 

- A kivitelező a dolgozói részére köteles biztosítani a törvényekben és rendelkezésekben az adott 
műveletekhez előírt egyéni védőfelszereléseket. 

-     A közút mellett munkát végző személyeket  munkavédelmi oktatás keretében ki kell képezni é 
szabványos fény-visszaverős, élénk sárga színű védőmellénnyel  és védősisakkal kell ellátni 
őket. Közúti munkaterületen az egyéni és a kollektív védőeszközök használata kötelező. 

- A kivitelezőnek (illetve alvállalkozóinak) rendelkeznie kell a munkakörök és tevékenységek 
kockázatelemzésével, illetve elemeztetésével. 

- A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 3. § (2) bekezdés szerint a kivitelező 
munkáltató köteles biztonsági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni 
vagy megbízni) a kivitelezési munkák ideje alatt. 

- Az egyes, az építési munkahelyeken dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt 
jelentő munkák és munkakörülmények esetén a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor 
személye jelenléte és közreműködése kötelező. 

A munkahelyre a munkavégzés idejére biztosítani kell: 
- 1 db MSZ 13553 szerinti mentődobozt, 
- 1 db 12 kg os porral oltó tűzoltó készüléket, 
- 1 db gépkocsi, 
- 1 db mobil telefon. 

A kivitelezési munka során a helyszínen kell tartani: 
- az engedélyes tervdokumentáció 1 példányát, 
- a helyszínen lévő beépítendő anyagok, eszközök minőségi bizonyítványainak fénymásolatát, 
- az egyes munkafolyamatokra érvényes technológiai utasításokat (hegesztés, nyomáspróba), 
- építési napló. 

A kivitelezés során a kivitelező illetve alvállalkozói kizárólag az adott munkafolyamat elvégzésére 
alkalmas, megfelelő állapotú szerszámokat, eszközöket használhat. 

Baleset esetén a sérültet elsősegélyben kell részesíteni, és a legközelebbi orvosi rendelőbe, vagy 
kórházba kell szállítani. Amennyiben a sérült nem szállítható, mentőt kell hívni. 

Munkavédelmi koordinátor: Molnár László (munkavédelmi technikus, Mv-19/2005., tel.: 20/9623 249) 

2. Elrendezés, forgalom: 

− A munkaterületet látható jelzésekkel el kell határolni kb. 2,00 m-es oszlopokon "Építési terület, 
idegeneknek belépni TILOS!" táblát kell elhelyezni. Az építési terület széleitől számított 6,00 m 
szélességű vízszintes sávot veszélyes termelési területnek kell tekinteni. 

− Az árkokat és munkagödröket ideiglenes (jelző) korláttal kell ellátni és megfelelően meg kell 
világítani. A védő (felső) korlátot az árok, gödör szélétől min. 0,50 m-re 1,00 m-es magasságban 
vízszintes korlát-deszkával, alsó lábdeszkával, max. 3,00 m-enkénti megtámasztással, kibontás 
ellen biztosítva kell elkészíteni. 
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− Meglévő közműveket a földmunkák megkezdése előtt óvatos kézi földmunkával készült 
kutatóárokkal kell feltárni, szükség esetén dúcolással az üzemeltető szakfelügyelete mellett. 
Gondoskodni kell a térszint alatt elhelyezett közművezetékek védelméről. 

− A forgalomterelést a terv szerint kell végrehajtani és biztosítani. 

− A kivitelező vagy beruházó a tervezett ideiglenes terelőtáblákat és KRESZ jelzéseket a 
vonatkozó szabványban előírt minőségben és színezéssel, éjszakai kivilágosítással köteles 
stabilan elhelyezni és az értelemzavaró jelzéseket időtállóan letakarni. 

− A forgalomelterelést és korlátozásokat előre be kell jelenteni az érintetteknek, valamint a 
rendőrség, tűzoltóság és mentők részére. 

− A kivitelezés alatt betartandók és biztosítandók a munkahelyi higiéniai elvárások. 

3. Földmunkák: 

A létesítés során a földmunkából, a PE anyagból, az alkalmazott eszközökből és a szolgáltatott gáz 
tulajdonságaiból eredő veszélyforrásokkal kell számolni. 
A hálózatépítésnél szükséges munkaárkot a kitűzött nyomvonalon a jóváhagyott terveknek 
megfelelően, az építési engedélyben foglaltak szerint kell elkészíteni, a vonatkozó szabványok és 
előírások betartásával. 
Olyan területen, ahol a földben más közművezetékek is találhatók, az idegen közműtulajdonos 
kérésére a vezeték feltárását kézi erővel kell végezni. 
Földmunkagépet csak arra a konkrét típusra érvényes nehézgépkezelői jogosítvánnyal rendelkező 
gépkezelő üzemeltethet, a kezelői utasításban leírtak szerint. 
Az üzemben lévő földmunkagép hatósugarán belül személyek nem tartózkodhatnak. 
A munkaárkot keresztező kábel szabadon nem maradhat. A kivitelezőnek mechanikus védelemről 
- körültekintés, pallóval letakarás, stb. gondoskodni kell. 
Alávágással talajt kiemelni még szilárd talaj esetén is TILOS! 1,00 m-nél mélyebb munkaárokba a 
lejárást elmozdulás ellen rögzített létrával vagy lépcső kialakításával kell biztosítani. 
Az árok végeit lépcsőzetesen kell kialakítani. Rézsűs föld kitermelésénél a rézsűbe épített lépcsős 
megoldást, vagy legalább 60 cm széles léccel, csúszásgátlóval lejárót kell létesíteni. 
A munkaárok szabadon hagyott oldalán 1,00 m magasságban védőkorlátot kell elhelyezni. A korlát 
felállításánál be kell tartani a vonatkozó rendeletben foglaltakat. 
Ha az árok fölött közlekedést kell biztosítani, akkor zárt pályájú átjárót kell készíteni. Az átjáró 
mindkét oldalán legalább az árok fél mélységének megfelelő méretben nyúljon túl, felfekvését a föld 
aládöngölésével kell biztosítani. 
Személyi átjáró egyirányú közlekedés estén legalább 0,60 m, kétirányú közlekedés esetén 1,00 m 
széles legyen. Az átjárót 1,00 m magas, kétsoros korláttal és lábdeszkával kell ellátni, éjszakára ki 
kell világítani. 
Amennyiben a munkaárok fölött közúti gépkocsi forgalmat is kell biztosítani, ún. közúti 
hídprovizóriumot kell kiépíteni, a jóváhagyott forgalmi tervben szereplő helyre és teherbírással. 
A hídprovizórium készülhet előregyártott elemekből vagy helyszínen gyártva. A teherbírást fel kell 
tüntetni. 

Dúcolás: 

A nyomvonalon dúcolást a talaj állékonyságától függően az előírt mélységi szinteknél, ill. repedés, 
kagylósodás esetén azonnal el kell végezni. Rossz állóképességű talajoknál a kitermelt földet 
legalább az árok mélységének megfelelő távolságban kell tárolni. 
Padlókerítést az árokpart fölé minimálisan 0,20 m-el túl kell nyújtani. Karoló (kidobó) állásokat a 
dúcokra építeni TILOS. 
A karoló állást peremdeszkával kell ellátni. A karolások helyén az árok szélére is peremdeszkát kell 
elhelyezni. 

Fa anyagú dúcolatot csak ezen munkavégzésre szakképesítéssel rendelkező dolgozó készíthet. A 
szint alatti létesítményeket, alapfalmaradványokat minden esetben alá kell támasztani, illetőleg 
felfüggeszteni. Járópallónak csak szögtelenített, ép pallókat szabad használni. A földmunkát, 
dúcolást végző dolgozóknak munka- és védőruházatot kell viselni. 

Szerszámok, védőeszközök állapotát munkakezdés előtt meg kell vizsgálni. Munkát végezni csak 
ép, jó állapotú szerszámmal, eszközzel szabad. Munkaárokba az anyagokat, szerszámokat 
lenyújtással, leeresztéssel kell leadni. 
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4. Speciális követelmények: 

Épületek és kerítések mellett végzett földmunkáknál az épületek, ill. kerítések állapotát a munkahely 
átadási jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
Különös figyelemmel kell meglévő létesítmények mellett földmunkát végezni, hogy az alapok 
károsodását (megcsúszás, stb.) elkerüljük.  
Járdák, gyalogos forgalmi területek mellett végzett földmunkánál fehér színű zsinórpadokat, 
zsinórállványokat kell alkalmazni, ezeket sötétedés után ki kell világítani. 
A munkaárokba történő csőanyag leeresztésénél függő teher alatt és a cső végétől számított 5,00 
m-en belül a munkaárokban dolgozó nem tartózkodhat. 
Csöveket a cső nyílásán átfűzött, vagy a csővégekbe akasztott megfogókkal emelni TILOS. 
Megsüllyedt, felázott, egyenetlen továbbá nem kellő teherbírású talajon, munkaárok vagy gödör 
szakadó lapján belül modul darut üzemeltetni TILOS. 
Hídszerűen kialakított személyi átjárók, lépcsők egyirányú közlekedés esetén 60 cm, kétirányú 
közlekedés esetén min. 100 cm szélesek legyenek. A járószint feletti belmagasság min. 1,90 m 
legyen. A járópallók alátámasztásait szilárdan, billegésmentesen kell kialakítani, pallók 
csatlakozásainál szintkülönbség nem lehet. 
 
Légvezeték környezetében végzett munkáknál betartandó munkavédelmi szabályok: 
 
Általános szabály, hogy olyan munkagépek nyitását- csukását, melyek a műveleteknél a kritikus 
távolság közelében vagy belül megközelíthetik a villamos szabadvezetéket, ne végezzük villamos 
szabadvezetékek alatt! 
 
Villamos szabadvezeték alatt ne álljunk meg a munkagép javítása céljából! 
 
Ha a munkagép annyira megközelíti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével, hogy 
átütés (áthúzás) következik be, akkor a gép vezetőjének vagy kezelőjének tilos elhagynia a vezérlő 
és/vagy kezelőállást, kiáltással fel kell hívnia a környezetben tartózkodók figyelmét a gép 
megérintésének tilalmára; és intézkednie kell az áramtalanításra. 
 
Ha a gépet a gépen lévő fülkéből kezelik és a gép, vagy valamelyik része érintkezésbe kerül a 
feszültség alatt álló föld feletti szabadvezetékkel, akkor a (fülkében tartózkodó) gépkezelő: 
 

- adjon hangjelzést, amely az ott tartózkodó személyek figyelmét felhívja a 
veszélyhelyzetre, ebben az esetben az érintett személyek kötelesek a veszélyes 
teret azonnal elhagyni. 

- ha a gép üzemképes maradt, a kezelő kísérelje meg azt a fülkéből vezérelve 
eltávolítani a vezetéktől, vagy kérjen intézkedést a vezeték 
feszültségmentesítésére, 

Ha nem tudja a gépet eltávolítani, akkor két további lehetőség van: 
- ha nem gyullad ki a gép (lánctalpas gép esetére ez a jellemző), akkor a kezelő 

lehetőleg maradjon a gép fülkéjében, amíg a vezetéket feszültségmentesítik (addig 
a fülke un. Faraday kalitkaként megvédi az áramütéstől), 

- ha a gép kigyullad és a tűz a kezelőt közvetlenül veszélyezteti, akkor a biztonsági 
előírások betartásával hagyja el a gépet úgy, hogy egyszerre ne kerüljön 
kapcsolatba a gép fém részével, valamint a talajjal. Ennek érdekében ne lépjen le 
a gépről, hanem a gépet elengedve ugorjon le, és kis lépéssekkel (a lépés 
feszültség miatt) hagyja el annak környezetét. 

Ne menjen vissza (pl. levenni a gépről a tűzoltó készüléket, vagy leállítani a gépet), mert ahogy 
egyidejűleg érinti a földet és a gépet, az áramkör rajta keresztül fog záródni és ez halálos balesettel 
járhat. 
 
A villamos szabadvezeték csak akkor tekinthető feszültségmentesítettnek, ha rajta a 
feszültségmentesítés műveleteit a szabadvezeték üzemeltetője (jellemzően: az áramszolgáltató) 
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maradéktalanul elvégezte. A feszültségmentesítésig géptől távol kell maradni, mivel a villamos ív 
kialvása a nagyfeszültségű hálózaton nem jelenti egyben a veszély elmúltát, a feszültség továbbra 
is fennmaradhat. 
 
A munkavégzésben résztvevő munkavállalókat részletes oktatásban kell részesíteni az adott 
tevékenységre vonatkozó biztonsági követelményekről és szabályokról, a nem könnyen 
felismerhető, rejtett veszélyekről! 
 
A munkavégzés megkezdése előtt, továbbá a munkavégzés folyamán a munkavezetőnek kell 
biztosítania az állandó felügyeletet, valamint a vonatkozó előírások betartását! 
Szeles időben a korábban megadott távolságok becslésénél figyelembe kell venni a vezetékek szél 
hatására történő kilengését. 
 

5. Csővezetékek, szerelvények és műtárgyak beépítése: 

A csővezetékek szerkezeti elemeinek végleges helyükre történő beemelése előtt ellenőrizni kell, 
hogy a hegesztéshez szükséges fejgödör elő van-e készítve. 
A csőszakaszok, műtárgyak, szerelvények beemelésénél szükség szerint emelőszerkezetről kell 
gondoskodni. 
Az emeléshez megfelelő teherbírású eszközöket és kötözőhevedert kell alkalmazni. A csöveket, 
szerelvényeket árokba, földre dobni tilos. 
 

6.   Nyomvonaljelzés 
     Külterületi gázelosztó- és célvezeték nyomvonalát, irányváltozásait és leágazásait a talajszintből 

kiemelkedő jelzőoszloppal vagy táblával meg kell jelölni. A nyomvonalon a jelzőoszlopokat úgy 
kell elhelyezni, hogy az egyiktől a másik szabad szemmel látható legyen. 
Gázelosztó- és célvezeték nyomvonalát külterületen nyomvonaljelző oszlopra szerelt zászlókkal 
kell jelölni. A jelzőoszlop és a zászló alapanyaga sárga színű UV álló műanyag. 
A gáz áramlásának irányát a jelzőoszlopra szerelt "zászlóval" jelölni kell. 
Az egymás mellett elhelyezett gázelosztó- és célvezetékek nyomvonalát külön-külön kell 
megjelölni. A jelölés alapján a vezetékek azonosíthatóak legyenek. 
A külterületen elhelyezett, földdel takart vagy aknában lévő elzáró szerelvényeket jelzőoszloppal 
meg kell jelölni. A jelzőoszlopon lévő jelzőtáblán a műtárgy jelképét és a jelzőoszloptól mért 
távolságát is fel kell tüntetni.. 
Nyomvonaljelző oszlopokat a gázvezeték, áramlási irányához képest bal oldalán, attól 1,0 m-re 
kell elhelyezni úgy, hogy a következő oszlop jól látható legyen. Oszlopok közötti távolság 
maximum 200 méter lehet. 
Jelzőzászló és arra rögzített jelzőtábla együttesen az áramlás irányát mutassa. 
Törési ponton nyomvonaljelző kettős zászlót kell elhelyezni úgy, hogy az eredeti és a 
megváltozott irányt egyértelműen mutassa. 
Külterületi gázelosztó- és célvezeték utat, vasutat keresztez, a kereszteződés előtt és után 25 mnél 
nem nagyobb távolságra a vezeték nyomvonalát mindkét oldalon meg kell jelölni. 
Ha a gázvezeték földút, úttest alatt, egyéb olyan helyen halad, ahol a jelzőoszlop nem helyezhető 
el, akkor a gázvezetékhez legközelebbi alkalmas helyre kell elhelyezni oly módon, hogy a 
zászlón elhelyezett jelzőtáblával a gázvezeték helye meghatározható legyen. A nyomvonaljelző 
zászlók helyét minden esetben úgy kell kijelölni és beépíteni, hogy azok alapján a gázvezeték 
nyomvonala egyértelműen megállapítható, bemérhető legyen. 
A gázvezeték nyomvonala mellett 1,0 m-re, Ø200 mm-es méretben lyukat kell készíteni. Fúrt, 
vagy ásott lyukba a jelzőoszlopot iránybeállítással helyezzük el. A függőleges beállítást követően a 
földet kézi tömörítéssel vissza kell temetni. Nyomvonaljelző oszlop és zászló a .............. szerint 
legyen kivitelezve. 
Oszlop és jelzőzászló színe sárga legyen! 
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6. PE hegesztőberendezések biztonságtechnikai előírásai: 

Elektromos üzemű hegesztőberendezések közül csak azok üzemeltethetők, amelyek a vonatkozó 
biztonsági követelményeknek megfelelnek, az előírt érintésvédelmük biztosított. A berendezések 
műszaki állapotát évenként felül kell vizsgálni és a vizsgálat eredményéről jegyzőkönyvet kell 
felvenni. Áramfejlesztő alkalmazása esetén a gép kezeléséhez könnyűgépkezelői vizsgával 
rendelkező személy állandó jelenléte szükséges. 
Elektromos üzemű PE hegesztőberendezést csak az használhat, aki PE hegesztéshez szükséges 
minősítő vizsgával rendelkezik és munkavédelmi oktatásban részesült. A berendezés kezelője 
felelős a kezelési utasításban és a karbantartási utasításban előírt követelmények megtartásáért. 
A hegesztőnek az előírt biztonságtechnikai és munkavédelmi előírásokat be kell tartani. Felelős 
hiba esetén a készülék üzemen kívül helyezéséért, a feszültség alatti készülék felügyeletéért és 
annak illetéktelen személyektől való megóvásáért. 
Elektromos munkakábel veszélyeztetett szakaszon védőcsőbe kell helyezni. 
Használatbavétel előtt a villamos csatlakozások, kábelek használhatóságáról, épségéről 
szemrevételezéssel kell meggyőződni. 
Ellenőrizni kell az érintésvédelem hatásosságát. 
A berendezést ütésnek kitenni, dobálni TILOS, mozgatása, emelése a kialakított fogantyúkkal 
történjen. 
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FORGALOMTECHNIKA 

Vecsés, M0 6127 hrsz-ú ingatlan gázellátása 
nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építés 

kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához 
 

A gázvezeték építése során a meglévő forgalmi rend fenntartható, A munkaterület az útkoronán kívülre 
esik, így forgalomszabályozási tervre nincs szükség. 

A munkaárok elkorlátozásáról és éjszakai kivilágításáról gondoskodni kell. Kitermelt föld, törmelék a 
közúton és az útárokban nem tárolható. 

Kivitelezés során gondoskodni kell az út tisztántartásáról és a csapadékvíz akadálytalan elfolyásáról. 

A gyalogos közlekedés biztosítására gyaloghidat kell építeni a munkaárok fölé. A munkaárkot a piros-
fehér sávos elemekkel el kell korlátozni. 

A tervezett gázvezeték építés tömegközlekedési jármű közlekedését nem érinti. 

Ha valamilyen előre nem látható ok miatt szükségessé válik, akkor közúti forgalom korlátozását az e-
UT 04.05.11, e-UT 04.05.12. útügyi műszaki előírások szerint kell elvégezni. 

Kivitelezés során az úton folyó munkákat a 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet „a közutakon végzett munkák 
elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményei” előírásainak betartásával kell végezni. 

A forgalomterelésben kihelyezett jelzőtáblák a szabványnak megfelelőek kell legyenek. 

A tervezett gázvezeték építése során: 

- A meglévő jelzőtáblák érvényben maradnak. 

- Egy oszlopra max. 3 db jelzőtábla helyezhető. 

- A közúti munkahelyek elkorlátozásához, jelzéséhez és előjelzéséhez csak szabványos, ép felületű 
és jelzési képű, tiszta elkorlátozó elemek és jelzőtáblák alkalmazhatók. 

Ideiglenes forgalomkorlátozás céljára csak fényvisszavető kivitelű jelzőtáblát, sávozott illetve nyíl 
alakban sávozott terelőtáblát szabad használni. 

Éjszakai és korlátozott látási viszonyok esetén az alkalmazott terelőkúpoknak és burkolati 
jelzőtesteknek is fényvisszavetőnek kell lenniük. 

Az elkorlátozó elemeket, jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy nagyobb 
szélterhelés esetén sem csússzanak el, ne dőljenek fel és ne forduljanak el. 

Országos közutat: érint. 

A tervezett gázvezeték építése Gyál település külterületén érinti Gyál Kőrösi út, 4601 sz. 

Budapest – Tiszkécske összekötő országos     közutat, A tervezett gázelosztó vezeték a 

22+089 kmsz-nél keresztezi a közutat irányított fúrással  Az irányított fúrás csak száraz 

technológiával történhet. 

A közút burkolata alatti átvezetés irányított átfúrással történik 29,00 m hosszú DN 200 PE 100/G 

SDR 11 jelöletlen védőcső beépítésével.   

A munkálatok során maradéktalanul be kell tartani a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei 

Igazgatóságának a PES-3600/2/2021. Közútkezelői Hozzájárulásában foglaltakat. 

Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő utak: 

A tervezett gázvezeték építése önkormányzati kezelésben lévő területet érint, a munkavégzést a 
közterület bontási engedélyben előírtak betartásával kell végezni. 
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Helyreállítás: 

A munkaárok visszatöltését a közművek földmunkájára vonatkozó előírások szerint kell elvégezni. A 

visszatöltésre csak olyan anyagot (homok, homokos kavics) lehet használni, amely a legalább Tr 85 
% -os tömörséget biztosítja. Az úttest pályaszerkezet alatt a felső 50 cm vastag talajrétegben legalább 

Tr 95 % tömörséget kell biztosítani. 

Az út pályaszerkezetet a meglévő burkolattal azonos módon állítandó helyre. 

Általános előírások: 

A közutak kezelőinek az előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

A munkaterületet az "Úton folyó munkák" táblával elő kell jelezni (50-100 m távolságban). Ezzel 
egyidejűleg "Útszűkület", "Előzni tilos", "Sebességkorlátozás", valamint egyéb  tiltó és veszélyt jelző 
táblák kihelyezése is elrendelhető. Ha a közúti munkahely vége után 50 m -en belül nincs 
útkereszteződés, akkor a kihelyezett tilalmi táblák hatályát - az elkorlátozás vége után 20 m -re - fel kell 
oldani. 

Ha a munkahelyi elkorlátozás jelzésének kezdete és vége között útkereszteződés van, akkor a 
keresztirányú úton is el kell helyezni a veszély jellegére utaló táblát. 

Az útkereszteződés után a tilalmi táblákat meg kell ismételni. 

Az elkorlátozás kezdetét sávozott terelőtáblával, vagy nyíl alakban sávozott táblával kell megjelölni a 
"Kikerülési irány" tábla kihelyezésével együtt. 

Az elkorlátozást úgy kell kialakítani, hogy az - legalább az út megengedett állandó 
forgalomszabályozásának megfelelő sebességhez tartozó - megállási látótávolságból (50 km/h 
sebesség esetén 40 m, 70 km/h estén 90 m) érzékelhető legyen. 

Sávozott terelőtáblákat az elkorlátozás forgalommal párhuzamos oldalán - a legközelebbi munkahelyi 
veszélyforrástól (munkagödör, szilárd tárgy) min. 0,50 m -es biztonsági sáv elhagyásával - 10 m -enként 
kell elhelyezni. 
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KÖRNYEZETEVÉDELEM 

Vecsés, M0 6127 hrsz-ú ingatlan gázellátása 
középnyomású gázelosztó vezeték építés 

kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához 

A kivitelezés és üzemeltetés során a munka- tűz- és környezetvédelem tekintetében a következő 
fontosabb rendeletek és utasítások, szabványok figyelembe vételét és betartását kell alkalmazni. 

Az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, az 1997. évi LXXVIII. törvény 
az épített környezet alakításáról és védelméről, a 306/2010. (XII. 23.) korm. rendelet a levegő 
védelméről, a 219/2004. (VII. 21.) korm. rendelet a felszín alatti vizek minősége védelmének 
szabályairól, a 220/2004. (VII. 21.) korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, a 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVm együttes rendelet az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes 
szabályairól, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 
törvény, a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelete az építési munkahelyeken és a építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, a 66/2005. (XII. 22.) EüM 
rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági 
követelményekről, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól, valamint a zajvédelmi szabványok MSZ 18150-1:1998, MSZ 18150-2:1984, MSZ 
11131:1977 lettek alapvetően figyelembe véve, kiegészítve a kapcsolódó rendeletekkel. 

A kivitelezés során a környezetvédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani. 

A gázelosztó vezeték építése természetvédelmi területet, nemzeti parkot, tájvédelmi körzetet nem érint. 

A kivitelezés során a levegő, víz, termőtalaj, növényzet és állatvilág a legkisebb mértékben sem 
károsodhat. 

Mivel a környezetre egyébként veszélyes földgáz szállítása zárt rendszerben – csővezetékben – történik, 
a környezetre káros hatást nem fejt ki. 

A gázelosztó vezeték megépítése és a sikeres műszaki hatósági felülvizsgálat megtörténte után a 
munkaterület a kiindulási állapotnak megfelelően helyreállítandó. 

A kivitelezés során a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladékok 
kezelésének részletes szabályairól előírásai betartandók. Veszélyes hulladékok keletkezésekor a 
Környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. A munkavégzés során fel nem használt 
veszélyes anyagok hulladékait össze kell gyűjteni és értékesítésükről, felhasználásukról gondoskodni 
kell. 

A munkavégzés során felhasznált festékek, oldószerek csomagolóanyagait veszélyes hulladékként kell 
kezelni. 

Amennyiben az építés során aszfaltbontásra kerül sor, a hulladékot a helyreállítást végző részére át kell 
adni. 

A munkaárok létesítése és visszatöltése során a földmunkát úgy kell végezni, hogy az diffúz 
légszennyezést nem okozzon. Az építési, szállítási és hegesztési munkákat csak megfelelő műszaki 
állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni. 

A védőcsövet a gyökérzet közé be kell fűzni és vissza kell takarni. A végleges eltakarásig, talajfeltöltésig 
a gyökérzetet, és a földet kétnaponta locsolni szükséges. 

A létesítmény üzembe helyezéséhez meg kell kérni a Környezetvédelmi Felügyelőség szakhatósági 
hozzájárulását, a szükséges dokumentumok csatolásával, amelynek tartalmaznia kell az építési 
tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok ártalmatlanításának dokumentumait. 

A tervdokumentáció az érvényben lévő környezetvédelmi előírásoknak megfelel. 
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1. Környezetvédelem 

A tervezett gázvezeték kivitelezése során veszélyes hulladék nem keletkezik. 

A vezetéképítés ideje alatt a járműforgalom kismértékben megemelkedik, a területen munkagépek 
dogoznak majd. Az építési munka kb. 1 hónapot fog igénybe venni. 

Az építés alatt átlagosan 2 munkagép 6 órában fog dolgozni. 

Mérési adatok alapján egy munkagép emissziója 10 l –es üzemanyag fogyasztás esetén az 
alábbiakban adható meg: 

NOx = 0,25 kg/ó 

SO2 = 0,051 kg/ó 

CO = 0,071 kg/ó 

korom, szilárd anyag = 0,013 kg/ó 

Ezen adatok alapján megállapítható, hogy a munkagépek légszennyező hatása nem számottevő, 
az nem befolyásolja a környezet levegőminőségét. 

2. Zaj- és rezgésvédelem 

Az építés alatt a munkagépek zajhatása okoz a környezetre megterhelést. Gépjárművek, tömörítő 
gépek, egyéb munkagépek üzemeltetése okoz zajterhelést. 

3. Vízvédelem 

A kivitelezés és a zárt rendszerű üzemeltetésből adódóan az üzemeltetés ideje alatt nem kell 
számolni a felszíni és felszín alatti vízszennyezéssel, a környezetre káros hatásokkal. 

4. Talajvédelem 

A termőréteget az altaljtól elkülönítetten kell deponálni és a csőfektetés után úgy kell visszatölteni, 
hogy ugyanoda kerüljön vissza. 

A szennyezés elkerülése érdekében az építési területen csak kizárólag jó műszaki állapotú gépek 
üzemeltethetők. 

A gépek üzemeltetése, karbantartása közben különös figyelmet kell fordítani a talaj és talajvíz 
szennyezésének elkerülésére. 

5. Hulladékkezelés 

Az építés során keletkező hulladék műanyag forgács. A tervezett gázvezeték tekercsben gyártott 
műanyag csövekből épül (PE 100/G minőségű), szerelése műanyag hegesztéssel történik. 
Hegesztés előtt a csövek illesztésénél a csővégek megmunkálásakor kb. két nap alatt keletkezik 
egy zsáknyi műanyag hulladék (forgács), mely nem minősül veszélyes hulladéknak (EWC kód: 
170203). A műanyag forgácsot és a munkaterületen keletkezett egyéb szemetet is el kell szállítani. 

A tervezett vezeték építése során festék, alapozó, ragasztó-, hígító-, rozsdátlanító szerek nem 
kerülnek felhasználásra, ezekből származó szer-maradványra nem kell számítani. 

Az építés egyes fázisainak, egyes folyamatainak befejezése után az építés területéről el kell 
távolítani minden olyan anyagot, amelyre a kivitelezés további szakaszában nincs szükség. A 
kivitelezés befejezésekor a területről minden építési hulladékot el kell távolítani. 

Összefoglaló 

Összességében megállapítható, hogy a tervezett létesítmény a vizsgált szempontok alapján a 
környezeti elemek számottevő környezet károsítása nélkül megvalósítható és üzemeltethető. 
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A kivitelezési munkák során a szokásos építési munkáktól eltérő környezetterhelés nem keletkezik. 
Az egyes hatásviselő elemekben bekövetkezett – az építés idejére vonatkozó átmeneti jellegű – 
változás többségében csak az építési területre, illetve annak közvetlen környezetére terjed ki. Az 
okozott hatások átmeneti jellegűek és elviselhetők. 

Az üzemeltetés ideje alatt normál üzemmódban nincs a határértéket meghaladó környezet terhelő 
hatás. 

Üzemzavar esetén a légtérbe maximálisan a technológiai rendszer térfogatának megfelelő földgáz 
kerülhet ki. A kiáramlott gáz a levegőben felhígulva terjed szét. Ilyen meghibásodás a környezetet 
átmenetileg terheli, de a hiba elhárítása után az eredeti állapot külön beavatkozás nélkül visszaáll. 

A fentiek alapján megállapítható: 

- A létesítmény környezetvédelmi szempontból megalapozottnak és kivitelezhetőnek 
minősíthető. 

- Az építés, üzemeltetés és felszámolás során okozott környezetterhelő hatások a 
jogszabályokban, szabványokban előírt határértékeken belül tarthatók. 

- A létesítés, üzemeltetés során – a vonatkozó előírások betartása esetén – olyan váratlan 
környezetkárosító hatással nem kell számolni, amely a beruházás további költségnövekedését 
okozná. 
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HEGESZTÉSTECHNOLÓGIA 

Vecsés, M0 6127 hrsz-ú ingatlan gázellátása 
nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építés 

kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához 

A tárgyi gázvezeték PE100/G SDR11 nyomásfokozatú csövekből épül. 

1. Személyi feltételek 

A gázelosztó vezeték hegesztését végzők az előírt minőségügyi követelményeknek feleljenek meg 
és rendelkezzenek a 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet szerinti szakemberekkel, minősített 
hegesztőkkel, hegesztési felelőssel. 

Hegesztés irányító 

Polietilén gázelosztó vezeték hegesztése esetén legalább középfokú végzettségű és PE 
hegesztéssel kapcsolatos szervezett vizsgaköteles tanfolyamon „PE vezeték hegesztés irányító” 
jogosultságot szerzett személynek kell felügyelnie a hegesztési munkákat. A hegesztés irányítókat 
írásban kell megbízni, feladatukat munkaköri leírásban kell szabályozni. 

Hegesztők 

A gázvezetéket csak minősített hegesztők hegeszthetik. 
PE gázvezeték hegesztését minősített, az adott kötéstípusra érvényes minősítéssel rendelkező 
hegesztő végezheti. 
Hegesztési munkákat az a személy végezhet, 

− aki legalább megfelelő hegesztési szakvizsgával rendelkezik, 

− aki az előzetes és időszakos orvosi vizsgálaton megfelelt a feladat elvégzésére, 

− aki munka és tűzvédelmi oktatásban részesült és az ellenőrzés során az ismereteket 
megfelelően elsajátította, 

− aki betöltötte 18. életévét, 

− aki a munkavégzésre alkalmas állapotban van. 

2. Próbavarrat készítés és vizsgálat 

Próbavarratokat kell készíteni az alábbi esetekben: 

− ha a hegesztő először végzi gázelosztó vezeték hegesztését, vagy 

− 6 hónapnál régebben végzett gázelosztó vezeték hegesztési munkát, vagy 

− aki új hegesztés-technológiai előírás szerint végez hegesztési munkát. 
A próbavarratot a kivitelezés megkezdése előtt kell készíteni és vizsgálni, a próbavarrat nem lehet 
a kivitelezési munka során készített első varrat. 
A próbavarratot  

− vizuális és méretellenőrzéses valamint 

− roncsolásmentes vizsgálatnak kell alávetni. 

A próbavarrat minősítését a hegesztési dokumentációhoz csatolni kell. 

3. Hegesztési utasítás kiválasztása 

Az OPUS TIGÁZ TT 1000 sz. technológiai utasítása alapján az adott gázelosztó vezeték hegesztési 
munkáinak elvégzéséhez szükséges hegesztési lapokat ki kell választani. 
A hegesztési lapok kiválasztásának szempontjai: 

− a hegesztendő varrattípusnak a hegesztési utasítás lap megfelel-e, 

− a hegeszteni kívánt csőátmérő anyagvastagság beleesik-e a hegesztési lap érvényességi 
tartományába, 

− a hegesztési helyzet megfelel-e a hegesztési lap pozíciójának, 

− a használt hegesztőanyagok megfelelnek-e a hegesztési utasítási lapon feltüntetetteknek. 

A fentiek alapján a konkrét kivitelezési munkára az alábbi hegesztési eljárások kerülnek 
alkalmazásra: 

a) DN110/PE100/G SDR11 cső polifúziós hevítőelem nélküli hegesztés 
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b) DN 160/110,  nyeregidom hegesztés 
c) DN 110  elektrofitting karmantyú és idom hegesztés 

Hegesztési körülmény: 

− helyszíni hegesztés 

Hegesztési eljárás típusa: 

− a DN110 mérettől kisebb hegesztések polifúziós hevítőemes, vag elektrofitting hegesztési  
eljárással végezhetők. 

Hegesztés módjai: 

− vonali hegesztés dn63 méret és feletti méret esetén gépi eljárás alkalmazható. 

Az OPUS TIGÁZ Zrt. TT 1000 sz. technológiai utasítás alapján az adott gázvezeték hegesztéseknél 
az alábbi PE hegesztési lapokat kell alkalmazni és ezek szerint kell a hegesztést végezni. 

− WPS-M-01_C_2011 DN32 –es csövek vonali hevítőelemes hegesztésére, 

− WPS-M-02_C_2011 a DN 63 –as és dn63 –tól nagyobb méretű csövek vonali gépi eljárású 
hevítőelemes polifúziós hegesztésére, 

− WPS-M-03_C_2011 DN 63/32 –es nyeregidom hegesztésére, 

− WPS-M-13_C_2011 a csövek vonali gépi eljárású hevítőelem nélküli polifúziós hegesztésére, 

Az adott gázelosztó vezeték hegesztése során (az elosztói engedélyes élőrekötési munkáinál) 
előfordul polifúziós hevítőelem nélküli (elektrofitting) vonali hegesztés illetve kivitelező a 
szakaszokban épülő gázvezeték összekötésére alkalmazhat hevítőelem nélküli (elektrofitting) 
eljárást. 

Ezen hegesztések elvégzését a WPS-M-13_C_2011 gyártói hegesztési utasítás szerint kell 
elvégezni. 

4. PE hegesztés tárgyi feltételei 

Alkalmazható hegesztő berendezések az OPUS TIGÁZ Zrt. TT 1000 sz. technológiai utasítás 
szerint: 

a) Polifúziós hevítőelemes hegesztő berendezés: 
DN110 vagy ettől kisebb csőátmérő esetén 

b) Nyeregidom hegesztő berendezés 
c) Hevítőelem nélküli (elektrofitting) hegesztés: 

minden csőméret esetén 
A hegesztő berendezések kezelésére, karbantartására vonatkozó előírásokat a berendezések 
gépkönyvei tartalmazzák. 

5. Alapanyag 

A gázelosztó vezeték építésre az MSZ EN 1555 szabványsorozat szerinti csövek és idomok vagy 
megfelelő minőségi bizonyítvánnyal rendelkező idomok használhatók. 

A gázelosztó vezeték hegesztésére vonatkozó részletes technológiai utasítást a TT-1000 
technológiában az utasítás 4.7.5 pontja tartalmazza, mely előírásokat a kivitelezési munka során 
be kell tartani. 

6. Hegesztési munkák minőségbiztosítása 

A gázelosztó vezetékek hegesztési munkáiról hegesztési naplót kell vezetni. 

A hegesztési napló formanyomtatványt a TT-1000 technológiai utasítás 7. számú melléklete 
tartalmazza. 

Próbavarrat készítése esetén arra külön hegesztési naplót kell készíteni. A hegesztési naplót a 
hegesztőnek, hegesztés irányítónak aláírásával kell hitelesíteni. 

Az elkészült hegesztésekről hegesztési vázlatot kell készíteni. 
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IRÁNYÍTOTT FÚRÁS 

nedves technológiával 

Vecsés, M0 6127 hrsz-ú ingatlan gázellátása 
nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építés 

kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához 

Az irányított fúrási technika alkalmas vízszintesen elhelyezendő csövek kitakarás nélküli 
fektetésére. A fektetendő cső hossza 20-400 m között, míg az átmérője a leggyakrabban 
előforduló méretek alapján 63 mm - 450 mm között változik. Ezzel a technikával lehetőség van 
ennél nagyobb átmérőjű csövek behúzására is. 

Felvonulás a munkaterületre 

Munkaterület kitűzése, építési napló megnyitása és folyamatos helyszínen tartása a 
vonatkozó, jóváhagyott tervdokumentációkkal együtt. 
Fúróberendezés helyszínre szállítása és szakszerű felállítása. 
A fúróberendezés víztartályainak feltöltése. 
Előzetes számítások alapján a megfelelő méretű zagytároló gödrök elkészíttetése. 
A munkaterület előkészítése tekintettel a fúrógép, a zagyberendezést szállító teherautó, a 
zagygödrök, és a behúzandó cső helyszükségletére. 
A munkaterület az illetéktelen személyek behatolása ellen lezárandó! 
Talajmechanikai szakvélemény és, vagy a talajszerkezet helyszíni szemrevételezése alapján 
kell a fúráshoz használt vízhez kevert adalékanyagok mennyiségét meghatározni. 
Felhasználandó bentonitmennyiség: 25 kg 1 m3 vízhez. Leggyakrabban használt 
adalékanyag: bentonit. A megfelelő mennyiségű bentonit bekeverése után, az adalék 
duzzadási idejét meg kell várni (min: 38 perc). 
A fúrásnál használt mérő és adatkijelző műszerek ellenőrzése, tekintettel az akkumulátorok 
töltöttségére. 
A fúróberendezés ellenőrzése, a gép üzemeltetési leírásában előírt teendők elvégzése: 
Ellenőrzés: hidraulika olajszint, olajszint, üzemanyagszint. Esetleges víz eltávolítása az 
üzemanyag előszűrőből. 
A fúrógép biztonsági berendezéseinek telepítése: az áramháló és a földelő cövek megfelelő 
elhelyezése, csatlakoztatása a géphez. Az elektromos veszélyhelyzetre figyelmeztető 
riasztórendszer ellenőrzése. 
A fúrási dokumentáció alapján, minden a fúrással keresztezendő műtárgy helyzetének pontos 
ismerete szükséges, ennek ellenőrzése elengedhetetlen a fúrás pontos és felelősségteljes 
kivitelezéséhez. A fúrási dokumentációban és engedélyekben előírt, a fúrás megkezdéséhez 
szükséges feltételek meglétének ellenőrzése. (pl. előírt szakfelügyeletek.) a fúrási terv 
kivitelezhetőségének ellenőrzése tekintettel a fúrószárak és a behúzandó cső minimális 
hajlítási sugarára. 
 

A fúróberendezés leírása 

A fúróberendezés, Grundodrill 15 Gs típusú irányított fúrógép. 

Technikai adatok:  
Hossz × szélesség × magasság: 6200 mm × 2260 mm × 2300 mm 
Tömeg: 10500 kg 
Maximális húzóerő: 150 kN 
Maximális nyomaték: 5000 Nm 
Maximális bővíthető átmérő: 500 mm 
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Fúrószárak minimális hajlítási sugara: 42 m 

 
 
A helyszíni adottságok miatt a fúrást az út FCC Magyarország Kft. telehelyével szemben levő 
oldalán kell indítani a Gyál, 037/32 hrsz-ú ingatlanról. Ez a helyszín könnyen megközelíthető, 
és elégséges hely áll rendelkezésre a fúrással kapcsolatos technológiai berendezések 
elhelyezésére. 

A munkaterület berendezése 

A szállító járművekkel a munkaterületre szállított berendezések a technológiai sorrend és 
működés figyelembe vételével kerülnek elhelyezésre a munkaterületen. A várható bentonit 
felhasználás figyelembevételével az alábbi berendezések szükségesek: 

- bentonit keverő berendezés 
- nagynyomású pumpa 
- fúróberendezés 

A munkaterületen a fúróberendezés kerül a fúrás indulási pontja figyelembevételével a 
középpontba. A többi berendezés elhelyezésénél arra kell ügyelni, hogy a fúróiszap keverése 
a fúróberendezés közelében történjen, hogy minél kisebb távolságra, kisebb 
nyomásveszteséggel lehessen a felhasználáshoz a bentonitot eljuttatni. 

A fúróberendezés működése 

A fúrógépet a fúrás tervezett helyén rögzíteni kell a toló- ill. húzó igénybevételek hatása ellen, 
melyet csigahorgonyok lehajtásával lehet elérni. 

A fúrás elkezdéséhez szükség van egy kisméretű belépési gödörre, ami lehetővé teszi az első 
fúrószár befúrását. 
Ennek méretei (hossz x szélesség x mélység): 50 cm x 60 cm x 30 cm. 
 

A tervezett nyomvonalon a fúró berendezés, a fúrófej és fúrócsövek segítségével először egy 
pilot-furatot kell elkészíteni. A fúrás során a fúrófej pillanatnyi helyzetét folyamatosan nyomon 
kell követni. A fúrófejbe helyezett jeladó szonda adatait a felszínen egy kézi vevőkészülékkel 
lehet mérni. A vevőkészülék a szonda jeleit automatikusan átalakítja és a képernyőn kiírt 
értékek alapján  lehet meghatározni a fúrófej helyzetét és pozícióját. A fúrás irányítása illetve 
dokumentálása a mért adatok szerint történik. A mérőműszer típusa: DigitrackEclipse. 

A jeladó szonda típusa: Eclipse ETP sen 0060. 

A bentonit-zagy keverő berendezés tömlővel és vezérlőkábellel csatlakozik a nagynyomású 
pumpához, illetve a fúrógéphez. A fúrógépkezelő a fúrás és csőbehúzás alatt folyamatosan 
adagolja a bentonit-zagyot (fúróiszap). A bentonit-zagy agyag származék, melyet zsákos 
kiszerelésben kell szállítani a fúrás helyszínére. A vízzel kevert fúrási segédanyagot a talaj 
minőségétől függő receptúra alapján kell bekeverni a fúrási terv szerint olyan sűrűségűre, hogy 
a funkciójának megfelelően alkalmas legyen a furat belső kitámasztására és a furatból a 
többlet talaj eltávolítására. A keverő berendezésből a fúrógép nagy nyomású pumpájához kell 
eljuttatni a bentonit zagyot, melyet a fúrószárakban található furaton és a fúrófejen keresztül 
jut be a talajban kialakítandó furatba. 

 

A fúrófej helyzetét forgó és toló mozgással lehet változtatni. Ha szükséges, akkor egyidejűleg 
mindkét mozgás is végezhető. A talaj bontását a fúrófejre szerelt vágóél végzi, melyet az 
egyidejű nagynyomású bentonitot bepumpálás segít. A furatban a fúrólyuk felületén ún. 
bentonit szűrőlepény alakul ki, mely a termett talajba kissé beszivárogva vízzáró réteget 
biztosít egy folyamatos bentonit iszap csatorna kialakulásához. A bentonit iszapnak több 
funkciója is van: 

- belülről folyamatosan kitámasztja a furatot, hogy munka közben ne omoljon be a talaj, 
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- az esetleg jelen lévő talajvíz bejutását megakadályozza, ill. jelentősen csökkenti, 

- a további bővítési fázisokban az üregből a túlnyomásnak köszönhetően eltávolítja a 
fúrt talaj egy részét és helyére a bentonit iszap kerül, 

- behúzáskor a cső kiszorítja a többlet bentonitot, valamint az azzal kevert talajt és 
tömör zárással fogja körül a furatba behúzott csövet, mely a teljes felületén 
beágyazódik a bentonitba, 

- a gyűrűs térben a termett talajjal kevert bentonit iszap kocsonyásodik, majd idővel 
elveszíti a víztartalmának jelentős részét és a furat oldalába kipréselt termett talaj 
visszarendeződésével teljesen tömör vízzáró gyűrűt képez a cső körül, illetve így 
kapcsolódik az eredeti talajhoz. 

A fúrófej kialakításának és a rugalmasan hajlítható fúrócsöveknek köszönhetően alkalmas az 
irányváltoztatásra. A fúrófejen a keményfém felrakású vágóél ferde síkban van kialakítva. 
Irányváltásnál a vágóélt a tervezett haladási iránynak megfelelően kell beállítani és forgatás 
nélkül kell előre tolni. A talaj ellenállásának köszönhetően a ferde síknak megfelelően a fúrófej 
irányt vált. Az egyenes előrehaladás fúrófej forgatásával és egyidejű előtolásával (fúrással) 
valósul meg. 

Ezzel biztosítható, hogy ha elértük a kívánt mélységet, akkor a fúrófejet be lehet bállítani a 
kívánt haladási irányba és folyamatos forgatás és tolás egyidejű alkalmazásával jut el az újabb 
irányváltáshoz, amikor a mélyből újra a felszínre akarunk jutni egy ferde fúrással. Az 
irányváltásoknál a fúrócsövek görbületi sugara jelenti a korlátot, annak figyelembevételével 
kell az íveket megválasztani. 

A mérést végző munkatárs irányítja a fúrási munkát és a végrehajtott fúrási utasításokat 
egyúttal dokumentálja a fúrási jegyzőkönyvben, mely tartalmazza a befúrt fúrócsövek számát, 
azok fúrási irányát és mélységét (a felszíntől mérve, és 4,5 m hosszanként, szükség szerint 
gyakrabban is.) 

A fúróberendezés mérőműszerével a pilotfurat elkészítése közben folyamatosan ellenőrizni 
kell a fúrófej pozícióját (mélységét), ha szükséges korrekció hajtható végre a pontos 
mérettartás (a mélység tartása) érdekében. 

A fúrás során minden fúrószár befúrása után, a fúrófej dőlésszögét, mélységét, és irányát 
ellenőrizni kell. Fontos a fúróalagútba beadagolt zagy nyomásának ellenőrzése, a mennyiség 
változtatásával a kívánt szinten tartása (40 – 60 bar). A fúrólyukból visszaáramló fúrófolyadék 
folyamatos ellenőrzése, szükség esetén a fúrózagy összetételének megváltoztatása. 

A furat bővítése 

A pilotfurat elkészítése után a géppel ellentétes oldalon a fúrófejet speciális szerszámokkal le 
kell szerelni és helyére ún. bővítő fejet kell felszerelni. A bővítő fej feladata, hogy az elkészült 
furatot olyan méretűre lehessen felbővíteni, hogy az előkészített csövet a furatba – a cső 
anyagát és átmérőjét figyelembe véve- be lehessen húzni. A bővítésre több lépcsőben kerül 
sor, mert kb. 25-40 % -al nagyobb átmérőjű furatot kell készíteni, mint a behúzandó cső 
átmérője. A bővítés során a fúróiszappal kevert talaj a belső, a furatban fellépő nagyobb 
nyomás eredményeként részben eltávozik a furatból és a helyét folyékony fúróiszap (bentonit 
keverék) foglalja el. A bentonit megakadályozza a furat beomlását, mert belülről folyamatosan 
támasztja a furatot, megtartja a talajt. 

A védőcső behúzása a furatba 

A behúzásra kerülő védőcső: DN 200/PE100 jelöletlen PE cső. 

A furat kellő felbővítése után egy csapágyat kell felszerelni a bővítő fej mögé a fúrócsőre, hogy 
a forgó mozgástól, a csavarodástól megóvjuk a behúzás során a csövet. Ezt követően 
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rögzíteni kell a csövet a bővítőfejhez és a fúrórudazat forgatása közben fokozatosan kell húzni 
a fúróberendezés felé. A fúrószárakat egyenként le kell szerelni a berendezésnél és ennek 
megfelelően mindig beljebb kerül a cső a furatba. 

A behúzandó cső takarási mélységét a csőátmérő 7-10-szeresére kell felvenni talajminőségtől 
függően azért, hogy a cső behúzása keltette feszültség ne okozzon alakváltozást a talajban.  

A  behúzásra kerülő védőcsövet a 044/10 hrsz-ú ingatlan kerítése mellett kell elhelyezni, ebből 
az irányból történik a behúzás. A behúzásnál  önjáró, oldalemelő szerkezetekkel meg kell 
emelni a csövet olyan szögbe, mint a cső önhajló íve, illetve az ennek megfelelő ívben 
kialakított furat íve. Ezzel könnyítjük a cső behúzását, csökkentjük a fellépő súrlódási erőt. A 
behúzáshoz a teljes hosszon gumis görgőket kell alkalmazni. 

A behúzás során a cső kiszorítja a furatból a többlet bentonitot és a nagy nyomás hatására a 
cső és a környező talaj között az u.n. gyűrűs térben tökéletes tömörítés történik. A víztartalom 
elvesztése után a bentonit vízzáró anyagként zárja a talaj és a cső közötti gyűrűs teret. 

 

Irányított fúrás dokumentálása 

A mért adatokat táblázatos formában rögzíteni kell, hogy a megvalósulásról a későbbi fúrási 
görbe elkészíthető legyen.(Mért adatok: befúrt fúrószárak száma (db), fúrószáranként a 
felszíntől való mélység (m), fúrószáranként a fúrófej dőlésszöge (%).) A fúráskor készített 
jegyzőkönyv egy példányát csatoljuk a megvalósulási tervdokumentációhoz. 

 

Haszoncső behúzása a védőcsőbe 

Behúzásra kerülő haszoncső: D 110 PE 100/G SDR 11 

A haszoncső végét végzáró sapka felhegesztésével le kell zárni, hogy szennyeződés ne 
juthasson bele behúzáskor. A védőcső végeinél el kell készíteni a munkagödröket a behúzás 
irányában 30o-os lejtéssel, A haszoncső egy szálban gyártott legyen. Optikai kábelbefújó 
berendezéssel át kell juttatni a cső másik végére egy nylonzsinórt (EZ 100 zsinórbefúvó 
készülék kellékanyaga) amellyel aztán vissza kell húzni egy acél sodrony kötelet, amelyet fel 
kell erősíteni a haszoncső végére. Ezt követően meg kell emelni a csövet olyan szögbe, mint 
a cső önhajló íve, illetve az ennek megfelelő ívben kialakított védőcső íve. Ezzel könnyítjük a 
cső behúzását, csökkentjük a fellépő súrlódási erőt. A súrlódás csökkentése érdekében a 
csőfalat be kell kenni káliszappanos vízzel, vagy GLISS-F síkosító anyaggal. A haszoncsövet 
a sodrony kötél segítségével fokozatosan  be kell húzni a védőcsőbe. A behúzáshoz a teljes 
hosszon gumis görgőket kell alkalmazni. A behúzás után a csővégeket méretre kell vágni és 
elő kell készíteni hegesztésre. 

 

Befejező munkálatok 

A munkaterületet eredeti állapotára helyre kell állítani, minden hulladékot, építési törmeléket, 
bentonit maradványt el kell szállítani. A mezőgazdasági művelésű terület rekultivációját a 
terület művelését végzővel egyeztetett módon kell elvégezni. 
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IRÁNYÍTOTT FÚRÁS 

száraz technológiával 

Vecsés, M0 6127 hrsz-ú ingatlan gázellátása 
nagyközépnyomású gázelosztó vezeték építés 

kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához 

 

PNEUMATIKUS FÖLDRAKÉTA 

Technológiai leírás, alkalmazási területek: 

A rakétás fúrás során alkalmazott talajfúró berendezések pneumatikusan vezérelhető, sűrített 
levegővel működő készülékek (pneumatikus rakéta). 

A szükséges tápnyomást normál, az építkezéseken is alkalmazott kompresszor állítja elő, ezért a 
fellelhető típusok kivétel nélkül szabványos 6-7 bar nyomással üzemeltethetők. 

A pneumatikus rakétában található dugattyú az előre- és hátrafelé történő mozgása segítségével 
üti a rakéta homlokfelületét, és ennek a mozgásnak a segítségével halad előre a talajban.  A rakéta 
haladó mozgása a külső felület és a talaj közötti súrlódási erő révén lehetséges. 

Amennyiben a behúzandó cső nagyobb átmérőjű, mint a furat, a rakéta hátramenetben egy 
acélsodrony kötelet áthúz az elkészített furaton, majd a kötél előfeszítésével és egy bővítő cső 
segítségével bővítő furatot készíthető. 

A rakétás fúrás technológiával pontos vízszintes furatok készíthetőek földalatti ellátó vezetékek 
lefektetésére maximum 25-30 méter hosszban, 55- 200 mm átmérőben. 

A rakéta használható minden tömöríthető talajban: mint agyagos homok, agyag stb, bizonyos 
esetekben kevés kavicstartalom mellett is. 

A rakéta könnyen beállítható, legfőbb előnye az egyszerűsége és gyorsasága. 

Több fajta cső telepíthető az eljárással. (KPE, acél, pvc, csövek.) 

A rakéta működéséhez egy ca 80 cm széles és a rakéta hosszának megfelelő indítógödör 
szükséges, valamint cső behúzás esetén egy akkora fogadó gödör, amiben a szerkezet elfér. 

Felvonulás a munkaterületre 

A fúráshoz az adott helyszínre és az alkalmazott technológiára vonatkozó fúrási tervet kell 
készíteni és azt jóvá kell hagyatni a keresztezett létesítmény kezelőjével. A fúrást csak a 
jóváhagyott fúrási terv alapján lehet elkezdeni szakfelügyelet igénybevétele mellett. 
Munkaterület kitűzése, építési napló megnyitása és folyamatos helyszínen tartása a 
vonatkozó, jóváhagyott tervdokumentációkkal együtt. A fúrást fúrómesternek kell irányítani 
az adott fúráshoz tartozó géptípus technológiája szerint. 
Fúróberendezés helyszínre szállítása és szakszerű felállítása. A munkaterület az 
illetéktelen személyek behatolása ellen lezárandó! A fúróberendezés ellenőrzése, a gép 
üzemeltetési leírásában előírt teendők elvégzése: A fúrási terv alapján, minden a fúrással 
keresztezendő műtárgy helyzetének pontos ismerete szükséges, ennek ellenőrzése 
elengedhetetlen a fúrás pontos és felelősségteljes kivitelezéséhez. A fúrási 
dokumentációban és engedélyekben előírt, a fúrás megkezdéséhez szükséges feltételek 
meglétének ellenőrzése. (pl. előírt szakfelügyeletek.) a fúrási terv kivitelezhetőségének 
ellenőrzése. 
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A munkaterület berendezése 

 
A helyszíni adottságok miatt a fúrást az út FCC Magyarország Kft. telehelyével szemben 
levő oldalán kell indítani a Gyál, 037/32 hrsz-ú ingatlanról. Ez a helyszín könnyen 
megközelíthető, és elégséges hely áll rendelkezésre a fúrással kapcsolatos technológiai 
berendezések elhelyezésére. 
Indító és fogadó aknák kiásását közmű szakfelügyelet mellett kell végezni. A berendezés 
indításához egy indítóállványra van szükség, amellyel a fúró rakéta egyszerűen beállítható, 
és pontos vezetést is biztosít a talajba hatoláskor. A csöveket - az akadálytalan behúzás 
érdekében kiálló részek nélkül – a földrakétához kapcsolják és azonnal behúzzák a 
berendezés által készített üregbe. 
 
Furat készítése és fúrás: 
A fúrási munkálatokat a fúrómesternek kell irányítania és felügyelnie.  
Működés közben a vésőfej ütőkalapácsként felhasítja és szétroncsolja a köveket és 
falazatokat. Eközben tömörítik a talajt és a talajban üreg keletkezik. A beverési energia 
hozzáillesztése a különböző talajosztályokhoz egyes típusoknál (pl. Tracto-Technik) 
teljesen automatikusan, másoknál (pl. Terra-Hammer) az előrehaladás sebességének 
függvényében a levegőszállítás kézi beállításával történik. A megfelelő méretű furat elérése 
után a földrakéta visszmenetben behúzza a védőcsövet. A behúzásnál  önjáró, oldalemelő 
szerkezetekkel meg kell emelni a csövet olyan szögbe, mint a cső önhajló íve, illetve az 
ennek megfelelő ívben kialakított furat íve. Ezzel könnyítjük a cső behúzását, csökkentjük 
a fellépő súrlódási erőt. A behúzáshoz a teljes hosszon gumis görgőket kell alkalmazni. A 
behúzás helyéhél a csőfelületet folyamatosan nedvesíteni kell a súrlódás csökkentése 

érdekében. A csőfalat be kell kenni káliszappanos vízzel, vagy GLISS-F síkosító anyaggal. 

A fúrás közben a fúrási irányba eső munkaterületet folyamatos felügyelet és ellenőrzés alatt 
kell tartani.  
 
Befejező munkálatok 

A munkaterületet eredeti állapotára helyre kell állítani, minden hulladékot, építési 
törmeléket, hulladékot  el kell szállítani. A mezőgazdasági művelésű terület rekultivációját 
a terület művelését végzővel egyeztetett módon kell elvégezni. 

 
 

Cegléd, 2021.július hó 

 Füle Győző 
 tervező 
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TERMŐFÖLD REKULTIVÁCIÓJA 
 

Beruházással érintett termőföld részletek: 
 

település hrsz. művelési ág területe 
m2 

vezeték hossza 
m 

Gyál 025/12 szántó 13.7319 391,3 

Gyál 029/34 szántó, 
járási 

mintatér 

29.1793 453,8 

Gyál 036/2 szántó 459 45 

Gyál 036/65 szántó 3985 102,9 

Gyál 036/68 szántó 692 11,7 

Gyál 036/71 szántó 740 11,6 

Gyál 036/74 szántó 1663 23,8 

Gyál 036/77 szántó 3784 44,8 

Gyál 036/80 szántó 5844 70,6 

Gyál 037/52 szántó 1.1105 51,5 

Gyál 044/9 legelő 11.1644 9,6 

 
 
 
A rekultivációval érintett területhossza 1.217 m a nagysága 4 méter széles munkaterülettel 
számolva összesen 4868 m2. 
A munkálatokat a Dr. Joó Katalin talajvédelmi szakértő által készített MEZŐGAZDASÁGI 
CÉLÚ HASZNOSÍTÁST LEHETŐVÉ TÉVŐ REKULTIVÁCIÓT, ÚJRAHASZNOSÍTÁST 
MEGALAPOZÓ TALAJVÉDELMI TERV és a HUMUSZOS TALAJRÉTEG MENTÉSÉT 
MEGALAPOZÓ  TALAJVÉDELMI TERV  valamint a járási földhivatal előírásai alapján kell 
elvégezni. 
A vezetéképítési engedélyezési tervdokumentáció talajvédelmi tervfejezetében a tervezett 
nyomvonal által a gázvezeték kiváltással is érintett földrészletekre meghatározott mentésre 
érdemes termőréteg vastagság letermeléséről kell gondoskodni a kivitelezési munkálatok 
megkezdése előtt. A mentett humuszos termőréteget időlegesen a nyomvonal mentén az 
alsóbb talajrétegekből kikerülő gyengébb talajtulajdonságokkal bíró altalajmennyiségektől 
elkülönítve kell tárolni, úgy hogy azok egymással ne keveredhessenek. A vezeték árokba 
helyezését követően az eredeti talajrétegrendnek megfelelő sorrendben kell a munkaárkot 
visszatömedékelni, úgy, hogy a termőföld felszínén altalaj nem maradhat. A 
visszatömedékelés során az eredeti tömörítési szinthez közeli állapotot kell elérni, hogy a 
munkálatokkal érintett termőföldrészleteken terepegyenlőtlenségek (kiemelkedések-
süllyedések) ne alakulhassanak ki, melyek akadályoznák a talajvédő gazdálkodás feltételeit. 
A gázvezeték nyomvonalával érintett területekről humuszos termőréteg mennyiségek 
elszállítása nem indokolt. A beruházás földtömegegyenleggel megvalósítható. A gázvezeték, 
illetve a homokágyazat által kiszorított földanyag mennyisége nem indokolja, hogy az érintett 
területről földanyag-mennyiségek elszállításra kerüljenek. Gondoskodni kell, hogy vízzel 
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telített, felázott talajon a kivitelezési, valamint a rekultivációs munkálatokat ne végezzék, mert 
az okozott taposási kár helyreállítása jóval nagyobb terhet jelenthet és akár helyrehozhatatlan 
kárral járhat. A munkálatokkal okozott taposási kárt a talaj lazításával javasolt megszüntetni, 
mely történhet tárcsával, ekével, illetve lazító késekkel.  
A beruházás befejezésekor az érintett és környező termőföldeken a beruházásból származó 
talajidegen anyag és egyéb, a talaj minőségét károsan befolyásoló anyag nem maradhat. 
Gondoskodni kell, hogy a beruházás kivitelezése folyamán a környező termőföldrészletek 
minőségében kár ne keletkezhessen. 
 
 
 
 
 
  
 

 



 
 
 
 
 
 
 

   Tárgy: Javaslat a gyáli 044/11 hrsz.-ú ingatlanon lévő
   üzemanyagkút áthelyezésére vonatkozó tulajdonosi 
   nyilatkozat kiadásával kapcsolatosan 

 
 

Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 
 
Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a gyáli 044/11 hrsz.-ú „kivett szemétlerakó telep” megnevezésű 
külterületi ingatlan. 
 
A Gyáli Hulladékkezelő Központ üzemeltetője az FCC Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. - 
a mellékelt tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemben leírtak és a részletes helyszínrajzon ábrázoltak szerint - 
fejleszteni tervezi a telephelyen belüli forgalomtechnikát, ennek révén beszállítóik számára kényelmesebb közlekedést, 
rövid idejű megállási lehetőséget (dokumentáció kitöltésére) szeretne biztosítani. Ennek érdekében a telepi 
üzemanyagkút telephelyen belüli áthelyezése szükséges. 
 
A fejlesztési folyamat jelenleg az engedélyezési terv készítésének fázisában van. Az engedély kérelem egyik kötelezően 
csatolandó melléklete a fejlesztéssel érintett terület tulajdonosának a hozzájáruló nyilatkozata a tervezett fejlesztés 
végrehajtásához.  
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fentiek ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
 
a.) hozzájárul ahhoz, hogy az FCC Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. a Gyál Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő gyáli 044/11 hrsz.-ú ingatlanon lévő üzemanyagkutat – az 
előterjesztéshez mellékelt részletes helyszínrajz szerint - áthelyezze 

 
b.) a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 
 
Határidő: 2021. december 15. (az ügyfél értesítésére) 
Felelős:  a Bizottság elnöke  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítészi irodavezető 
 
 
Gyál, 2021. november 10. 
 
            Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 

1 pld. részletes helyszínrajz 
1 pld. tulajdoni lap másolat 
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Tárgy: Javaslat felelős akkreditált közbeszerző 
(FAKSZ) kiválasztására a Gazdaház 
megvalósításához szükséges kivitelező 
beszerzéséhez 

 
 

Tisztelt Képviselő-Testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületének jóváhagyásával a 34/2021. (II.15.) sz. polgármesteri 
határozatban kiválasztásra került a Borfeum Kft. a gyáli új főzőkonyha, és városüzemeltetési telephely 
épületének megtervezésére. 
 
Az engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás lezajlott, és az engedély alapján a kivitelezési 
tervek is elkészültek. 
 
Az előkészítési folyamat következő része a kivitelező beszerzési eljáráshoz felelős akkreditált közbeszerző 
kiválasztása, melyhez ajánlatok kerültek bekérésre felelős akkreditált közbeszerzőktől az eljárás teljes körű 
lebonyolítására, amiket az alábbi táblázat foglal össze: 
 

Pályázó Nettó ÁFA Bruttó 
Firmiter Hanga Kft.            900 000       243 000  1 143 000 Ft 
dr. Dóka Zsolt            800 000       216 000  1 016 000 Ft 
KözBeszTender Kft.            950 000       256 500  1 206 500 Ft 

 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, dr. Dóka Zsolt ajánlatát, és szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő 800 000,- Ft + 
Áfa összegért a tervező kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására. 

2. a fentiekhez szükséges fedezetet a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2021. december 30. 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Szőgyényi Sándor 
 
Gyál, 2021. 11. 10. 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Mitku-Orosz Krisztina 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

Melléklet: - árajánlatok 
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cím: 2000 Szentendre, Széchenyi István tér 35. I/6. 
telefon: +36 30 20 10 302 + 36 20 980 90 71 
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Gyál Város Önkormányzata 
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
Tisztelt Ajánlatkérő! 
 
Megtisztelő felkérésükre az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásában történő közbeszerzési jogi 
szolgáltatásokra ajánlatom a következő. 
 
Közbeszerzés tárgya: Gazdaház építés kivitelezés a 2360 Gyál, Bartók Béla úton lévő 4379/9 hrsz-
ú ingatlanra 
 
Árajánlat a tárgyi közbeszerzési eljárás lebonyolítására, abban közbeszerzési- és jogi szakértelem 
biztosítására ajánlatkérő közbeszerzési szabályzata szerint: nettó 800 000 Ft + 27% ÁFA 
 
A fenti ár nem tartalmazza a hirdetmény ellenőrzési díjakat (160 000 Ft eljárást megindító felhívás, 100 000 
Ft eredmény hirdetmény) és az EKR rendszerhasználati díjat (50 800 Ft). 
 
A közbeszerzési eljárással kapcsolatos szolgáltatások: 
 

- Ajánlatkérő által rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján javaslat az ajánlatkérés 

feltételeire, az eljárásrend, eljárás típus, időütemezés, eljárást megindító felhívás és az egyéb 

közbeszerzési dokumentumok közbeszerzési- és jogi szakértelem körébe eső részeinek előkészítése, 

szükség szerinti módosítása, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói (FAKSZ) 

ellenjegyzése; 

- az eljárás lebonyolítása és adminisztrálása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR); 

- eljárást megindító felhívás, közbeszerzési dokumentumok feladása, megküldése, szükség szerinti 

hiánypótlása, módosítása; 

- kiegészítő tájékoztatás összeállításának koordinálása a közbeszerzés tárgya szerinti- és szükség 

esetén a pénzügyi szakértővel egyeztetve, a szakértelme szerinti válaszok összeállítása, a kiegészítő 

tájékoztatás megküldése; 

- ajánlatok felbontása, bontásról készült jegyzőkönyv FAKSZ ellenjegyzése, megküldése az 

ajánlattevőknek; 

- az ajánlatok értékelése és bírálata a szakértelme szerint; 

- hiánypótlási felhívások, felvilágosítás kérések, indokolás kérések előkészítése, megküldése; 

- hiánypótlások, felvilágosítások, indokolások bírálata; 

- bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv előkészítése, FAKSZ ellenjegyzése; 

- szakvélemény és döntési javaslat előkészítése;  

- írásbeli összegezés előkészítése; 

- írásbeli összegezés FAKSZ ellenjegyzése, megküldése az ajánlattevőknek; 

- eljárás eredményéről szóló hirdetmény elkészítése és feladása; 

mailto:drdokazsolt@drdoka.hu
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- a közbeszerzési szerződés elhelyezése az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben és a Szerződés 

Nyilvántartási Rendszerben (CORE); 

- szoros együttműködés az eljárás tárgya szerinti, pénzügyi, jogi vagy egyéb szakértelmet biztosító 

személyekkel, szervezetekkel, azok közbeszerzési tevékenységének támogatása; 

- részvétel a bíráló bizottsági és az egyéb ajánlatkérői üléseken, megbeszéléseken; 

- a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. 

rendelet 21. §-ban foglalt feladatok ellátása; 

- Ajánlatkérő képviselete a közbeszerzési eljárással kapcsolatos esetleges jogorvoslati és peres 

eljárásokban. 

 
Ajánlati kötöttség: 60 nap.  
 
Remélem, hogy munkámmal segíthetem az Önök sikeres, törvényes közbeszerzését!  
 
Szentendre, 2021. november 8. 
 
 

Tisztelettel: 
 

dr. Dóka Zsolt  
     ügyvéd 

                                                                                   közbeszerzési szakjogász 
                                                                 felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
           /elektronikus aláírással ellátott dokumentum/  
 

mailto:drdokazsolt@drdoka.hu


 
  

Megbízhatóság a 
Közbeszerzésben! 

-.- 
Megbízhatóság a 
Lebonyolításban! 

 
 

8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A  
Telefon: (+36)-30-33-42-418 
Fax: (+36)-87-341-205 
E-mail: firmiterhanga@outlook.com 
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Megbízhatóság a 
Közbeszerzésben! 

-.- 
Megbízhatóság a 
Lebonyolításban! 

 
 

8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A  
Telefon: (+36)-30-33-42-418 
Fax: (+36)-87-341-205 
E-mail: firmiterhanga@outlook.com 
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Tárgy: Árajánlatadás 
Kelt: Balatonfüred, 2021. november 8. 

 
Gyál Város Önkormányzata 
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
donhauzer.adam@gyal.hu 
gyalph@gyal.hu 
szogyenyi.sandor@gyal.hu 
 
 
Tisztelt Ajánlatkérő! 
 
Köszönettel vettük ajánlatkérésüket a Gyál, Gazdaház (2360 Gyál, Bartók Béla úton 
lévő 4379/9 hrsz-ú ingatlan) építésére vonatkozó a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására 
A közbeszerzési eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó: Harsányi István lajstromszám: 00055.  
Ajánlatunk a közbeszerzési eljárásban a kötelező eljárási illetve hatósági díjakat nem 
tartalmazza. 
 

Ajánlati ár:      
 
 Nettó HUF ÁFA Bruttó HUF 
Közbeszerzési szakértő díja, az eljárás 
teljes körű lebonyolítása: 

900.000,- 243.000- 1.143.000,- 

 
 
Balatonfüred, 2021. év november hó 08. nap 

 
                               
 
 

          
       Harsányiné dr. Tóth Beáta 
         ügyvezető 





 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat idősek otthona tervezőjének 
kiválasztására közbeszerzési eljárás indítására 

 
Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! 

Gyál Város Önkormányzata „Gyál, idősotthon tervezés” tárgyú versenyeztetési eljárása a Képviselő-testület 
148/2021. (VI.24) számú döntése alapján 2021. szeptember 1-én a Magyar Építész Kamara honlapján 
megjelentetett ajánlattételi felhívással indult, majd a beérkezett magas árak miatt a Képviselő-testület 205/2021. 
(XI.30) számú döntése alapján 2021. november 30-án sajnálatosan eredménytelenül le is zárult. 

A tervező kiválasztásának következő lépése egy közbeszerzési eljárás lefolytatása, aminek lebonyolítására a 
Képviselő-testület 207/2021. (XI.30) számú döntése alapján a felelős akkreditált közbeszerző (FAKSZ) 
kiválasztásra került, valamint a közbeszerzési terv szükséges módosítása is megtörtént.  

A kiválasztott közbeszerzési tanácsadó elkészítette az indítandó eljárás Ajánlattételi Felhívását, és a 
szerződéstervezetet, ami jelen előterjesztés melléklete. 

Az eljárás megindítása esetén a felhívás dátumai pontosításra kerülnek majd automatikusan, azonban ez a lényegi 
elemeit nem érinti. 

Kérem a tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja „Gyál, idős otthon tervezés” tárgyú közbeszerzési eljárás indításának szükségességét, és az 
előterjesztés melléklete szerinti ajánlattételi felhívást és szerződés tervezetet, ami alapján le kívánja 
folytatni az eljárást. 

2. a Bíráló Bizottságba az alábbi eseti tagokat jelöli: A közbeszerzést lebonyolító felelős akkreditált 
közbeszerzési tanácsadó, aki az eljárás lebonyolításában közreműködik. 

3. felhatalmazza a Közbeszerzési Munkacsoportot a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásához 
szükséges további intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős:  Munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 

Gyál, 2021. 11. 10. 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

            Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: Ajánlattételi felhívás és szerződés tervezet 
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Ajánlati/részvételi felhívás 
Szolgáltatásmegrendelés 

 
Jogalap: 
2014/24/EU irányelv 
I. szakasz: Ajánlatkérő 
 
Név és címek 
 
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 
Hivatalos név: GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Nemzeti azonosítószám: 15730370213 
Postai cím: Kőrösi Út 112-114. 
Város: Gyál 
NUTS-kód: HU120 
Postai irányítószám: 2360 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartó személy: Rozgonyi Erik 
Telefon: +36 29540937 
E-mail: jegyzo@gyal.hu 
Fax: +36 29340028 
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyal.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyal.hu 
 
Kommunikáció 
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR.../reszletek 
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím 
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: 
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR.../reszletek  
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre 
 
Az ajánlatkérő típusa 
Regionális vagy helyi hatóság 
 
Fő tevékenység 
Általános közszolgáltatások 
 
II. szakasz: Tárgy 
 
A beszerzés mennyisége 
 
Elnevezés: 
 
Gyál, idős otthon tervezés  
Hivatkozási szám: EKR… 
 
Fő CPV-kód 
71220000-6 Építészeti tervezési szolgáltatások 
 
A szerződés típusa 
Szolgáltatásmegrendelés 
 
Rövid meghatározás: 
Gyál, idős otthon tervezés  
 
Becsült teljes érték vagy nagyságrend 
 
Részekre vonatkozó információk 
A beszerzés részekből áll: nem 
 
Meghatározás 
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További CPV-kód(ok) 
71220000-6 Építészeti tervezési szolgáltatások 
 
A teljesítés helye 
NUTS-kód: HU120 Pest 
 
A teljesítés fő helyszíne: 
Gyál 
 
A közbeszerzés ismertetése: 
 
A tervezés tárgya: 
 
Megrendelő Képviselő-testülete döntött arról, hogy idősotthont építtet. A beruházásra tanulmánytervet készíttetett. 
A tanulmánytervet a Megrendelő Képviselő-testülete elfogadta azzal, hogy az idősotthon nem az eredeti helyszínre 
épül, hanem – az intézmény területigényére tekintettel – az Erdősor utcai (Toldi Miklós-Kisfaludy utca közötti) 
4856/6 hrsz.-ú ingatlanra. 
A beruházás előzetesen becsült adatai: 
-      Összes hasznos szintterület: 7.500 m2 
-      gépkocsi parkoló: 2615 m2 és 100 db 
A helyszín kijelölésre került, de a telek kialakítása még folyamatban van. 
 
A Tervező feladatai: 
a) engedélyezési terv elkészítése és egyeztetések szerinti véglegesítése, melynek részét kell, hogy képezze 
a jelenleg a területen lévő erdő kertészeti szempontú felülvizsgálata és annak megfelelő terv szintű kezelése 1. 
változat 1 példányban papír alapon és 1-1 példányban elektronikus adathordozón pdf és dwg formátumban, 
végleges változat 5 példányban papír alapon és 1-1 példányban elektronikus adathordozón pdf és dwg 
formátumban 
b) Megrendelő képviselete a tervek egyeztetéséhez és engedélyezéséhez kapcsolódó eljárásokban, így 
különösen településképi, tervtanácsi, közmű és hatósági egyeztetéseken, ezekről írásos emlékeztető készítése   
c) kiviteli terv elkészítése és egyeztetések szerinti véglegesítése 1. változat 1 példányban papír alapon és 1-
1 példányban elektronikus adathordozón pdf és dwg formátumban, végleges változat 5 példányban papír alapon 
és 1-1 példányban elektronikus adathordozón pdf és dwg formátumban 
[az a), c) pontoknál az elektronikus dokumentumok file nevei legfeljebb 20 karaktert tartalmazhatnak, melynek 
magában kell foglalnia a rajz számot] 
d) közbeszerzés tárgya szerinti műszaki szakértő delegálása az építés kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési 
eljárás(ok)ban a Megrendelő bíráló bizottsági feladatokat is ellátó közbeszerzési munkacsoportjába a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (3)-(4) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
4. § (1) bekezdése szerint, akinek feladatait a szerződés tervezet 1.3. pont tartalmazza.  
e) tervezői művezetés, ennek keretében a heti, vagy kétheti kivitelezési kooperációs megbeszéléseken és 
Megrendelő igényei szerinti egyéb, előre egyeztetett alkalommal közreműködik az építészeti-műszaki terveknek 
megfelelő maradéktalan építés-kivitelezés érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel 
kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását 
 
Határidők: 
 

Teljesítési szakasz Munkafolyamat Határidő 

1. fázis: Engedélyezési terv szállítás  szerződés hatálybalépés + 
90. naptári nap 

2. fázis: 

Kiviteli Terv, árazott és árazatlan 
költségvetés, kivitelező kiválasztását 
célzó közbeszerzési műszaki 
dokumentáció szállítás 
 

építési engedély véglegessé 
válásától  

90. naptári nap 

3. fázis: 

Közbeszerzés tárgya szerinti 
műszaki szakértői feladatok a 
kivitelezésre irányuló közbeszerzési 
eljárás(ok)ban 

Egyeztetés szerint a közbeszerzési 
eljárás(ok)hoz igazodó ésszerű 
határidőben 

4. fázis Tervezői művezetés Egyeztetés szerint a kivitelezéshez 
igazodó ésszerű határidőben 
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Értékelési szempontok 
Az alábbiakban megadott szempontok 
Minőségi kritérium - Név: Felhívás III.1.3) M/2.a) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli 
építészeti "É" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) / Súlyszám: 100 
Minőségi kritérium - Név: Felhívás III.1.3) M/2.b) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli 
építményvillamossági  "V" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) / Súlyszám: 100 
Minőségi kritérium - Név: Felhívás III.1.3) M/2.c) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli 
építmények gépészeti "G" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) / Súlyszám: 100 
Minőségi kritérium - Név: Felhívás III.1.3) M/2.d) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli 
tartószerkezeti "T" tervezési tapasztalata (0-24 hónap között értékelve) / Súlyszám: 100 
Minőségi kritérium - Név: Felhívás III.1.3) M/2.e) pont szerinti szakember egészségügyi menedzser tapasztalata 
(0-24 hónap között értékelve) / Súlyszám: 100 
 
Ár - Súlyszám: 500 
Áron belül 
az 1-3. fázis átalány díja összesen nettó Ft + ÁFA Súlyszám: 499 
a 4. fázis tételes elszámolású egységára nettó Ft + ÁFA Súlyszám: 1 
 
Becsült érték vagy nagyságrend 
 
A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama 
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1 
 
A szerződés meghosszabbítható: nem 
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: 
 
Változatokra vonatkozó információk 
Elfogadható változatok: nem 
 
Opciókra vonatkozó információ 
Opciók: igen 
Opciók ismertetése: 
A 3-4. fázis hatálybalépésének feltétele az építés-szerelés kivitelezés ellenszolgáltatásának pályázati 
támogatásból, illetőleg egyéb finanszírozási megoldással történő biztosítása. 
 
Európai uniós alapokra vonatkozó információk 
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem 
 
További információk 
 
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk 
 
Részvételi feltételek 
 
Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 
 
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 
Nem lehet ajánlattevő (a továbbiakban: AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A kizáró 
okok fenn nem állását AT, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet első körben az egységes európai 
közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az alábbiak szerint: A Kbt. 67. § (1) bek alapján 
AT -adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem 
állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. fejezetében foglaltak 
szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. 
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az 
alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó 
nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlatához köteles csatolni a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás AT-nek erre vonatkozó nyilatkozatát kell 
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csatolnia. Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) Kbt. 69. § (4) bek szerint az értékelési szempontokra figyelemmel 
legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok és az alkalmassági 
követelmények 321/2015. (X. 30.) Kr. III. fejezetében foglalt igazolására. Amennyiben a felhívott AT nem, vagy 
hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, AK ezen ajánlatot 
figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető AT-t hívja fel 
az igazolások, nyilatkozatok benyújtására. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően 
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve 
adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön 
nyilatkozata nélkül vélelmezi. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra. 
 
SZ/1. AT-nek (közös ajánlattevőnek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - 
az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X.30.) Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-
ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott 
alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. 
rendelet 2. § (5) bek. alapján az érintett gazdasági szereplőnek (AT, kapacitást biztosító szervezet) csak 
nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a 
felhívott AT-nek csatolni kell a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatát arról, hogy mely szereplők 
végeznek tervezői tevékenységet. AK a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara 
névjegyzékében szereplést tényét ellenőrzi. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőkre vonatkozóan 
a 321/2015. (X.30.) Kr. 26. § (3) bekezdése az irányadó. 
Az alkalmasság minimumkövetelményei: 
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a tervezői tevékenységet végző gazdasági szereplő nem 
szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem 
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem 
rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. 
 
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 
P/1. Ajánlattevőnek, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek 
előzetesen a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével 
kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel. 
(Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés). Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek 
és adott esetben további AK által felhívott ajánlattevő(k)nek, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezetnek az 
Eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívását 
követően a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 
19. § (1) bekezdés c) pontja alapján AT (közös AT), továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes és a közbeszerzés tárgyából (építészeti tervezésből) 
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy mikor 
jött létre illetve, hogy mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő a 
P/1. alkalmassági követelmény igazolása tekintetében felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) és (7)bekezdésében 
foglaltakra is. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
P/1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés 
megkezdésének időpontjától 
Számítva) az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele összesen nem érte el a nettó 90 millió forintot 
és az általános forgalmi adó nélkül számított, közbeszerzés tárgyából (építészeti tervezésből) származó árbevétele 
összesen nem érte el a nettó 60 millió forintot. 
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltak szerint. Az a szervezet, amelynek adatait 
ajánlattevő a gazdasági és 
Pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az 
ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 
megtérítéséért. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)-(8) bekezdéseinek előírásaira is. 
 
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 
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A Kr 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési 
dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) 
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alkalmassági követelményeknek. Az 
alkalmasság előzetes igazolására elfogadott a nyilatkozat az EEKD-ban (IV. rész α szakasz szerint). A Kr. 3. §(3) 
bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t nyújt be. A Kbt. 69. 
§ (4)-(6) bekezdés alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, 
hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: 
M/1. A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. §(3) bek. a) pontja alapján AT-nek csatolnia kell az ajánlati felhívás 
feladásától (VI.5) pont szerint) visszafelé számított 6 éven belül befejezett, 9 éven belül megkezdett, a 
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáinak (szolgáltatásainak) 
ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. §(1)-(2) bekezdés szerint. Az igazolás, illetve nyilatkozat 
tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap), a szerződést 
kötő másik fél neve és címe, a referencia munkát elvégző gazdasági szereplő neve, címe, a szolgáltatás tárgya és 
mennyisége (az alkalmassági követelménnyel összevethető tartalommal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben AT a referenciát közösen 
(konzorciumban) teljesítette, úgy a referencia-igazolásból, nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy AT 
a referencia munka mely részeit teljesítette. AK kizárólag a referencia munkának AT által elvégzett részét/arányát 
veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. AK felhívja a figyelmet a Kr. 
22.§(5) bekezdésére. A teljesítés kezdő és befejező időpontjának is a vizsgált időszakba kell esnie. 
M/2. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a megjelölt 
szakember önéletrajzát általa aláírva, benne a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján az alkalmassági 
minimum követelmény szerinti jogosultság megszerzésének napra pontos időpontját, amennyiben ezzel 
rendelkezik, vagy ha nem rendelkezik, úgy az ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat 
bemutatását, a szakember képzettségét, végzettségét igazoló dokumentumokat, továbbá ezektől elkülönítve a 
II.2.5) pont szerint értékelésre kerülő, az alkalmassági követelményként meghatározott, vagy azzal egyenértékű 
jogosultság birtokában végzett, az adott jogosultsághoz kötött tervezési tevékenységek bemutatását [megjelölve: 
a projekt neve, a megrendelő neve, címe, a szakember által végzett feladat megnevezése (az adott tervezési 
szakterület megnevezésével) a szakember feladat ellátásának kezdő és befejező időpontja év, hó pontossággal]. 
Csatolni kell továbbá a szakember tárgyi munkára rendelkezésre állási nyilatkozatát a szakember által aláírva az 
önéletrajzában, vagy külön dokumentumban. Minősített ajánlattevők tekintetében a Kr. 24.§ (1) bekezdése szerint 
jár el Ajánlatkérő. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik 
M/1. az ajánlati felhívás feladásától (VI.5) pont szerint) visszafelé számított 6 éven belül befejezett, 9 éven belül 
megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített tervezési referenciával, vagy referenciákkal, 
mely tartalmazott, illetőleg melyek tartalmaztak összesen legalább az alábbiakra vonatkozó tervezést: 
a) Összes hasznos szintterület: 5600 m2 
b) Gépkocsi parkoló: 75 db 
Ajánlatkérő teljesítettnek tekinti az adott tervezést, amely esetében a tervek átadás-átvétele megtörtént. Egy 
referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolására is felhasználható. Ajánlatkérő 
felhívja a figyelmet a Kr. 22. § (5) bekezdésben foglaltakra, továbbá 21/A. §-ára. 
M/2. az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt 1-1 fő szakemberrel (mindegyik 
pozícióra egy konkrét szakembert kell jelölni, ugyanaz a szakember több pozícióra is jelölhető) 
a) egy fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti " Építészeti tervezési terület" (É) vagy ezen 
jogosultság megszerzéséhez megfelelő szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel 
b) egy fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti "Építményvillamossági tervezési szakterület" 
(V) vagy ezen jogosultság megszerzéséhez megfelelő szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező 
szakemberrel 
c) egy fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti "Építmények gépészeti tervezési szakterület" 
(G) vagy ezen jogosultság megszerzéséhez megfelelő szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező 
szakemberrel 
d) egy fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti "Tartószerkezeti tervezési szakterület" (T) 
vagy ezen jogosultság megszerzéséhez megfelelő szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező 
szakemberrel 
e) egy fő egészségügyi menedzser végzettségű szakemberrel 
 
A Kbt. 65. § (6), (7) (9), (11), (12) bekezdés is irányadó. 
 
A szerződéssel kapcsolatos feltételek 
 
Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk 
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve 
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A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 
 
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: 
 
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A teljesítés során a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezet 
szerint nyújtható be összesen 4 számla, fázisonként egy. A Megrendelő által igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának 
kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással. Az 
ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:155. § (1) 
bekezdése. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). A fizetési Feltételek kapcsán 
irányadó jogszabályok különösen: az Államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet, az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. 
 
A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét 
 
IV. szakasz: Eljárás 
 
Meghatározás 
 
Az eljárás fajtája 
Nyílt eljárás 
 
Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk 
 
A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem 
 
Adminisztratív információk 
 
Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 
Dátum: 2021/12/22 
Helyi idő: 12:00 
 
Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült 
dátuma 
 
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 
Magyar 
 
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
 
Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum: 2021/12/22 
Helyi idő: 14:00 
 
Hely: 
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR.../reszletek 
Webcímen Elektronikus Közbeszerzési Rendszer a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet hatályos 
rendelkezései szerint. 
 
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés szerint. 
 
VI. szakasz: Kiegészítő információk 
 
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem 
 
Információ az elektronikus munkafolyamatokról 
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 
A fizetés elektronikus úton történik 
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További információk: 
 
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6) bek, 67. § (1)-(4) szerinti nyilatkozatokat. 
2. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok 
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésében megjelölte. 
3. Az ár értékelési szempont esetében az alacsonyabb érték a kedvezőbb, a szakember tapasztalat értékelési 
szempontok esetében a magasabb érték a kedvezőbb. Pontozás 0-1000 pontig történik. Az alkalmazandó 
pontkiosztás a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelésiszempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint: Ár értékelési 
szempont: fordított arányosítás, képlet: Pvizsgált = Alegjobb/ Avizsgált * 1000. A szakember tapasztalat értékelési 
szempont: egyenes arányosítás, képlet: Pvizsgált = Avizsgált/Alegjobb * 1000. A pontozás során ajánlatkérő két 
tizedesjegyig kerekít. A szakember tapasztalat értékelési szempontoknál a 24 hónapot meghaladó vállalás is 24 
hónapként kerül értékelésre, míg a legkedvezőbb ajánlat 0 hónap megajánlás esetén 0 pont kerül kiosztásra. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. 
4. A részekre történő ajánlattétel kizárásának indokolása: A jelen közbeszerzés tárgya egy teljes idős otthon 
épületkomplexum megtervezése az egységes építés kivitelezés és üzemeltetés érdekében. Egy darab építési 
engedély beszerzése a cél. A tervezési feladat egy egységként kezelendő, a tervezési lépések egymásra épülnek, 
több tervezői csapat párhuzamos munkavégzése nem biztosítható. Sem szakági tervezés alapján, sem területi 
elhatárolás alapján történő szétválasztás nem felelne meg a műszaki ésszerűségnek. A megrendelő nem 
rendelkezik az esetleges tervezési részfeladatok szakmai koordinálásához szükséges szakértelemmel. 
5. Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő kapacitást 
nyújtó szervezet nevében aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által 
ellenjegyzett aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. §-nak megfelelően, továbbá folyamatban lévő 
változásbejegyzési eljárás esetében csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az 
annak érkezéséről, a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. Nemleges tartalmú változás 
bejegyzési nyilatkozatot is kell csatolni. Amennyiben a gazdasági szereplő jogi helyzeténél fogva nem 
Rendelkezik aláírási címpéldánnyal vagy aláírásmintával (pl. egyéni vállalkozó), akkor az ajánlatnak tartalmaznia 
kell a személyének, és aláírás mintájának azonosítására alkalmas dokumentumot egyszerű másolatban. 
6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a közöttük létrejött együttműködési megállapodást 
(az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, az egymással szembeni felelősségvállalás szabályait, 
valamint a feladat- és hatáskörök bemutatását is, továbbá az EKR-ben történő képviseletre történő meghatalmazást 
a Kbt. 35. § (2a) bekezdés szerint), amelyet a közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell írnia. 
7. A kapacitásnyújtó szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó 
okiratnak tartalmaznia kell meghatalmazást arra, hogy ajánlattevő a szervezet nevében az EKR-ben eljárhat. 
8. AT köteles nyilatkozni arról, hogy van-e folyamatban vele szemben változásbejegyzési eljárás. Amennyiben 
igen, köteles feltölteni a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást. 
9. A jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki és szakmai 
alkalmasságának feltételeit, és ennek igazolását, a minősített AT-k jegyzékéhez képest 
valamennyifeltételvonatkozásában szigorúbban határozta meg. 
10. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fő finanszírozási és fizetési feltételeket a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. 
11. Az eljárásban AK oldalon részt vevő FAKSZ: dr. Dóka Zsolt (00271). 
12. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot. 
13. A IV.2.6) pont szerinti 1 hónapos ajánlattételi kötöttség alatt Ajánlatkérő 30 napot ért. 
14. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló, sem 
közös ajánlattevők számára. 
15. Tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendeletben 
meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra. 
16. Ajánlatkérő a szerződéskötés feltételévé teszi, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen minimum 50 000 000 
Ft/biztosítási időszak és 25 000 000 Ft/káresemény fedezeti összegű, tervezői tárgyú szakmai felelősség 
biztosítással. Az érvényes felelősségbiztosítási szerződés bemutatásának elmaradása az ajánlattevő 
szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - 
amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. 
17. A III.1.3) M/2.1-3. pontban megjelölt szakembereknek legkésőbb a szerződéskötéskor szerepelnie kell a 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint az adott pontnál megjelölt tervezői jogosultsággal a kamarai 
névjegyzékben. A névjegyzékbe-vétel elmaradása az adott rész tekintetében ajánlattevő szerződéskötéstől való 
visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb 
ajánlatot tevővel kötheti meg ajánlatkérő a szerződést, amennyiben az összegezésben megjelölésre került. 
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18. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az 
ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdaságiszereplőre 
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. 
19. Az EKR-ben csatolandó dokumentumok kért formátuma PDF, vagy JPG. 
20. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdéseit. 
 
Jogorvoslati eljárás 
 
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest 
Postai irányítószám: 1026 Ország: Magyarország E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 Fax: +36 
18828593 
 
Jogorvoslati kérelmek benyújtása 
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 
 
A Kbt. 148-150.§-a szerint. 
VI.3) pont folytatás: 
21. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi-, meghiúsulási kötbér. 
22. Az ajánlat elkészítésével, összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség teljes 
egészében Ajánlattevőt terheli, az semmilyen jogcímen nem hárítható át az ajánlatkérőre. 
23. Idegen nyelvű iratok csatolása esetén magyar fordítás csatolása is kötelező, ekkor ajánlattevőnek nyilatkoznia 
kell, hogy az idegen nyelvű irat a fordítással mindenben megegyezik. 
24. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti 
Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával 
kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas 
25. A II.2.7) pont szerinti teljesítési időtartam a hirdetmény feladáshoz szükséges nem valós adat azzal, hogy a 
teljesítési határidőket a „A közbeszerzés ismertetése” rovat tartalmazza. 
 
A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest 
Postai irányítószám: 1026 Ország: Magyarország E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 Fax: +36 
18828593 
 
E hirdetmény feladásának dátuma: 
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TERVEZÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS 
TERVEZET 

 
amely létrejött egyrészről  
Gyál Város Önkormányzata 
Székhely/ postai cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
Telefon: 29/540-932 
E-mail: gyalph@gyal.hu  
Fax: 29/340-028 
Képviseli: Pápai Mihály polgármester 
Adószám: 15730370-2-13 
KSH statisztikai számjel: 15730370-8411-321-13 
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 730370 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  
 
másrészről a  
cég neve: ………………………………………………….. 
cégjegyzékszám: ………………………………………….,  
székhelye: …………………………………………………..,  
képviseli: …………………………………………………..,  
adószám: …………………………………………………)  
mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) 
 
– Megrendelő és Tervező a továbbiakban együttesen: Felek – között alulírott helyen és időben az alábbi 
feltételekkel: 

 
Preambulum 

 
Megrendelő, mint ajánlatkérő „Gyál, idős otthon tervezés” elnevezéssel közbeszerzési (nem közbeszerzés) eljárást 
folytatott le tervezési szerződés megkötése céljából. 
Az eljárás nyertese a Tervező lett, akivel Megrendelő az alábbi szerződést köti.  
 

I. A szerződés tárgya, a teljesítési határidő 
 
1. Megrendelő Képviselő-testülete döntött arról, hogy idősotthont építtet. A beruházásra tanulmánytervet 

készíttetett. A tanulmánytervet a Megrendelő Képviselő-testülete elfogadta azzal, hogy az idősotthon nem az 
eredeti helyszínre épül, hanem – az intézmény területigényére tekintettel – az Erdősor utcai (Toldi Miklós-
Kisfaludy utca közötti) 4856/6 hrsz.-ú ingatlanra. 
A beruházás előzetesen becsült adatai: 
-      Összes hasznos szintterület: ~7.500 m2 
-      gépkocsi parkoló: ~2615 m2 és ~100 db 
A helyszín kijelölésre került, de a telek kialakítása még folyamatban van. 
 
1.1. A Tervező feladatai: 

a) engedélyezési terv elkészítése és egyeztetések szerinti véglegesítése , melynek részét kell, hogy 
képezze a jelenleg a területen lévő erdő kertészeti szempontú felülvizsgálata és annak megfelelő terv 
szintű kezelése 1. változat 1 példányban papír alapon és 1-1 példányban elektronikus adathordozón pdf 
és dwg formátumban, végleges változat 5 példányban papír alapon és 1-1 példányban elektronikus 
adathordozón pdf és dwg formátumban 
b)  Megrendelő képviselete a tervek egyeztetéséhez és engedélyezéséhez kapcsolódó eljárásokban, így 
különösen településképi, tervtanácsi, közmű és hatósági egyeztetéseken, ezekről írásos emlékeztető 
készítése   
c)  kiviteli terv elkészítése és egyeztetések szerinti véglegesítése 1. változat 1 példányban papír alapon 
és 1-1 példányban elektronikus adathordozón pdf és dwg formátumban, végleges változat 5 példányban 
papír alapon és 1-1 példányban elektronikus adathordozón pdf és dwg formátumban 
[az a), c) pontoknál az elektronikus dokumentumok file nevei legfeljebb 20 karaktert tartalmazhatnak, 
melynek magában kell foglalnia a rajz számot] 
d)  közbeszerzés tárgya szerinti műszaki szakértő delegálása az építés kivitelezésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárás(ok)ban a Megrendelő bíráló bizottsági feladatokat is ellátó közbeszerzési 
munkacsoportjába a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § 

formázott: Betűtípus: (Alapérték) Times New Roman,
10 pt, Betűszín: Automatikus, Nem Ritkított: / Sűrített: ,
Mintázat: Üres
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(3)-(4) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, akinek feladatait az 
1.3. pont tartalmazza.  
e) tervezői művezetés, ennek keretében a heti, vagy kétheti kivitelezési kooperációs megbeszéléseken 
és Megrendelő igényei szerinti egyéb, előre egyeztetett alkalommal közreműködik az építészeti-
műszaki terveknek megfelelő maradéktalan építés-kivitelezés érdekében, valamint elősegíti a 
kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. 

 
1.2. A Tervező legalább az alábbi szakembereket köteles bevonni a teljesítésbe: 

a) legalább 1 fő, vezető építész-tervező, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
szerinti, építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „É/1”(vagy azzal egyenértékű) 
jogosultsággal rendelkezik 
b) legalább 1 fő, építményvillamossági tervező, aki a Rendelet szerinti, építményvillamossági tervezési 
szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „V” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik  
c) legalább 1 fő, építmény gépészeti tervező, aki a Rendelet szerinti, építmények gépészeti tervezése 
szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „G” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik  
d) legalább 1 fő, tartószerkezeti tervező, aki a Rendelet szerinti, tartószerkezeti tervezési szakterületre 
vonatkozó korlátozás nélküli „T” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik  
e) legalább 1 fő okleveles egészségügyi menedzser 

 
1.3. Az építés kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a közbeszerzés tárgya szerinti 
műszaki szakértő az alábbi munkarészek szakmai tartalmáért felelős: 

a. az eljárást megelőző piacfelmérés 
b. a közbeszerzés becsült értékének meghatározása 
c. közbeszerzés tárgya és mennyisége meghatározása 
d. műszaki-szakmai alkalmassági követelmények meghatározása 
e. értékelési szempontok meghatározása 
f. közbeszerzési műszaki leírás meghatározása 
g. részekre bontás megfelelősége 
h. szerződési feltételek szakmai szempontból 
i. műszaki tartalmat / kérdést érintő kiegészítő tájékoztatás megadása 
j. az ajánlatok szakmai (műszaki tartalmú) értékelése, bírálata, az ajánlatok szakmai 

megfelelőségének, a közbeszerzési dokumentumokban, kiegészítő tájékoztatásban foglalt 
műszaki előírásoknak történő megfelelés megállapítása 

k. aránytalanul alacsony ár és egyéb, műszaki szempontból aránytalan vállalás meghatározása, 
indokolás kérés megfogalmazása és az ajánlattevő által benyújtott indokolás bírálata. 
A közbeszerzés tárgya szerinti szakértő felel az eljárási dokumentumok és eljárási cselekmények 
műszaki megfeleléséért. 
 

2. Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja a Gyál, idősotthon (a továbbiakban: Beruházás) teljes 
körű tervezését és a jelen szerződés szerinti egyéb feladatokat. Tervező javaslatot tesz Megrendelő 
számára a teljesítés ütemezésére vonatkozóan. Tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt is rendelkezésre 
áll és támogatja Megrendelőt. A teljesítés nyelve a magyar. 
 

3. A jelen szerződés hatályba lépésének napja a szerződéskötés napja. 
 

4. A szerződés mellékletét képezi – tényleges fizikai csatolás nélkül is – a közbeszerzési eljárás teljes 
iratanyaga, így különösen az ajánlati felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok, továbbá 
Tervező nyertes ajánlata. 

 
5. Felek rögzítik, hogy Tervező feladata kiterjed a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakra. Tervező 

felelőssége a tevékenységéhez kapcsolódó engedélyek beszerzése iránt a szükséges összes intézkedést 
megtenni. 
 

6. A tervezői feladatok ütemezését és az egyes részteljesítésekhez igazodó teljesítési határidőket a jelen 
szerződés 14. pontja szerinti táblázat tartalmazza. Felek a szerződés tárgyát képező szolgáltatást 
oszthatatlannak tekintik azzal, hogy a 14. pontban meghatározott megvalósítási szakaszokhoz 
részteljesítési határidőket rendelnek.  
 

7. Tervező tudomásul veszi, hogy feladatai teljesítésének igazodnia kell az engedélyezési eljárásokhoz, ezért 
a 14. pontban részletezett ütemtervben megjelölt részteljesítési határidők a jelen szerződés módosításával 
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változhatnak és Tervező jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettsége mindaddig fennáll, míg a 
szerződés szerinti feladatainak maradéktalanul eleget nem tett.  

 
8. Tervező tudomásul veszi, hogy feladatai teljesítése során szoros együttműködésre köteles Megrendelővel, 

Megrendelő szerződéses partnereivel, így különösen a műszaki ellenőrrel és az építés kivitelezőjével.  
 
9. Tervező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő számára kiemelten fontos a jelen szerződés tárgyát képező 

szolgáltatások legmagasabb minőségben, határidőre történő megvalósítása Megrendelő igényeinek 
megfelelően. 
 

II. Szerzői vagyoni jogok 
 
10. Tervező a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan elkészítendő, szerzői jogi védelem alá eső 

alkotások (a továbbiakban: művek) tekintetében szavatol azért, hogy azokon nem áll fenn harmadik 
személynek olyan joga, amely Megrendelő jogszerzését, vagy a művek felhasználását kizárná vagy 
korlátozná. E tekintetben más harmadik személyt a Megrendelővel szemben semmiféle jog nem illeti 
meg, és ebből eredően a Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen többletdíj-igény nem 
érvényesíthető. Amennyiben a műveken fennálló felhasználási jog jelen szerződés szerinti megszerzését 
esetlegesen harmadik személy joga akadályozza, illetve a műveken fennálló felhasználási jog jelen 
szerződés szerinti gyakorlását harmadik személy joga korlátozza, a Megrendelő a szerződéstől elállhat 
vagy a szerződést felmondhatja, és Tervezőtől kártérítést követelhet akár anélkül is, hogy a Tervezőt 
tehermentesítésre vagy megfelelő biztosíték adására hívná fel, amennyiben az akadályt a Tervező 30 
napon belül írásbeli felhívás ellenére nem szünteti meg. A Tervezőt megilleti az a jog is, hogy az akadály 
elhárítását vagy a tehermentesítést a Tervező költségére maga végeztesse el.  

 
11. Felek a jelen szerződés alapján a Tervező által elkészített és Megrendelő részére átadásra kerülő művek 

felhasználása tekintetében úgy állapodnak meg, hogy azokra a Megrendelő – jelen szerződés szerinti díj 
ellenében – területi és időbeli korlátozás nélküli, minden ismert felhasználási módra vonatkozó, 
kizárólagos felhasználási jogot szerez. Ennek megfelelően a Megrendelő különösen jogot szerez arra, 
hogy a műveket átdolgozza, tetszőleges példányban és alkalommal többszörözze, nyilvánosságra hozza, 
illetve kép-, vagy hangfelvételen rögzítse, terjessze, számítógépre vagy elektronikus adathordozóra 
másolja, harmadik személynek hasznosítás céljából átadja, illetve bármely ismert módon a 
nyilvánossághoz közvetítse. Megrendelő a művek felhasználási jogát harmadik személyre átruházhatja, 
továbbá harmadik személynek a művek további felhasználására és átdolgozására a Tervező beleegyezése 
és további díjazása nélkül engedélyt adhat. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező referenciaként 
hivatkozhat a jelen szerződés alapján az általa létrehozott művekre, amennyiben teljesítése Megrendelő 
által írásban igazoltan szerződésszerű. 

 
12. Felek megállapodnak abban, hogy a művek elkészítése során, azzal összefüggésben a Tervezőnél 

keletkezett egyéb szerzői jogi védelem alá eső művet, dokumentumot, iratot vagy adatot a Tervező 
kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása esetén használhatja fel és adhatja át harmadik fél 
részére. 
 

III. Tervező feladatainak ütemezése, a tervezői díj, fizetési feltételek 
 

13. Tervezőt az 1. pontban rögzített feladatai közül  
a) a 14. pont szerinti 1-3. fázis feladatainak szerződésszerű ellátásának ellenértékeként mindösszesen 

nettó ... Ft + Áfa összegű tervezői átalánydíj illeti meg, mely magában foglalja a Tervezőt a II. 
fejezetben rögzített szerzői vagyoni jogokért illető díjazást is; 

b) a 14. pont szerinti 4. fázis feladatainak szerződésszerű ellátásának ellenértékeként … Ft/mérnöknap 
+ ÁFA összegű díj illeti meg utólag, tételes elszámolás alapján, mely magában foglalja a Tervezőt a 
II. fejezetben rögzített szerzői vagyoni jogokért illető díjazást is, amennyiben az adott feladatnál ez 
felmerül. A mérnök napidíj egy fő mérnök napi 8 munkaóra időtartamú munkavégzésének 
ellenszolgáltatása. 

 
14. Felek rögzítik, hogy Tervező az alábbi ütemezés szerint köteles a teljesítésnek eleget tenni. Megrendelő 

az ütemezett teljesítésnek megfelelően tartozik tervezői díjat fizetni, 4 részletben, a szabályszerűen 
benyújtott, teljesítésigazolással ellátott számla (részszámla) alapján.  
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teljesítési szakasz Munkafolyamat Határidő Teljesítés 
elszámolása Számlaérték % Össz. érték % 

1. fázis: Engedélyezési 
terv szállítás  

szerződés 
hatálybalépés + 
90. naptári nap 

Teljesítésigazolás 
alapján  

Átalány ár 
50,00% 

Átalány ár 
50,00% 

2. fázis: 

Kiviteli Terv, 
árazott és 
árazatlan 
költségvetés, 
kivitelező 
kiválasztását 
célzó 
közbeszerzési 
műszaki 
dokumentáció 
szállítás 
 

építési engedély 
véglegessé 
válásától  

90. naptári nap 

Teljesítésigazolás 
alapján  

Átalány ár 
45,00% 

Átalány ár 
95,00% 

3. fázis: 

Közbeszerzés 
tárgya szerinti 
műszaki 
szakértői 
feladatok a 
kivitelezésre 
irányuló 
közbeszerzési 
eljárás(ok)ban 

Egyeztetés 
szerint a 
közbeszerzési 
eljárás(ok)hoz 
igazodó ésszerű 
határidőben 

Teljesítésigazolás 
alapján  

Átalány ár  
5,00% 

Átalány ár 
100,00% 

4. fázis Tervezői 
művezetés 

Egyeztetés 
szerint a 

kivitelezéshez 
igazodó ésszerű 

határidőben 

Teljesítésigazolás 
alapján  

Tételes 
elszámolású 

egységár 

Tételes 
elszámolású 
egységár és a 

Megrendelő által 
írásban kért és 
utólag írásban 

leigazolt 
mérnöknapok 

szorzata  
 

 
15. Tervező a 14. pontban megjelölt ütemezésnek megfelelően jogosult 4 számlát benyújtani Megrendelő 

felé. A számlák benyújtásának előfeltétele a hiba- és hiánymentes teljesítésről szóló, Megrendelő által 
kiállított teljesítésigazolás. 

 
16. A 13. a) pont szerinti tervezői díj egyösszegű átalánydíj, a 13. b) pont szerinti tervezői díj tételes 

elszámolású mérnök napidíj (a továbbiakban együttesen: tervezői díj). A tervezői díj magában foglalja a 
Tervező feladatainak teljeskörű, hiba és hiánymentes ellátásához szükséges valamennyi költségét, az 
adókat, járulékokat is. A tervezői díj magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan Tervező 
közvetlen költségeit (utazás, telefonálás stb.), a közvetlen költségek között nem szereplő általános 
költségeket, a munkaszervezési költségeket, a felmerülő munkabér, adó- és járulékköltségeket, Tervező 
tervezett nyereségét, a szavatosság körében elvégzendő munkálatokhoz kapcsolódó költségeket, díjakat, 
a szerzői jogvédelem alá eső művek vagyoni értékű jogai átruházásának ellenértékét, továbbá minden 
olyan költséget, mely a hiba- és hiánymentes, szerződésszerű teljesítéshez szükséges.  

 
17. Tervező tudomásul veszi, hogy a 13. pontban rögzített tervezői díjon felül Megrendelővel szemben 

semmilyen egyéb költség- és díjigénnyel nem élhet jelen szerződés teljesítésével összefüggésben, kivéve 
a 4. fázishoz kapcsolódó feladatokat, amelyekre a tételes elszámolású mérnök napidíj az irányadó. 
Tervező tudomásul veszi, hogy az általa tett nyertes ajánlatában foglaltakhoz képest, a szerződés 
teljesítése során időközben bekövetkező esetleges árváltozások, hatósági előírások változása és abból 
adódó esetleges többletköltségek, technikai és technológiai változások, inflációváltozás, adó-, járulék- 
és bérterhek változása nem ad alapot a tervezői díj módosítására, azok Tervező kockázata körébe 
tartoznak, teljeskörű ajánlatát kifejezetten ezen esetleges változások tudatában tette meg és a felek a jelen 
szerződést erre tekintettel kötik. 
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18. Megrendelő jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a tervezői díj fedezete a rendelkezésére áll.  

 
19. A teljesítésről – a teljesítési szakaszoknak megfelelően – a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek 

fel, amely tartalmazza a teljesítéssel kapcsolatos megállapításaikat, és amelyet mindkét fél aláír. A 
jegyzőkönyv alapját képezi a teljesítés igazolásának.  

 
20. A teljesítésigazolás kiállítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.)  57. § (4) bekezdése alapján a polgármester vagy az általa írásban kijelölt 
személy jogosult. 

 
21. Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolás alapján a 

jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő 
mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései alapján egyenlíti ki, Tervező … 
pénzintézetnél vezetett ... számú bankszámlájára történő átutalással. A szerződés, az elszámolás és a 
kifizetés pénzneme magyar forint. 

 
22. Tervező köteles számláját a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kiállítani. Felek rögzítik, 

hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen szerződésnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
kiállított számla (tartalmi, formai feltételek, mellékletek) keletkeztet. 

 
23. Felek rögzítik, hogy a tervezői díj késedelmes fizetése esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésben 

meghatározott mértékű késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. 
törvény szerinti mértékű behajtási költségátalányt köteles megfizetni Tervező felé. 
 

24. Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított 
számla, vagy az azt alátámasztó okiratok hiánya amiatt nem tud eleget tenni, úgy ez a Tervező késedelmi 
kamat iránti követelését kizárja; ezt Tervező jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi. 

 
IV. Felek jogai és kötelezettségei 

 
25. Tervező köteles munkáját legjobb szakmai tudása szerint, a Megrendelő érdekeit a lehető legteljesebb 

mértékben szem előtt tartva úgy végezni, hogy teljesítése valamennyi vonatkozó európai uniós illetve 
magyar jogszabálynak, szabványnak, szakmai előírásnak, adott esetben a vonatkozó engedélynek és a 
kivitelezési tervdokumentációknak megfelelően, kifogástalan műszaki paraméterek elérése mellett 
valósuljon meg.  A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságosan megvalósítható és 
üzemeltethető, célszerű és korszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a 
Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére. 
      

26. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a lehető legnagyobb mértékű pontossággal és 
gyorsasággal jár el, a lehető legmagasabb színvonalon teljesít. Tervező felel minden olyan hiányosságért, 
késedelemért, kárért, amely abból ered, hogy feladatait gondatlanul, hiányosan, késedelmesen vagy a 
szakmai követelményeknek nem megfelelően teljesíti. 
 

27. A Tervező felelős: 
a) az általa készített tervdokumentáció  

aa) műszaki tartalmának szakszerűségéért, 
ab) valós állapotnak megfelelő tartalmáért, 
ac) a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért, 

b) az építészeti-műszaki dokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői 
feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők 
kiválasztásáért, 
c) a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért. 
 

28. Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges feltételekkel, engedélyekkel, 
jogosultságokkal, szakmai, technikai és humán erőforrásokkal rendelkezik és azok rendelkezésre állását 
a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja.  
 

29. Megrendelő köteles a Tervező részére a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben minden olyan 
információt, adatot biztosítani, amelyek a jelen szerződés alapján teljesítendő feladatok elvégzéséhez 
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szükségesek, és amelyet a Tervező megjelölt, és amellyel Megrendelő rendelkezhet. Ezzel 
összefüggésben Felek rögzítik, hogy bármilyen hozzáférési lehetőséget a Tervező kizárólag a jelen 
szerződés alapján teljesítendő feladatok elvégzése céljából jogosult igénybe venni, és köteles 
alkalmazkodni a Megrendelő előírásaihoz. Ezen előírásokról történő tájékoztatás a Megrendelő 
kötelezettsége. A jelen pontban foglalt kötelezettség nem teljesítése csak abban az esetben minősül 
közbenső szerződésszegésnek, ha a Tervező egyértelműen megjelölte a hiányzó információt és azt, hogy 
a teljesítéséhez miért feltétlenül szükséges annak megléte, továbbá azzal az információval Megrendelő 
rendelkezik, azt a tervezőnek megadni jogosult és Tervező megfelelő határidőt tartalmazó felhívása 
ellenére sem adja meg Tervezőnek.  
 

30. Megrendelő a Tervező kérdéseit 10 munkanapon belül köteles megválaszolni, részére a kért adat- és 
iratszolgáltatást megadni, amennyiben azzal rendelkezik. Ha Megrendelő a korábbi utasítását 
felülvizsgálja, akkor az ebből eredő többletköltségeket ő viseli és a felmerült időveszteség mértékével a 
teljesítési határidő automatikusan eltolódik. Ha Megrendelő nem adta meg a Tervező részére azt az 
információt, ami a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, Tervező erről a tényről köteles értesíteni a 
Megrendelőt, egyúttal megjelölve a hiányos információn alapuló teljesítés várható következményeit. Ha 
Megrendelő az esetleges következmények ismeretében is ragaszkodik a teljesítés változatlan végzéséhez, 
az ebből eredő károk őt terhelik. Megrendelő az első változatú engedélyes- és kiviteli terveket 
felülvizsgálni és kérdéseit, észrevételeit, utasításait 10 munkanapon belül Tervezővel írásban közölni 
köteles. A tervek egyeztetését és a tervek szükség szerinti pontosítását a Tervező szükség szerint több 
körben bonyolítja le. 
 

31. Megrendelő gondoskodik arról, hogy a Tervező feladatának ellátásához szükséges dokumentumok 
szükség szerint – a Beruházás üteméhez igazodva, megfelelő időben – Tervező rendelkezésére álljanak. 

 
32. Tervező a jelen szerződés szerinti feladatait, a vonatkozó jogszabályok és szakmai követelményeknek 

megfelelő legmagasabb színvonalon köteles ellátni, az ilyen tevékenység ellátásában jártassággal 
rendelkező személyektől elvárható fokozott gondossággal és szakértelemmel, a Megrendelő mindenkori 
érdekeinek megfelelően. Tervező minden tőle elvárható intézkedést köteles megtenni annak érdekében, 
hogy a jelen szerződés szerinti feladatait kifogástalan minőségben, kiemelkedő színvonalon, műszakilag 
kivitelezhető, gazdaságos, célszerű és korszerű megoldásokat alkalmazva, Megrendelő igényeit a lehető 
legteljesebb mértékben kielégítve valósítsa meg. 

 
33. Tervező köteles haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelőnek bármely tényt, vagy körülményt, amely 

a jelen szerződés szerinti feladataira vonatkozó bármely határidő csúszását, a Megrendelői döntések 
módosítását, vagy szerződésszegést eredményezhet. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Tervező a 
Ptk. 6:142. § szabályai szerinti teljes kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben. 

 
34. Tervező haladéktalanul köteles értesíteni Megrendelőt minden olyan tényről, körülményről, beleértve a 

Megrendelőtől kapott információkat is, amelyek kihatással vannak vagy lehetnek a vonatkozó 
jogszabályok és a jelen szerződés szerint elvárt minőségre és költségekre, és bármilyen módon befolyással 
lehetnek a szerződés a hiba és hiánymentes, szerződésszerű teljesítésére. 

 
35. Megrendelő utasításadási jogára a Ptk. szabályai irányadóak. A Tervező a Megrendelő utasítása szerint 

köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére – kivéve ha az a teljesítés 
szerződésszerűségéhez vagy Megrendelő igényeinek jelen szerződésen belüli érvényesítéséhez szükséges 
– és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a 
Tervező köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 
Tervező a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára köteles ellátni.  

 
36. Tervező köteles arra is figyelmeztetni a Megrendelőt, ha utasítása az eredményt bármely módon 

befolyásolhatná. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása a Tervező terhére esik. Tervező szükség 
esetén konzultációt kezdeményez Megrendelőnél a feladat teljesítésének egyeztetése érdekében. Ezen 
kötelezettség teljesítésének elmaradása a Tervező terhére esik. Tervező köteles figyelmeztetni 
Megrendelőt, ha utasításának végrehajtása valamely jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez 
vezetne, megjelölve a vonatkozó határozatot vagy jogszabályi rendelkezést. Amennyiben Megrendelő az 
utasítását Tervező figyelmeztetése ellenére is fenntartja, Tervező az utasítás teljesítésének megtagadására 
jogosult. 
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37. Megrendelő jogosult a Tervező tevékenységét ellenőrizni, valamint tájékoztatást kérni. A tájékoztatás 
kérés keretében a Tervező köteles a kért tájékoztatást megadni 2 munkanapon belül (kivéve, ha a 
tájékoztatás-kérésből, vagy az érintett feladat jellegéből, vagy jelen szerződésből ennél rövidebb határidő 
nem következik), szükség esetén a teljesítéssel kapcsolatban a Megrendelőt kérés nélkül tájékoztatni. 
Tervezőt nem mentesíti a felelősség alól, ha az ellenőrzési kötelezettségét a Megrendelő nem, vagy nem 
megfelelően teljesítette. 

 
38. Felek megállapodnak abban, hogy tekintettel a jelen szerződés tárgyára az érintett személyek 

személyiségi jogait tiszteletben tartják, és Tervező – mint kellő gyakorlattal rendelkező személy – köteles 
megtenni mindent ezen jogok sérelmének, veszélyeztetésének elkerülése érdekében akkor is, ha azt a 
jelen szerződés, vagy az egyéb közbeszerzési eljárás dokumentumokációja nem nevesítik. 

 
39. Tervező az ajánlatában rögzítetteknek megfelelően, illetve Megrendelő előzetes, írásos hozzájárulásával 

vehet igénybe alvállalkozót. Az igénybe vett alvállalkozókról, az általuk végzett munkákról és azoknak 
a Tervezői díjhoz viszonyított arányáról Tervező a Megrendelőt folyamatosan köteles tájékoztatni. 
Tervező a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; 
alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felel minden olyan kárért, amely egyébként nem 
következett volna be.  

 
40. Tervező nyertes ajánlatában tett vállalása szerint köteles a hibátlan, szerződésszerű, határidőben történő 

teljesítésnek eleget tenni a teljesítési szakaszoknak megfelelő ütemben. Tervező nyilatkozik, hogy ezen 
vállalásához szükséges, jogszabály szerint megkívánt szakmagyakorlási jogosultsággal, 
szakemberekkel, szükséges engedélyekkel rendelkezik. 
 

41. Tervező kijelenti, hogy a szerződés teljesítési körülményeit, valamint célját teljes körűen megismerte és 
ennek megfelelően tette meg ajánlatát a közbeszerzési eljárásban. Tervező kijelenti, hogy tudomása van 
arról, hogy Megrendelő számára az adott beruházás kiemelt jelentőséggel bír és fokozott felelősséggel 
jár, így – eredményfelelőssége mellett – kiemelten fokozott gondossággal jár el a teljesítés során. A jelen 
pontban foglalt kötelezettségek és a műszaki dokumentumokban a teljesítésre előírt szabályok Tervező 
általi megsértése (külön-külön) súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 
42. Tervező felelősséggel tartozik továbbá mindazokért a károkért és többletköltségért, amelyek azért 

merültek fel, mert feladatait nem a jelen szerződésben foglaltak szerint látta el. 
 

V. Szerződésszegés, a szerződés biztosítékai 
 

43. Tervező teljesítése akkor szerződésszerű, ha Tervező a jelen szerződés, a műszaki dokumentumok 
szerinti feladatait, Megrendelő érdekének megfelelő szem előtt tartásával, határidőben, maradéktalanul, 
hiba és hiánymentesen, és a Megrendelő által megkívánt követelményeknek megfelelően teljesíti. 
 

44. Ha Tervező olyan okból, amelyért felelős, a jelen szerződésben meghatározott részteljesítési határidőket 
(a véghatáridőn kívül bármely más szerződéses határidőt) illetve véghatáridőt (14. pont szerinti 2. fázis 
teljesítési határideje) nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő felé. A 
késedelmi kötbér mértéke a teljesítési határidő be nem tartása esetén 100 000 Ft minden megkezdett 
késedelmes naptári napra. A késedelmi kötbér maximális mértéke a 13. a) pont szerinti nettó tervezői 
díj 15%-ának megfelelő összeg. A késedelmi kötbér fizetés határideje az adott késedelmes napot követő 
15. nap. 

 
45. Amennyiben Tervező - akár részteljesítési-, akár véghatáridő tekintetében - késedelme a 30 naptári 

napot meghaladja, Megrendelő jogosult jelen szerződést érdekmúlás bizonyítása nélkül, azonnali 
hatállyal felmondani és érvényesíteni a Tervező szerződésszegéséből eredő egyéb igényeit, így 
meghiúsulási kötbért is, továbbá a kötbért meghaladó kárát.  

 
46. Amennyiben Tervező Megrendelő kérése szerint a kijavításnak, helyreállításnak a megállapított 

póthatáridőt követő 30 naptári napon belül nem tesz eleget, Megrendelő jogosult jelen szerződést 
érdekmúlás bizonyítása nélkül, azonnali hatállyal felmondani és érvényesíteni a Tervező 
szerződésszegéséből adódó egyéb igényeit, így meghiúsulási kötbért is, továbbá a kötbért meghaladó 
kárát. 
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47. Tervező meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő felé, ha a szerződés teljesítése olyan okból, 
melyért Tervező felel, részben vagy egészben meghiúsul. A kötbér alapja a 13. a) pont szerinti nettó 
tervezői díj, mértéke 20 %. A meghiúsulási kötbér fizetés határideje az erről szóló megrendelői felhívás 
Tervező általi kézhezvételét követő 15. nap. 

 
48. Amennyiben Tervező részéről a kötbérfizetésre okot adó körülmény felmerült, Megrendelő az erre 

irányuló írásbeli felhívással érvényesíti kötbér igényét Tervező felé. Amennyiben Tervező a 
kötbérfizetésre szóló felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban nem jelzi kifogását 
Megrendelő felé, azt úgy kell tekinteni, hogy a kötbér fizetési kötelezettség jogalapját és annak 
mértékét nem vitatja. 

 
49. A kötbér összegét Megrendelő jogosult Tervező rész,- illetve végszámlájából visszatartani, ha Tervező 

a kötbérfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. 
 

50. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a kötbér mértékét – figyelemmel a Megrendelőnek a teljesítéshez 
fűződő rendkívül kiemelt, fokozott érdekeire – nem minősítik túlzottnak, azt a szerződés tárgyára 
tekintettel kifejezetten arányosnak tartják, és annak vitatásáról jelen szerződés aláírásával kapcsolatban 
véglegesen és visszavonhatatlanul lemondanak. 

 
51. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a Megrendelőnek felróható okból hiúsul meg, Tervező a saját, 

igazolható költségei megtérítésére tarthat igényt. Ebben az esetben a Tervező csak azoknak a károknak 
a megtérítését kérheti, melyek a jelen szerződés meghiúsulásával közvetlen összefüggésben állnak, és 
amely károk más módon nem térülnek meg.  

 
52. Tervező szerződésszegése esetén, a kötbér igényen felül, Megrendelő jogosult érvényesíteni a Ptk. 

szerinti szavatossági jogait, jótállási igényét, továbbá jogosult érvényesíteni a Tervezői 
szerződésszegésből adódó, kötbért meghaladó kárát is. 

 
53. A Tervezővel szemben a terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó 

jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok 
gyakorolhatók. 

54. Tervező a szerződéshez annak aláírásakor csatolja és a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenntartja 
a tervezési munkákra vonatkozó, legalább 50.000.000,-Ft/biztosítási időszak és legalább 
1025.000.000,-Ft/káresemény kifizetési limitösszegig terjedő felelősségbiztosítását. A 
felelősségbiztosítást a Megrendelő jogosult a Tervezőnél és a biztosítónál folyamatosan ellenőrizni, 
ezért a Tervező a biztosítót a Megrendelő tekintetében felmenti a titoktartási kötelezettsége alól. 

 
VI. Együttműködés, kapcsolattartás, nyilatkozattétel 

 
55. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettséget vállalnak, melynek 

keretében kötelesek a szerződés teljesítését befolyásoló minden lényeges körülményről egymást 
haladéktalanul tájékoztatni. Tervező tudomásul veszi, hogy köteles a Megrendelő alkalmazottaival és 
munkatársaival, vagy az általa kijelölt más személyekkel a feladat teljesítése során együttműködni.  

 
56. Tervező tudomásul veszi, hogy a fenti együttműködési kötelezettsége kiterjed valamennyi, a Beruházás 

megvalósításában közreműködő vállalkozóra, alvállalkozóra, közreműködőre, azok alkalmazottaira, 
illetve azok érdekkörében eljáró személyekre, valamint a Mérnök lebonyolítóra, Műszaki ellenőrre, 
függetlenül attól, hogy ezen személyekkel Tervező közvetlenül szerződéses jogviszonyban nem áll.  

 
57. Tervező együttműködési kötelezettsége tárgyi Beruházás keretében kiterjed mindazon személyekre, 

akikkel Megrendelő – fentiek szerint – a Beruházás eredményes megvalósítása céljából szerződést köt.  
 
58. Tervező a fentieket kifejezetten tudomásul veszi, és nyilatkozik, hogy ajánlatát kifejezetten ezen 

körülmények ismeretében tette meg. 
 
59. Felek rögzítik, hogy mindennemű értesítést írásban is meg kell erősíteni, és azokat megküldeni az 

érdekelt Felek címére. Felek megállapodnak abban, hogy az értesítéseket elektronikus levél formájában 
is elfogadják egymástól azzal, hogy az elektronikus levél csak akkor minősül kézbesítettnek, ha annak 
kézbesítését a címzett vagy a levelezési rendszer az elküldést követően visszaigazolja.  
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60. Bármely fél által észlelt, a szerződés szerződésszerű teljesítését lehetetlenné tévő akadály felmerülése, 
illetve szerződésmódosítás kezdeményezése esetén azonban az értesítést aláírt ajánlott vagy 
tértivevényes, vagy személyesen kézbesített levélben is meg kell erősíteni azzal, hogy Felek a levelet 
ajánlott küldemény esetében a feladást követő 10. munkanapon kézbesítettnek tekintik. 

 
61. A jelen szerződéssel kapcsolatos kérdésekben nyilatkozattételre jogosult és kapcsolattartókat a … 

melléklet tartalmazza. 
 

VII. Vis maior 
 

62. Tervező és Megrendelő nem felelős, ha a késedelmes teljesítés vagy más szerződéses kötelezettségek 
teljesítésében fellépő hiányosság vis maior következménye. 
 

63. A vis maior olyan, a szerződésszerű teljesítést akadályozó esemény, amely Tervező ellenőrzési körén 
kívül esik, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható és nem elvárható, hogy Tervező a körülményt 
elkerülje vagy a kárt elhárítsa.  

 
VIII. Titoktartás 

 
64. Bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem jogosult, kivéve a 

szerződés lényeges tartalmi elemeire, azaz a Felek személyére, a szerződés tárgyára és az 
ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó információkat, illetve mindazon rendelkezéseket, amelyek 
nyilvánosságra hozatalát a Megrendelő vonatkozásában jogszabály írja elő. Nyilvánosságra hozatalnak 
minősül a jogosulatlan harmadik személlyel történő közlés is. 

 
65. A jelen szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos, vagy a Megrendelőre, különösen annak 

működésére, szervezetére vonatkozó információ, illetőleg minden olyan tény, adat, terv, okirat, 
dokumentum, eljárás bizalmas információnak minősül, amelyek nyilvánosságra hozatala a Felek érdekeit 
sértené, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette, azzal, 
hogy önmagában a jelen pont szerződésbe foglalása nem minősül a szükséges intézkedések 
megtételének. 

 
66. A szerződéssel kapcsolatban keletkezett titok és egyéb, a teljesítés során keletkezett bizalmas 

információk tekintetében a hatályos jogszabályok által előírt rendelkezések alapján kell eljárni. 
 

67. A titoktartási kötelezettség Tervezőt a szerződés teljesítésére, illetőleg megszűnésére tekintet nélkül, 
határidő nélkül terheli. A titoktartási kötelezettség megsértéséből, illetve az adatok jogosulatlan 
nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöböléséhez szükséges költségek, 
ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár megtérítését – az egyéb felelősségén túl – azt a felet 
terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége fennáll.  

 
68. Tervező vállalja, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a szerződés lényeges 

tartalmáról. Tervező jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem korlátozható vagy nem 
tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok 
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 

 
69. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján 

munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb 
személyekre, teljesítési segédeikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség 
viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel. 

 
IX. A szerződés módosítása, megszűnése, egyéb rendelkezések 

 
70. A Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően 

a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a 
Tervezőnek a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni 
azzal, hogy a kártalanítás a tervezői díjat nem haladhatja meg. 

 
71. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak írásban módosítható. 
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72. Bármely fél a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása vagy mulasztása miatt a szerződést írásban 

azonnali hatállyal felmondhatja. A jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt okok, vagy 
egyébként a súlyos vagy ismételt egyéb szerződésszegések bármelyike önmagában igazolja a sérelmet 
szenvedett fél részéről az érdekmúlást.  

 
73. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen Tervező részéről:  

 
a) a szerződésben rögzített feladatok esetében bizonyíthatóan Tervező felelősségi körébe eső 

mulasztás, vagy hiba 
b) ha a szerződésben rögzített esetekben a Megrendelő által tett észrevételeket Tervező alapos ok 

nélkül figyelmen kívül hagyja, 
c) Tervező olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Megrendelő vagy harmadik 

személyek jóhírnevét sérti vagy veszélyezteti, 
d) Tervező valótlan közlést nyújt a Megrendelőnek, 
e) Tervező bármely feladatát késedelmesen teljesíti, ha ennek okán a szerződés fenntartása már 

nem áll a Megrendelő érdekében, 
f) Tervező valótlan tartalmú közlése a Megrendelő tevékenységét megzavarja, 
g) Tervező ellen jogerős felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolási kérelmet nyújt be, 
h) Tervező adószámát törlik, 
i) Tervező bármely, a jelen szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét - olyan okból, amiért 

felelős - szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben vagy ismételten 
megszegi. 

 
74. Súlyos szerződésszegésnek minősül Megrendelő részéről különösen: 

 
a) ha Megrendelő a feladat ellátásához szükséges és rendelkezésére álló, a Tervező által pontosan 

megjelölt adatokat, információkat nem, vagy nem teljes körűen biztosítja Tervező erre irányuló 
írásbeli felhívása ellenére sem,  

b) Megrendelő a szerződésszerű és igazolt teljesítésért Tervezőnek járó ellenszolgáltatást a jelen 
szerződésben meghatározott fizetési határidő elteltét követően felhívásra, fizetési póthatáridő 
biztosítása ellenére sem fizeti meg. 

 
75. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő fél 

figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3 munkanapos (fizetés 
teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó nyilatkozatban 
hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés 
megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt.  

 
76. A kötelezettség teljesítésére felhívó írásbeli felszólítást nem kell megküldeni, ha a szerződésszegés olyan 

súlyú, hogy a sérelmet szenvedett féltől a továbbiakban nem várható el a szerződés fenntartása. 
      

77. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén Tervező a birtokában lévő, a Megrendelő által átadott 
dokumentumokat a teljesítéssel egy időben, vagy a szerződés bármely okból történő megszűnését követő 
3 napon belül átadja a Megrendelő részére iratjegyzékkel együtt, jegyzőkönyv felvétele mellett. 

 
78. A szerződésszegő Fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa elkövetett szerződésszegéssel 

a másik félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért. 
 
79. Felek jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén kötelesek teljes körűen elszámolni 

egymással, beleértve az esetleges kártérítési és kötbérigényeket is. 
 

80. A jelen szerződés ellenszolgáltatása önerőből kerül finanszírozásra. Tervező köteles lehetővé tenni a 
Megrendelő képviseletében eljáró személyek, továbbá a jogszabályban meghatározott szervek és személyek 
helyszíni, illetőleg egyéb ellenőrzéseit és azok során együttműködni köteles. Tervező részt vesz szükség 
szerint a projekt megbeszéléseken, adatot, iratot szolgáltat, biztosítja a fizikai eszközökhöz való hozzáférést 
a kifizetési kérelemhez és a projekt előre haladási jelentéshez, illetőleg egyéb módon együttműködik, a 
Megrendelő, vagy fenti szervezetek által igényelt esetekben és módon.  

 
X. Átláthatóságra és adatkezelésre vonatkozó rendelkezések 
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81. Tervező jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá arra vonatkozóan, 
hogy – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésére 
tekintettel – tudomásul veszi, hogy átláthatóságának ellenőrzése céljából Megrendelő a jelen szerződésből 
eredő követelései elévüléséig az Áht. 55. §-a szerint jogosult Tervező átláthatóságával összefüggő, az 
Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. 
 

82. Tervező tudomásul veszi – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (Ávr.) 50. § (1a) bekezdésére tekintettel –, hogy a      82. pont szerinti nyilatkozatában 
foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni, továbbá azt, hogy 
amennyiben a jelen szerződés Tervező valótlan tartalmú nyilatkozatán alapul, jelen szerződést 
Megrendelő azonnali hatállyal felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 
szerződéstől eláll, és kifizetést Tervező részére nem teljesít. 
 

83. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) 
bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 
5. § (3)-(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás 
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő 
szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes és jogi 
személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért 
felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködőknél. 
 

84. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos jogszabályi 
előírásoknak – különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (GDPR - általános 
adatvédelmi rendelet), valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011.évi CXII. törvényre (Info tv.) - megfelelően végzik, a személyes adatokat a szerződés teljesítése 
érdekében, annak teljesítéséhez szükséges mértékben, módon és ideig kezelik, azokat harmadik személy 
felé nem továbbítják (kivéve a jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági ellenőrzést, bírósági eljárást 
és jelen szerződésből eredő vitás kérdésekből eredő adatszolgáltatást). Felek kijelentik, hogy fokozott 
körültekintéssel járnak el az adatkezelés során és mindent tőlük telhetőt megtesznek az adatok védelme 
és az adatkezelési jogszabályok betartása érdekében.  
 

XI. Záró rendelkezések 
 

85. Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, ezért jelen szerződés 
megkötésének akadálya nem áll fenn. 

 
86. Felek akként állapodnak meg, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton rendezni, és csak 

ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.  
 
87. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, különösen a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak. 
      

88. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 
ütközne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így 
különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés kerül. 
Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy 
valamely rendelkezése a szerződés része, vagy a szerződésben szöveg szerűen szerepelnie kell és azt 
szöveg szerűen a szerződés nem tartalmazza, ebben az esetben az adott rendelkezés a szerződés részét 
képezi. 

 
89. A szerződés és annak dokumentumainak nyelve a magyar. A szerződés a mindkét fél aláírásra és 

kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Tervezőnél cégszerű) aláírása esetén 
érvényes. 
 

90. Tervező a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 
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91. Tervező nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és amelyek a Tervező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

92. Tervező a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul 
értesíti. 
 

93. A külföldi adóilletőségű Tervező köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy 
az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Tervezőre vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

89.  
 
94. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely 

lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 
a) a Tervezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. 
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b) Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan 
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
 

90.95. A szerződés tartalmazza a Megrendelő és a Tervező közötti megállapodás valamennyi feltételét. A 
szerződés hatálybalépésével hatályát veszti valamennyi közlés, tárgyalás és megállapodás (szóbeli vagy 
írásbeli), amelyet a Felek a szerződés tárgyát illetően a szerződés kelte előtt tettek vagy kötöttek. A jelen 
pontban foglalt kikötés a Ptk. 6:87. §-a szerinti teljességi záradéknak minősül. 

      
 
91.96. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt, 2 példány Tervezőt illeti.  
 
Felek jelen szerződést – annak elolvasását és értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Gyál, 20212…… hó …. nap   …, 20212022…… hó …. nap  
 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

… 
… 

Gyál Város Önkormányzat 
Megrendelő 

… 
Tervező 

 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  

formázott: Betűtípus: 10 pt

formázott: Normál, Behúzás: Bal:  0 cm, Függő:  1,25
cm, Sorköz:  szimpla, Mintázat: Üres

formázott: Betűtípus: 10 pt, Nem Dőlt

formázott: Betűtípus: 10 pt

formázott: Betűtípus: 10 pt, Nem Dőlt

formázott: Betűtípus: 10 pt

formázott: Betűtípus: 10 pt

formázott: Normál, Behúzás: Bal:  0 cm, Függő:  1,25
cm, Sorköz:  szimpla, Mintázat: Üres

formázott: Betűtípus: 10 pt

formázott: Betűtípus: 10 pt, Nem Dőlt

formázott: Betűtípus: 10 pt

formázott: Betűtípus: 10 pt

formázott: Betűtípus: 10 pt

formázott: Betűtípus: 10 pt, Nem Dőlt

formázott: Betűtípus: 10 pt

formázott: Betűtípus: 10 pt, Nem Dőlt

formázott: Betűtípus: 10 pt

formázott: Betűtípus: 10 pt

formázott: Betűtípus: 10 pt, Nem Dőlt

formázott: Betűtípus: 10 pt

formázott: Betűtípus: 10 pt
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Melléklet: 
 
Feleknek a jelen szerződéssel kapcsolatos kérdésekben nyilatkozattételre jogosult és kapcsolattartó képviselői:  
 

Megrendelő részéről:  
név: ……………………………………………………… 
tel.: ………………………..……………………………..,  
e-mail: ……….…………………………………………….,  
cím: ……………………………………………………….. 

 
Tervező részéről:  
név (cég neve): …………………………………………, 
képviselő (cég esetén): ………………………………… 
tel.: ………………………..……………………………..,  
e-mail: ……….…………………………………………….,  
cím: ……………………………………………………….. 

 
 

mailto:kadlok.nandor@equinoxconsulting.hu
mailto:kadlok.nandor@equinoxconsulting.hu


 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Kis-Szélső utcából nyíló 
második zsákutca burkolására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelten fontos feladatának tartja a gyáli úthálózat 
modernizációját, komfort érzetének javítását. 
 
A Kis-Szélső utcában, és az abból nyíló zsákutcában számos új ház épült, ez a város egyik dinamikusan fejlődő 
területe. A fejlődés eredményeképpen az odaköltöző gyáli lakók a város többi részén már megszokott, kialakult 
komfortos közlekedésének elősegítése indokolttá teszi, hogy a jelenlegi bevezető út mart aszfalt burkolatot 
kapjon, továbbá az út két oldalán a vízelvezetés is megfelelően kialakításra kerüljön. 
 
A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Dobó Katica utcában lévő telephelyén tárolt, az utakból 
lemart aszfalt alkalmas lehet egy ilyen kisebb forgalmú út kialakítására 
 
Az Útkorona Kft. jelenleg a Bacsó Béla utca útfelújítási munkálatait végzi a városban, ezért jelenleg is itt lévő 
kapacitását jobban kihasználva, a munkaszervezés összehangolásával, a legköltséghatékonyabban tudja 
elvégezni a jelenlegi feladatot. 
 
A fentiekre tekintettel a Képviselő-testület 210/2021.(X.28.) sz. határozatával kiválasztotta az Útkorona Kft.-t a 
fenti feladatok elvégzésére a mellékelt felvételen sárga színnel jelölt zsákutca vonatkozásában. A Kis-Szélső 
utcából azonban egy másik zsákutca is nyílik (kék színnel jelölve), amiben hasonló munkálatok elvégzése 
indokolt, ezért javasolt ennek elvégeztetése is, a korábbi árajánlat alapján, mert a zsákutca méreteiben nincsen 
számottevő eltérés. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja az Útkorona Kft. korábbi ajánlatát, és meg kívánja rendelni a Kis-Szélső utcából nyíló 
második zsákutcában elvégzendő mart aszfalt terítési munkálatokat is a korábbi ajánlatukban szereplő 
390 140,- Ft + Áfa összegért. 

2. a fentiekhez szükséges fedezetet a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2021. december 20. 
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 
 

Gyál, 2021. 11.10. 
 

 
Pápai Mihály 
polgármester 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, 
 
 
 
 
            Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: légifotó a szóban forgó utcáról 





 Tárgy: Javaslat fák ültetésére 
 
 

Tisztel Képviselő-testület! 
 
A 2017-2020. években döntés született összesen 800 db hárs-. kőris- és juharfa elültetéséről városunkban. A fák 
jelentős részét a lakosság kérelme alapján ültette a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a 
lakóingatlanok elé, amelyeket az ingatlantulajdonosnak kell öntözni, gondozni a kérelemben vállaltaknak 
megfelelően. 
 
A korábbi programoknál mindig egy-egy fatípusra lehetett jelentkezni, de többször megfogalmazódott a lakosság 
részéről a választási lehetőség igénye. 
A faültetési program folytatásaként javasolok további 200 db min. 14/16 méretű, kétszer iskolázott fa ültetését, 
amely a korábban ültetett őshonos fajokból vegyesen valósulna meg. Tekintettel arra, hogy a fákat jóval az 
ültetés előtt szükséges lefoglalni, ezért egyenlő számban (66,67,67db) állnának rendelkezésre a hárs-. kőris- és 
juharfák, amelyeket a lakosság a jelentkezési sorrendben tudná megigényelni.  
 
A faültetés lebonyolítását a korábbi évekhez hasonlóan a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. végezné a lakossági kérelmeknek megfelelően. 
 
A faültetési program meghirdetése és a lakossági jelentkezések feldolgozása, valamint a tél beálltát is figyelembe 
véve a tényleges munkavégzés 2022. év elején lenne esedékes.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és határozati javaslatban foglaltakat 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati Javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

1. hozzájárul Gyál város területén 200 darab fa ültetéséhez, amelyhez bruttó 8.890.000,- Ft 
keretösszeget biztosít a Környezetvédelmi Alap terhére. 

2. felkéri a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t a fák beszerzésével és 
ültetésével kapcsolatos feladatok ellátására. 

 
Határidő: 2022. április 30. 
Felelős:  Zsigovits Gábor ügyvezető 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
 
Gyál, 2021. november 2. 
 
 
 Zsigovits Gábor  
 ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
 Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.   Telefon: (29) 340-134  Fax: (29) 340-063 

Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu  Email: info@varosuzemeltetes-gyal.hu 

 

 
 
Iktatószám:  /2021 
 

Tárgy: Javaslat a Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
javadalmazási szabályzatának elfogadására 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: 
Ktgt.) 5. § (3) bekezdése szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok 
keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a 
jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.  
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2004. (IV. 29.) KT határozatával megalkotta a vezető 
tisztségviselők, Felügyelő Bizottság Tagjai és más vezető állású munkavállalói javadalmazására irányuló szabályzatát. 
Ez a szabályzatot az elfogadás óta bekövetkezett jogszabályi, valamint a cégben történt változások miatt indokolt 
módosítani. 
 
Tekintettel arra, hogy a szükséges módosítások, kiegészítések átvezetése a hatályos szabályzat jelentős megváltoztatását 
eredményezik, ezért indokolt egy új, egységes szerkezetű szabályzat megalkotása és elfogadása. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 
2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) és (4) 
bekezdései alapján Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalóira és tisztségviselőire vonatkozó javadalmazási rendszerről szóló 
szabályzatát. 

  
Határidő:  2021. december 25.  
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
 
G y á l, 2021. október 22. 
 
 
 
 
 Zsigovits Gábor 
 ügyvezető igazgató 
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Javadalmazási Szabályzat 
a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalóira és tisztségviselőire vonatkozó 
javadalmazási rendszerről 

 
I. 

A szabályzat célja és hatálya 
 
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény (továbbiakban Takarékos törvény) 5. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a 
Takarékos törvény 1. § b.) pontja szerinti, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) legfőbb szerve az alábbi 
Javadalmazási Szabályzatot alkotja.  
 
1.1. Fogalom meghatározások  
A Javadalmazási Szabályzat alkalmazása szempontjából:  
 
Aktív állomány: a Javadalmazási Szabályzat hatálybalépésekor és azt követően a Társaságnál 
munka-viszonyban álló, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Mt.) 208. § (1)-(2) munkavállalója.  
Nem tartozik az aktív állományban lévő munkavállalók közé az:  

• aki felmondási idejét tölti,  

• akit munkaviszonya megszűnésével összefüggésben a munkáltató felmentett a 
munkavégzési kötelezettség alól,  

• akinél a távollét időtartama (szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság, munkavégzés 
alóli mentesítés) a 30 napot meghaladja, vagy aki a távollét időtartama alatt, munkál- általi 
kifizetésben (díjazásban) nem részesül.  

 
A fentiekben meghatározott időtartamok nem számítanak bele az értékelési időszakba, azaz az 
értékelési időszak csökken a távollét tartamával és ennek megfelelően időarányosan csökken a 
juttatás összege is.  
 
Első számú vezető: az Mt. 208. § (1) bekezdése szerint munkaviszonyban álló – munkáltató 
vezetőjének minősülő – vezető állású munkavállaló.  
Legfőbb szerv: egyszemélyes társaság esetében az Alapító, többszemélyes társaságok esetében a 
taggyűlés vagy közgyűlés.  
Létesítő okirat: a Társaság Alapító Okirata. 
Teljesítményösztönző: teljesítménykövetelmény, valamint ahhoz kapcsolódó teljesítménybér 
vagy egyéb juttatás (különösen, de nem kizárólagosan prémium).  
Tisztségviselő: a vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai. 
 
Vezető tisztségviselő (a Javadalmazási Szabályzat alkalmazásában) a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (1) bekezdése szerinti jogállású, a 
Társaság létesítő okiratában rögzített személy (ügyvezető).  
 
Alapvető munkáltatói jogkörök az alábbiak: munkaviszony létesítése, megszüntetése, 
munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve a teljesítményösztönzők 
kitűzését, a végkielégítést és a teljesítménykövetelmény meghatározását is.  
 
1.2. A Javadalmazási Szabályzat személyi hatálya kiterjed:  
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a) a Javadalmazási Szabályzat hatálybalépésekor és azt követően a Társaságnál aktív 
állományban lévő az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti munkavállalókra: a munkáltató első 
számú vezetőjére, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és – részben vagy egészben – 
helyettesítésére jogosított más munkavállalókra,  
b) a Javadalmazási Szabályzat hatálybalépésekor és azt követően a Társaságnál aktív 
állományban lévő az Mt. 208. § (2) bekezdése szerinti munkavállalókra: a munkáltató 
működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt 
be és alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét,  
c) a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaira és elnökére,  
d) a Társaságnak a Ptk. 3:112.§ (1) bekezdése szerinti jogállású vezető tisztségviselőjére.  
 
1.3. A Javadalmazási Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:  
a) az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók, a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok 
javadalmazási elveinek szabályozására,  
b) a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra,  
c) az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók teljesítményösztönző fizetési feltételeire,  
d) az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók költségtérítésének szabályozására,  
e) az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók béren kívüli és egyéb juttatási feltételeire  
f) az Mt. 228.§-a, illetve a 207.§ (3)-(4) bekezdése alapján kötött versenytilalmi 
megállapodásokra.  
 
1.4. A Takarékos törvény 5. § (4) bekezdése alapján a Javadalmazási Szabályzat 
rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.  
 
1.5. A Társaság Egyedüli Tagja fenntartja az ellenőrzési jogot jelen Javadalmazási Szabályzatban 
foglaltak betartásának ellenőrzésére.  
 

II. 
Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalókra vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok 

 
Ha a jogszabályok és a Társaság működésének jellege ezt alátámasztja, a Társaság részéről az 
ügyvezetést ellátó vezető tisztségviselőkkel elsősorban munkaviszonyt kell létesíteni.  
Jelen szabályzat hatálya alá tartozó munkavállalók a II. fejezetbe tartozó juttatásokon kívül egyéb 
bér jellegű juttatásra (pl. bérpótlékok) nem jogosultak.  
 
 
2.1. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók alapbére  
a) az Mt. 208. § (1) bekezdése szerint munkaviszonyban álló első számú vezető részére az 
éves alapbér legfeljebb 10%-ában meghatározott teljesítményösztönző kerülhet kitűzésre.  
b) az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti munkaviszonyban álló első számú vezető közvetlen 
irányítása alatt álló és részben vagy egészben helyettesítésére jogosított más munkavállalók 
részére az éves alapbér legfeljebb 10%-ában meghatározott teljesítményösztönző kerülhet 
kitűzésre.  
c) az Mt. 208. § (2) bekezdése szerinti munkavállalók részére az éves alapbér legfeljebb 20%-
ában meghatározott teljesítményösztönző kerülhet kitűzésre.  
 

Az Mt. 208. §-a hatálya alá tartozó munkavállalók alapbérének megállapításakor a legfőbb szerv 
által évente meghatározott tervezési/keresetfejlesztési irányelveket kell figyelembe venni.  
 
2.1.1. A munkáltató első számú vezetőjének alapbérét a Társaság legfőbb szerve (az Alapító) 
külön határozatban állapítja meg.  
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2.1.2. A munkáltató első számú vezető helyettesének és Mt. 208. § (2) bekezdés hatálya alá 
tartozó munkavállalók alapbérét a munkáltatói jogokat gyakorló személy állapítja meg oly 
módon, hogy az nem lehet magasabb a munkáltató első számú vezetőjének alapbérénél.  
 
2.2. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók éves teljesítményösztönzése  
 
2.2.1. Pozitív adózott eredményű gazdasági Társaságok vezető állású munkavállalói részére 
teljesítményösztönző fizethető.  
2.2.2. Az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető számára teljesítményösztönzőt 
a Társaság legfőbb szerve állapíthat meg (Képviselő-testület).  
2.2.3. Az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezető helyettese és Mt. 208. § (2) 
bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók számára – a létesítő okiratban rögzítettek 
szerint – a munkáltatói jogokat gyakorló személy vagy testület rendelkezhet teljesítményösztönző 
kitűzéséről az Mt. 207. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.  
2.2.4. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók teljesítményösztönzőjének kitűzéséről, a feladatok 
teljesítésének értékeléséről, kifizetéséről (beleértve az előleget is) a döntést megelőzően ki 
kell kérni a Felügyelő Bizottság véleményét kivéve, ha az előleg kifizetéséről való döntés a 
Felügyelő Bizottság saját hatásköre.  
2.2.5. Teljesítményösztönzők kitűzése esetén a kitűzhető teljesítményösztönző összegének 
50%-a a tárgyévi üzleti terv elfogadása során megfogalmazott gazdasági mutatók 
túlteljesítéséhez, a másik 50%-a pedig az értékelési időszak szakmai feladatainak teljesítéséhez 
köthető.  
2.2.6. Teljesítményösztönző feladatként az üzleti terv elfogadása során megfogalmazott 
gazdasági mutatók túlteljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése 
a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven 
meghatározható teljesítményt takar.  
2.2.7. A teljesítményösztönző mértéke az alábbiak szerint állapítható meg:  
2.2.8. A konkrét teljesítményösztönző feladatokat a kitűzésére jogosult évente, külön 
határozatban állapíthatja meg. 
2.2.9. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalóknál a kitűzés során az adott év üzletpolitikai és 
gazdasági célkitűzéseinek eredményes megvalósítása céljából a hatékony működést elősegítő 
teljesítményösztönző követelményeket (feladatokat) kell meghatározni.  
2.2.10. A teljesítményösztönző összegének meghatározására és az ehhez kapcsolódó 
teljesítménykövetelmények kitűzésére az adott évi üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, 
kivételesen indokolt esetben azt követően kerülhet sor.  
2.2.11. A kitűzés tartalmazza  
a) a teljesítményösztönző mértékét,  
b) a teljesítménykövetelményeket (teljesítendő feladatokat) a hozzájuk tartozó aránnyal,  
c) a teljesítés időpontját,  
d) az előleg kifizetésének lehetőségét,  
e) a kiértékelésről és a kifizetésről dönteni jogosult személyt vagy szervet.  
 
2.2.12. Előleg fizethető a féléves számviteli zárás alapján, amennyiben az előírt feltételek 
teljesülésére a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet és a kitűzött 
feladatok időarányosan teljesültek. Az előleg összege legfeljebb a kitűzött éves 
teljesítményösztönző 50%-a lehet. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem 
teljesülnek, a már kifizetett előleget vissza kell fizetni, vagy az előleg összege – visszafizetés 
hiányában – az Mt. 161.§-ának (2) bekezdése alapján érvényesíthető.  
2.2.13. Az elháríthatatlan külső körülmények (természeti csapások, piaci katasztrófák, 
járványhelyzet) és egyéb indokolt esetek miatt teljesítményösztönző kiesésének korrekciójára 
kerülhet sor.  
2.2.14. A szabályozási környezetben az év során bekövetkező jelentős változások 
figyelembevételéről, a teljesítménykövetelmények kiértékelésénél a jogosult egyedileg határoz.  
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2.2.15. Abban az esetben, ha a legfőbb szerv év közben az üzleti terv módosításáról dönt, és az 
érinti az üzleti tervhez kötött feladatot, illetve a kifizetés egyéb feltételeit, az üzleti terv 
módosítása automatikusan – a teljesítményösztönző kitűzés külön módosítása nélkül – módosítja 
a kitűzésben szereplő, üzleti terv teljesítéséhez kötött gazdasági mutatókat, illetve feltételt. Ezt a 
tényt a feladatok kiértékelésénél figyelembe kell venni.  
2.2.16. A teljesítményösztönző összegét a kitűzött teljesítménykövetelmények 
részteljesítése esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója döntése alapján a teljesítésnek megfelelő 
arányban lehet megállapítani.  
2.2.17. A teljesítménykövetelmények teljesítésének kiértékelése az üzleti évet lezáró 
beszámoló elfogadásával egyidejűleg vagy attól számított 30 napon belül történik. A 
teljesítményösztönző kifizetésével kapcsolatban a munkáltatói jogkör gyakorlója intézkedik. 
Amennyiben a Társaságnál bármilyen tulajdonosi, bírósági vagy más hatósági eljárás van 
folyamatban az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók jogviszonyának fennállása alatt kifejtett 
tevékenységével összefüggésben, a teljesítménykövetelmény teljesítésének kiértékelése, illetve 
annak kifizetése az eljárás lezárásáig felfüggeszthető. Ebben az esetben a 
teljesítménykövetelmény teljesítésének kiértékelésére az eljárás lezárását követően kerül sor.  
Ha az eljárás eredményeképpen az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók felelőssége megállapításra 
kerül, az az eljárás lezárását követően teljesítményösztönző kifizetését kizáró tényezőnek 
minősül.  
 
2.2.18. Teljesítményösztönző kifizetését kizáró tényezőként szükséges figyelembe venni:  
a) az üzleti tervben meghatározott átlagkereset-fejlesztési/bértömeg (számviteli bérköltség) - 
növekedési mérték túllépését,  
b) ha a Társaságnak lejárt köztartozása (adó, TB, vám, stb.) áll fenn az üzleti év végén,  
c) ha az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók munkaviszonya a munkáltató részéről azonnali 
hatályú felmondással kerül megszüntetésre, vagy ha az Mt. 208.§-a szerinti munkavállaló a 
munka-viszonyát jogellenesen szünteti meg,  
d) jogszabályban vagy a létesítő okiratban rögzített döntési hatáskörök megsértését,  
e) ha a Társaság tárgyévi gazdálkodása veszteséges.  
 
2.2.19. Teljesítményösztönzőt csökkentő tényezőként szükséges figyelembe venni:  
a) jogszabály alapján, vagy az Önkormányzat, felé fennálló és az Önkormányzat által előírt 
adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy nem az előírt formában és tartalommal, illetve nem 
határidőre történő teljesítését a kifizethető teljesítményösztönző 20%-ának mértékéig,  
b) a munkáltatói jog gyakorlójának döntése alapján a tulajdonosi elvárásoknak nem megfelelő 
munkavégzést, mely bekövetkezése esetén a kifizethető teljesítményösztönző összege legfeljebb 
15%-kal csökkenthető,  
c) a peres, nem peres és más hatósági eljárásokkal összefüggésben a jogszabályban előírt határ-
idők elmulasztását (így különösen, de nem kizárólagosan a cégeljárásban előírt határidők be nem 
tartása, peres nem peres vagy más hatósági eljárásokban jogorvoslati határidők elmulasztása),  
d) a Képviselő-testület határozatokból eredő kötelezettségek vagy határidők elmulasztása,  
e) az üzleti terv és a beszámoló Önkormányzat által előírt határidőre és előírt tartalommal történő 
beküldésének elmulasztása.  
 
A d), e) pontok esetén a kifizethető teljesítményösztönző mértéke esetenként legalább 10%-kal 
csökkenthető.  
 
Ha a kitűzésben meghatározott egy-egy, a Társaság szempontjából kiemelt fontosságú, jellemző 
és jelentős mutató (pl. eladósodottsági mutató, tőkemegtérülési mutató stb.) és annak optimális 
értéke nem teljesül, akkor a kifizethető éves prémium összege 10%-kal csökkenthető.  
 
2.2.20. A 2.2.18.- 2.2.19. a) és b) pontokban meghatározott körülmények megvalósulása vagy 
hiánya bizonyítása érdekében a Társaság köteles megfelelő, elkülönített nyilvántartást vezetni és 
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azt a teljesítménykövetelmények kiértékelésében közreműködők részére igény szerint 
hozzáférhetővé tenni.  
 
2.2.21. A teljesítményösztönző kitűzésére jogosult további, teljesítményösztönző kifizetését 
kizáró és csökkentő tényezőket állapíthat meg az egyéni kitűzések során.  
2.2.22. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók munkaviszonyának évközben történő megszűnése 
esetén a teljesítményösztönző időarányos része számolható el a Társaság számviteli törvény 
szerinti tárgyévi beszámolójának elfogadásával egyidejűleg vagy az azt követő 30 napon belül.  
 
2.2.23. Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a feladat jellege és az elvégzett teljesítmény azt 
lehetővé teszi, a teljesítményösztönző kiértékeléséről és kifizetéséről dönteni jogosult 
mérlegelési jogkörében a szakmai feladathoz kötött teljesítményösztönző egészének vagy 
meghatározott részének elszámolását a munkaviszonynak a felek közös megegyezésével történő 
megszüntetésekor is jóváhagyhatja.  
 
2.2.24. Az év végi egyszeri jutalom kifizetésére a teljesítményösztönző rendszer előírásai nem 
érvényesek. Az év végi, vagy év közbeni egyszeri jutalom kifizetésének elrendelésére az Mt. 208. 
§ (1) bekezdése szerinti első számú vezető részére a Képviselő-testület jogosult egyedi döntése 
alapján.  
 
2.3. Egyéb juttatások  
2.3.1. Az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók munkaszerződésének állandó (standard) részeként 
jogosult:  
a) kizárólag a hatályos SZJA törvény 70. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti 
meghatározott hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó szolgáltatás(ok)ra,  
b) munkakörével összefüggésben mobiltelefon használatára.  
 
2.3.2. Az első számú vezető munkaszerződésének állandó (standard) részeként jogosult lehet:  
a) a konkrét munkaszerződésben foglaltak alapján mind hivatali tevékenysége, mind pedig 
személyes céljaira a Társaság tulajdonában lévő vagy bérelt, lízingelt vagy egyéb jogcímen az 
üzemeltetésbe került egy darab közép- vagy felső-középkategóriás személygépkocsit használni a 
Társaság a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szerint és a hatályos adójogszabályoknak 
megfelelően,  
b) vagy saját tulajdonú gépkocsiját használni hivatalos célokra is, utóbbi esetben a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései szerinti térítésre jogosult a munkáltató által meghatározott km/hó 
mértékben.  
 
2.3.3. Az első számú vezető részére beszerzendő, és a Társaság tulajdonába vagy birtokába kerülő, 
valamint az egyéb személyi használatú személygépkocsik tekintetében legfeljebb közép- vagy 
felső-középkategóriás személygépkocsik kerülhetnek beszerzésre azzal, hogy középkategóriájú 
személygép-kocsi beszerzése esetén a bekerülési érték – a gépkocsi teljes felszereltségét 
figyelembe véve – legfeljebb 6 M Ft, felső-középkategóriájú személygépkocsi beszerzése esetén 
legfeljebb 8 M Ft lehet.  
 
2.3.4. Bérlet, lízing és egyéb jogcím esetén a szerződéses érték meghatározásának alapjául 
szolgáló, a gépkocsi felszereltségének megfelelő vételár nem haladhatja meg középkategóriájú 
személygépkocsi esetén a 6 M Ft-ot, felső-középkategóriájú személygépkocsi esetén a 8 M Ft-ot és 
gépkocsi típusonként a Képviselő-testület által meghatározott referencia értéket. A Társaságnak 
a gépjármű beszerzései során törekednie kell a környezetvédelmi és költségtakarékossági 
szempontok érvényesítésére.  
 
2.3.5. Abban az esetben, ha az első számú vezető saját tulajdonú gépkocsija használatára részesül 
költségtérítésben, a munkaszerződés megkötéséről rendelkező határozatnak – az egyéb 
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munkaszerződési feltételek felsorolása mellett – tartalmaznia kell a költségtérítésben részesített 
gépkocsi-használat maximális km/hó mértékét is.  
 
2.3.6 Az első számú vezetőn kívüli egyéb az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállaló a 
munkáltatói joggyakorló döntése szerint jogosult lehet  
a) a konkrét munkaszerződésben foglaltak alapján mind hivatali tevékenysége, mind pedig 
személyes céljaira a Társaság tulajdonában lévő vagy bérelt, lízingelt vagy egyéb jogcímen az 
üzemeltetésbe került egy darab közép- vagy felső-középkategóriás személygépkocsit használni a 
Képviselő-testület előzetes jóváhagyása szerint és a hatályos adójogszabályoknak megfelelően,  
b) vagy saját tulajdonú gépkocsiját használni hivatalos célokra is, utóbbi esetben a vonatkozó jog-
szabályok rendelkezései szerinti térítésre jogosult a munkáltató által meghatározott km/hó 
mértékben.  
 
Egyebekben a személygépkocsi használatra az Mt. 208. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó első 
számú vezetőre vonatkozó szabályokat – a személygépkocsi értéke tekintetében az II. 2.3.3. és II. 
2.3.4. pontban rögzített értékeket, mint maximális kereteket - kell alkalmazni.  
 
2.4. Béren kívüli juttatások, egyéb elemek  
Az Mt. 208.§-a szerinti munkavállaló a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben 
jogosult a hatályos SZJA törvény szerint meghatározott béren kívüli, valamint béren kívüli 
juttatásnak nem minősülő juttatásokra.  
 

III. 
Munkaszerződés munkafeltételei 

 
3.1. Az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók munkaszerződési feltételeinek meghatározása  
 
3.1.1. Az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók munkaviszonyának létesítése, munkáltatói jogkör 
gyakorlása.  
A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapvető munkáltatói jogkörök 
gyakorlása a Társaságnak az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti első számú vezetője felett, kivéve, 
ha jogszabály – és amennyiben az eltérést jogszabály megengedi – a Társaság létesítő okirata vagy 
a Társaság legfőbb szervének határozata ettől eltérően rendelkezik.  
Az az első számú vezető helyettese és az Mt. 208.§ (2) bekezdése hatálya alá tartozó 
munkavállalók felett az alapvető munkáltatói jogköröket a Társaság első számú vezetője 
gyakorolhatja.  
 
3.2. A munkaszerződés alapján az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók részére a 
munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások.  
 
3.2.1. Felmondási idő  
A határozatlan idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetése esetén az Mt. 208. §-a 
szerinti munkavállalókra a felmondási idő tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni.  
 
3.2.2. Végkielégítés  
Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalókra a végkielégítés tekintetében az Mt. előírásait kell 
alkalmazni.  
 
3.2.3. Határozott időtartamú munkaviszony esetén az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalókat az Mt. 
általános szabályai szerinti mértékben illethetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől 
eltérni nem lehet.  
 
3.2.4. Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók munkaviszonyának megszüntetésére egyebekben az 
Mt. előírásait kell alkalmazni.  
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3.3. A kollektív szerződés Mt. 208. §-a szerinti munkavállalókra történő kiterjesztésének 
tilalma  
 
Az Mt. 209.§ (1) - (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezésekre figyelemmel az Mt. 208.§-a szerinti 
munkavállalókra a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki. Ettől a rendelkezéstől érvényesen 
eltérni nem lehet.  
 
Az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók munkaszerződése nem tartalmazhat olyan feltételt, amely 
szerint az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalókat a „Kollektív Szerződés szerinti jóléti és szociális 
juttatás” illeti meg.  
 

IV. 
Tisztségviselők díjazása 

 
4.1. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak díjazása  
 
4.1.1. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak díjazását - a Takarékos törvényben foglalt 
maximális összegek figyelembe vételével - úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke 
igazodjon a felelősség mértékéhez, igazodjon a Társaság gazdasági teljesítőképességéhez, 
arányban álljon a tisztségviselő munkavégzésével, a Társaság által foglalkoztatottak létszámával, 
valamint megfeleljen az adott tisztség társadalmi elismertségének és a Társaság gazdasági 
szférában elfoglalt helyének.  
 
4.1.2. E tiszteletdíjon kívül a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai – az igazolt, a megbízatásával 
összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosultak.  
 
4.1.3. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai részére a tisztségre vonatkozó jogviszonyának 
megszüntetése esetén juttatás nem biztosítható.  
 
4.1.4. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai esetében a Társaságra irányadó átlagkereset-
fejlesztési/bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő tiszteletdíj emelés hajtható végre, 
amennyiben erről a kinevezésre jogosult legfőbb szerv dönt, figyelemmel a jogszabályi korlátokra.  
 
4.1.5. A Társaság végelszámolása esetén a vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelő Bizottság 
tagjainak díjazását feladataik és felelősségük – a végelszámoló kirendelésével történő – 
csökkentése miatt arányosan mérsékelni indokolt.  
 
4.1.6. A felszámolás kezdő időpontjától a vezető tisztségviselőknek, továbbá a Felügyelő Bizottság 
tagjainak – jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti megszűnésével – díjazás 
nem fizethető.  
 
4.2 Ügyvezetési feladatokat ellátó vezető tisztségviselő díjazása:  
Amennyiben a Társaság ügyvezetési feladatait ellátó vezető tisztségviselő polgári jogviszony 
(megbízás) alapján látja el a feladatait, a megbízási díjon kívül – az igazolt, a megbízatásával 
összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – egyéb juttatás nem illetheti meg.  
 
4.3 A Takarékos törvény 6. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozattétel  
A Takarékos törvény 6. § (4) bekezdése értelmében egy természetes személy legfeljebb egy 
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint 
legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelő bizottsági tagság után 
részesülhet javadalmazásban. A hatályos jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés biztosítása 
érdekében a vezető tisztségviselőnek, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak a 
megválasztásukkal egyidejűleg, illetve a körülményeiben bekövetkezett változástól számított 15 
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napon belül írásban – a mellékleteként csatolt nyilatkozat megküldésével – tájékoztatni köteles 
azokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat ahol vezető tisztségviselői, valamint 
felügyelő bizottsági megbízatással rendelkezik arról, hogy mely tisztségei alapján tart igényt 
javadalmazásra.  
 

V. 
Az Mt. 207. § (4) bekezdése és 228.§-ának (2) bekezdése alapján kötendő versenytilalmi 

megállapodások 
 

Versenytilalmi megállapodást az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalóval a legfőbb szerv 
hozzájárulásával, legfeljebb egyéves tartamra lehet megkötni. A legfőbb szerv meghatározhatja 
azt a munkakört, amelyre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető és további 
feltételeket írhat elő.  
 
A versenytilalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja meg 
az azonos időszakra járó távolléti díj ötven százalékát.  

 
VI. 

Záró Rendelkezés 
 
A Javadalmazási Szabályzat a Társaság legfőbb szerve által történő elfogadásával lép hatályba 
azzal, hogy rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni és a korábban érvényben volt 
szabályzat ettől az időponttól hatályát veszti. 
A Javadalmazási Szabályzat visszavonásig érvényes.  
 
Gyál, 2021. október 22. 
 

 
 Zsigovits Gábor 
 ügyvezető 
 

 
 

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft  Felügyelő Bizottsága a 
…………………………. számú határozatával elfogadta a szabályzatot. 

 
 

A Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …………………………. számú határozatával 
elfogadta a szabályzatot. 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat év végi jutalomhoz pénzeszköz 
átadására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az idei évben folytatódó járványhelyzet kezelése, mellette a második félévben többé-kevésbé helyreálló 
mindennapos működés és a folyamatosan jelenlévő bizonytalanság nagy feladatot rótt mind a Polgármesteri 
Hivatalban, mind pedig az önkormányzati tulajdonú cégekben dolgozó munkavállalókra. Ennek elismerése 
érdekében szeretnénk a munkában részt vevő dolgozók részére átlagosan másfél havi illetménynek/bérnek 
megfelelő juttatást adni az év végén. 
 
Munkájuk elismeréseként - az előző évekhez hasonlóan – a gyáli iskolák vezetőit és dolgozóit, valamint a Gyáli 
Rendőrőrs vezetőjét és dolgozóit is szeretnénk részesíteni az év végén külön juttatásban, hisz ennek a helyzetnek 
a kezelése jelentős többletfeladatot jelentett számukra is. 
 
Az előzetes számítások alapján a juttatások fedezetét a 2021. évi költségvetés általános tartalékán meglévő, 
valamint a céltartalékon fel nem használt összegek terhére tudjuk biztosítani. 
 
A jutalom és járulékainak kifizetéséhez szükséges adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. 
A táblázat adataiban a bérmaradvány összege előzetes számítások alapján került meghatározásra, amely a 
tényleges teljesítés alapján változhat, ennek tükrében az intézmények részére biztosított forrás is módosulhat. 
 

Jutalom összege Járulék összege Jutalom + Járulék Bérmaradvány

Jutalom 
kifizetéséhez 

szükséges forrás
Önkormányzat 2 980 900 462 040 3 442 940 1 402 000 2 040 940
Polgármesteri Hivatal 38 717 844 6 001 266 44 719 110 38 852 000 5 867 110
Összesen: 41 698 744 6 463 305 48 162 049 40 254 000 7 908 049

Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár 7 072 928 1 096 304 8 169 232 4 620 349 3 548 883
Bóbita Bölcsőde 13 956 446 2 163 249 16 119 695 6 663 792 9 455 903
Városi Egészségügyi Központ 10 302 952 1 596 957 11 899 909 27 212 326 0
Tulipán Óvoda 21 001 941 3 255 301 24 257 241 15 913 034 8 344 207
Liliom Óvoda 18 642 849 2 889 642 21 532 490 18 212 152 3 320 338
Tátika Óvoda 25 398 382 3 936 749 29 335 131 16 529 752 12 805 379
Intézmények összesen 96 375 497 14 938 202 111 313 698 89 151 405 37 474 710

Városüzemeltetési Nonprofit Kft 21 403 350 3 486 743 24 890 093 8 600 000 16 290 093

Iskolák 6 000 000 2 159 400 8 159 400 0 8 159 400
0

BKSE 1 558 442 241 558 1 800 000 0 1 800 000
0

Rendőrség 2 000 000 719 800 2 719 800 0 2 719 800

Város Összesen: 169 036 033 28 009 008 197 045 041 138 005 405 74 352 053  
 
 
 
Javasoljuk, hogy a táblázatban felsorolt intézmények dolgozói részére az átlagosan másfél havi jutalom 
kifizetéséhez szükséges forrást a fent felsoroltak terhére biztosítsa a Képviselő-testület! 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 



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

1. az alábbi intézmények részére jutalom kifizetéséhez a táblázat szerinti szükséges forrást a 2021. évi 
költségvetés 5. sz. mellékletének Általános tartalék sorából 40 631 517 Ft, valamint ezen melléklet 
céltartalékon fel nem használt - intézményi egyéb pótlékok, minimálbér és garantált bérminimum 
emelkedésének biztosítása érdekében kapott támogatás, valamint az SNI-s gyermekek ellátása - 
sorokból 33 720 536 Ft összeget biztosít úgy, hogy azt a tényleges adatok tükrében módosítani 
szükséges. 

 

Jutalom összege Járulék összege Jutalom + Járulék Bérmaradvány

Jutalom 
kifizetéséhez 

szükséges forrás
Önkormányzat 2 980 900 462 040 3 442 940 1 402 000 2 040 940
Polgármesteri Hivatal 38 717 844 6 001 266 44 719 110 38 852 000 5 867 110
Összesen: 41 698 744 6 463 305 48 162 049 40 254 000 7 908 049

Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár 7 072 928 1 096 304 8 169 232 4 620 349 3 548 883
Bóbita Bölcsőde 13 956 446 2 163 249 16 119 695 6 663 792 9 455 903
Városi Egészségügyi Központ 10 302 952 1 596 957 11 899 909 27 212 326 0
Tulipán Óvoda 21 001 941 3 255 301 24 257 241 15 913 034 8 344 207
Liliom Óvoda 18 642 849 2 889 642 21 532 490 18 212 152 3 320 338
Tátika Óvoda 25 398 382 3 936 749 29 335 131 16 529 752 12 805 379
Intézmények összesen 96 375 497 14 938 202 111 313 698 89 151 405 37 474 710

Városüzemeltetési Nonprofit Kft 21 403 350 3 486 743 24 890 093 8 600 000 16 290 093

Iskolák 6 000 000 2 159 400 8 159 400 0 8 159 400
0

BKSE 1 558 442 241 558 1 800 000 0 1 800 000
0

Rendőrség 2 000 000 719 800 2 719 800 0 2 719 800

Város Összesen: 169 036 033 28 009 008 197 045 041 138 005 405 74 352 053  
 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2021. november 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Mitku-Orosz Krisztina irodavezető 
 
 
Gyál, 2021. november 9. 
 
 
 
        Pápai Mihály 
        Polgármester 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

                Mitku-Orosz Krisztina 
         Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat önkormányzati tulajdonú cégek 
vezetőinek jutalmazására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, a GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft, valamint a Gyáli – Városgazda Gazdasági- Műszaki Ellátó Kft.  ügyvezetői munkaviszonyának 
létesítése, módosítása, illetve megszüntetése, javadalmazásának (ideértve valamennyi díjazást, illetve juttatást) 
megállapítása az alapítói jogokat gyakorló, egyszemélyi tag a Gyál Város Önkormányzat Képviselő testülete 
kizárólagos – át nem ruházható - hatáskörébe tartozik. 
Mind a három Kft igen nehéz év nagy részén van túl, a veszélyhelyzet az idei évben is számos feladatot, sok nehézséget 
rótt az ügyvezetőkre. A városüzemeltetés területén végzett kiemelkedő feladatellátás, valamint a hulladékgazdálkodás 
során végzett magas színvonalú tevékenység nagyban hozzájárult a város zavartalan működéséhez. A város 
sportéletének újraindítása, valamint a pandémiás időszak folyamatosan változó feltételeihez való alkalmazkodás, és a 
rendelkezésre álló eszközök minél jobb hatásfokú kihasználása szintén nagy és nehéz feladatot jelentett a 
sportcsarnokot üzemeltető Kft. ügyvezetőjének.   
 
Az ügyvezetők munkájának elismeréseként kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Zsigovits Gábor, Horváth Gábor 
és Lendvai György ügyvezetők részére kéthavi munkabérüknek megfelelő összeg, azaz 1 392 460 Ft;  926 100 Ft , és 
1 658 160 Ft jutalom kifizetéséhez járuljon hozzá. 
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft ügyvezető jutalmának kifizetéséhez szükséges forrást -1 392 460 Ft 
jutalom + 236 718 Ft járulék, összesen 1 629 178 Ft – javasoljuk a 2021. évi költségvetés Általános tartalék során 
meglévő összegből biztosítani. 
 
A GY.T.H Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Kft ügyvezetőjének jutalmához szükséges forrás ( 926 100 Ft és 
annak járulékai) a Kft-nél rendelkezésre áll.  
 
A Gyáli Városgazda Gazdasági- Műszaki Ellátó Kft. ügyvezető jutalmának kifizetéséhez szükséges forrás (1 658 160 Ft 
jutalom és annak járulékai) a Kft.-nél rendelkezésre áll.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat I: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
 
1. Zsigovits Gábor a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetője részére bruttó 1 392 460 

Ft, azaz nettó 925 986 Ft összegű jutalom kerüljön kifizetésre, amelynek kifizetéséhez összességében szükséges 
1 629 178 Ft ( 1 392 460 Ft jutalom + 236 718 Ft járulék) összeget a 2021. évi költségvetés 5. sz. mellékletének, 
Általános tartalék során meglévő összegből biztosít. 
 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő : 2021. december 31. 
Felelős :  Polgármester 
 
Határozati javaslat II: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
 
1. Horváth Gábor a GYTH Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője részére bruttó 926 100 Ft, azaz 



nettó 615 857 Ft jutalom kerüljön kifizetésre. 
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő : 2021. december 31. 
Felelős :  Polgármester 
 
Határozati javaslat III: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
 
1. Lendvai György Gyáli Városgazda Gazdasági- Műszaki Ellátó Kft ügyvezetője részére bruttó 1 658 160 Ft, azaz 

nettó 1 102 676 Ft jutalom kerüljön kifizetésre.  
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő : 2021. december 31. 
Felelős :  Polgármester 
 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette : Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2021.november 9. 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 
 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
         Mitku-Orosz Krisztina 
        Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 









 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Polgármester Úr jutalmazására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A világjárvány nehézségei dacára Gyál Város Önkormányzata folytatta a gazdasági programjában meghatározott 
feladatainak magas szintű végrehajtását, az abban felvázolt tervek megvalósítása jó ütemben halad. A város 
intézményei biztonságosan, jó körülményei között gazdálkodhatnak, számos beruházás befejeződött, és a 
tervezett egyéb fejlesztések előkészítése is folyamatban van. Ezen folyamatokban meghatározó szerepe van 
Polgármester Úr munkájának. 
 
A 2021. évi bérmaradvány, az általános tartalék és a céltartalékon fel nem használt összeg terhére lehetőség 
nyílik jutalom kifizetésére az önkormányzati intézményekben és az Önkormányzatnál is. 
Az Önkormányzat személyi juttatásán képződött bérmaradvány terhére javaslom, hogy Polgármester urat hat 
havi illetményének megfelelő összegű (698.000,- Ft*6), azaz bruttó 4.188.000,- Ft, nettó 2 785 020. Ft 
jutalomban részesítse a Képviselő-testület. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek elfogadására.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

a.) Pápai Mihály polgármestert bruttó 4.188.000,- Ft, azaz nettó 2 785 020. Ft összegű jutalomban részesíti. 
b.) a jutalom összegének és járulékainak fedezetét a 2021. évi költségvetés 4. sz. mellékletének Személyi 

juttatás soron tervezett, de fel nem használt összege (bérmaradványa) terhére biztosítja, 
c.) felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a jutalom összegének folyósításáról. 
 
Határidő:  2021. december 15. 
Felelős:  Jegyző  
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2020. november 2. 
 
           
 
 
 

Nagy József Elek 
          alpolgármester 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

         Mitku-Orosz Krisztina 
               Pénzügyi és Adó Irodavezető 
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