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2. Javaslat Dr. Szécsényi-Nagy Balázs, a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetője illetményének 
megemelésére 

3. Javaslat a 110/2020. (XI.26.) sz. Polgármesteri határozat módosítására 
4. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ alapító okiratának módosítására 
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Tárgy: Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtható 
szociális, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó 
rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet 1. mellékletének 
módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
felhatalmazása alapján alkotta meg Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzbeli és 
természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes 
kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 
Rendelet), melynek hatálya Gyál Város Önkormányzatának illetékességi területére terjed ki. 

A Rendelet 1. melléklete módosításának aktualitását egy már lezajlott kormányhivatali ellenőrzés adja, amelyet a 
Kertváros Szociális Központ (a továbbiakban: KSZK) Gyáli Idősek Klubjában folytattak le 2020. október 22. 
napján. 

A „Kertváros” Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott KSZK Gyáli Idősek 
Klubjában a működést engedélyező, és ellenőrző Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PMKH) 2020. 
október 22. napján helyszíni ellenőrzéssel egybekötött dokumentumvizsgálatot folytatott az időskorúak 
nappali ellátása vonatkozásában. Az ellenőrzésről PE/SZOC/1437-3/2020. ügyiratszámon jegyzőkönyv (1. sz. 
melléklet) készült. A jegyzőkönyv 16. oldalán az ellenőrzés összegző megállapításai olvashatók, továbbá az 
ellenőrzési jegyzőkönyv 1. számú mellékletének (2. sz. melléklet) 18. oldalán olvasható az ellenőrzött 
szolgáltatással kapcsolatos megállapítások. A PMKH észrevételei alapján tehát, meg kell határozni az idősek 
nappali ellátására vonatkozóan a bent-tartózkodás, és külön a bent-tartózkodás étkeztetéssel térítési díját. 

Fentieknek figyelembevételével a Rendelet 1. melléklete kiegészül az alábbiakkal:  

8. Időskorúak/demens személyek nappali ellátása 
 nettó Ft/nap ÁFA 27% bruttó Ft/nap Kerekítés szabályai 

szerint bruttó 
Ft/nap 

Nappali ellátás 
időskorúak/demens 
személyek étkeztetés 
nélküli bent 
tartózkodási díja 

0.- 0.- 0.- 0.- 

Nappali ellátás 
demens személyek 
részére étkeztetéssel 

499.- 134,73.- 634.- 635.- 

Az előterjesztés 3. sz. mellékleteként olvasható a módosító rendelet tervezete. A jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 17. § alapján készített hatásvizsgálat az előterjesztés 4. sz. melléklete. 

Fontos megemlíteni, hogy a 2020. december 19. napjától hatályos, a koronavírus-világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. 
(XII.18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. b) pont ba)-bb) alpontja értelmében a helyi 
önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, illetve nonprofit szervezet a Kr. hatálybalépésének napjától az 
általa nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységért megállapított díjat nem emelheti, illetve 2021. december 
31. napjáig új díjat nem állapíthat meg. 

 



- 2 – 

 

Az előterjesztéssel célzott rendelet-módosítás véleményünk szerint nem ellentétes a Kr.-ben szereplő 
rendelkezésekkel, tekintettel arra, hogy a gyakorlatban a nappali ellátást az idős személyek étkeztetés nélkül 
térítésmentesen, míg a demens személyek étkeztetéssel veszik igénybe, ezt a Rendelet 26/A. §-a, valamint az 
idősekkel a nappali ellátásra kötött megállapodás tartalmazza, így ezt nem minősíthetjük új díj megállapításának, 
illetve a megállapított díj emelésének, hanem az egyszerűen a Rendelet normaszövegén kívül, a Rendelet 1. 
mellékletében konkrét összegben történő megjelenítésének tekinthető. 

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

Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet 
megtárgyalását követően fogadja el a rendelet módosítását. 

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2021. január 4. 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 

 

 

 

 

Mellékletek: 

1. PE/SZOC/1437-3/2020. ügyiratszámon jegyzőkönyv  
2. PE/SZOC/1437-3/2020. ügyiratszámon jegyzőkönyv 1. számú melléklete 
3. 6/2015. (II.27.) ör. módosító rendelettervezete 
4. Hatásvizsgálata lap a rendelet módosításához 

 

 

 















































































3. sz. melléklet 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2021. (I.     ) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Gyál Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a Képviselő-testületnek az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) b) és (2) f) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott 
feladatkörében a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el: 
 
1. § A R. 1 melléklete a következő 8-dik ponttal egészül ki: 
 

8. Időskorúak/demens személyek nappali ellátása 
Nappali ellátás 
időskorúak/demens 
személyek étkeztetés 
nélküli bent 
tartózkodási díja 

0.- 0.- 0.- 0.- 

Nappali ellátás 
demens személyek 
részére étkeztetéssel 

499.- 134,73.- 634.- 635.- 

 
2. § E rendelet 2021. február 1. napján lép hatályba. 
 
Gyál, 2021. január 
 
 
   Pápai Mihály      Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 
 
 
Z Á R A D É K: 
 
A rendelet 2021. január     napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 
 
G y á l, 2021. január 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 

http://www.gyal.hu/


Pap Krisztina / 2020. december 21. 

4.sz.melléklet 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint 

egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú 

rendelettervezethez 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

I. Társadalmi hatás: a rendeletmódosításnak releváns társadalmi hatása nincs. 

II. Gazdasági hatás: a rendeletmódosítás az állami normatívát nem érinti, az önkormányzatnak 

további forrást a rendeletmódosítás után sem kell biztosítania. 

III. Költségvetési hatás: a tervezetnek költségvetési hatása nincs. Költségvetési rendelet módosítást a 

tervezet nem igényel. 

IV. Környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. 

V. Egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása nincs. 

VII. Megalkotásának szükségessége: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvénynek való megfelelés.  

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak megsértése. 

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre 

állnak. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat Dr. Szécsényi-Nagy 
Balázs, a Városi Egészségügyi Központ 
intézményvezetője illetményének 
megemelésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Szécsényi-Nagy Balázs – a Városi Egészségügyi Központ (a továbbiakban: VEK) intézményvezetője – a 
Képviselő-testület 80/2020. (VI.25.) sz. határozata alapján 2020. július 1. napjától látja el az intézményvezetői 
feladatokat. A hivatkozott határozat értelmében az intézményvezető bére bruttó 640 000.- Ft-ban került 
megállapításra. 

2020. október 14. napján került kihirdetésre az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Eszjtv). Az Eszjtv. értelmében az egészségügyi szolgáltatói szektor intézményeiben – 
fenntartóra való tekintet nélkül – a foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya a jogszabály erejénél fogva 
egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul át legkésőbb 2021. március 1. napjától. A jogviszonyra vonatkozó 
lényeges követelményeket egészségügyi szolgálati munkaszerződésben szükséges rögzíteni. Az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyban való foglalkozatás, és az ahhoz kapcsolódó munkaszerződést a munkáltatónak a 
foglalkoztatottal 2021. február 28. napjáig kell megkötni, amennyiben a foglalkoztatott a munkáltató által 
ajánlott munkaszerződést nem fogadja el, úgy jogviszonya a jogszabály erejénél fogva 2021. február 28. napján 
megszűnik. A közalkalmazotti jogviszony átalakulása az intézményvezető vezetői megbízását nem érinti, 
illetményének azonban az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerint el kell érnie az 1. melléklet szerinti legmagasabb 
fizetési fokozathoz meghatározott összeget és nem haladhatja meg a Kormány rendeletében meghatározott 
összeget, ennek hiányában a legmagasabb fizetési fokozathoz az 1. mellékletben meghatározott összeg százhúsz 
százalékát. Ez azt jelenti, hogy az intézményvezető bére – heti 20 órás munkaidejére tekintettel – legalább bruttó 
833 020.- Ft/hó összegben kerülhet meghatározásra. 

Jelen előterjesztéssel egyidejűleg került előterjesztésre a VEK Alapító okirata módosítására vonatkozó javaslat, 
mely a foglalkoztatási jogviszonyok tekintetében a fentiekben részletezett jogszabály módosításokat már 
tartalmazza. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentieket szíveskedjen megvitatni, és a döntést meghozni. 

Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetőjének, Dr. Szécsényi-Nagy Balázsnak az illetményét 2021. 
január 1. napjától bruttó 833 020.- Ft/hó összegben határozom meg, 

2. a szükséges intézkedéseket megteszem. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést véleményezte: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 

Gyál, 2021. január 13. 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
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Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
 Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a 110/2020. (XI.26.) sz. 

Polgármesteri határozat 
módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 110/2020. (XI.26) sz. Polgármesteri határozat értelmében a Városi Egészségügyi Központban (a továbbiakban: 
VEK) 2021. január 1. napjától 3 fő álláshely létesült az információs pultban megnövekedett adminisztrációs-, 
betegirányítási feladatok biztonságos ellátása érdekében. A VEK-ben az álláshelyek száma 2021. január 1. 
napjától ennek megfelelően 21 főben (17 fő teljes + 4 fő rész) került meghatározásra. 

A 2021. évi költségvetés tervezése, és annak előzetes informális bemutatása során az intézményvezető részéről 
az került megfogalmazásra, hogy a három új álláshely betöltése 6 órában történik majd, a 3 fő új dolgozó bére és 
járulékai ennek megfelelően 6 órás álláshelyként került megtervezésre az alábbiak szerint: 

Részmunkaidős bér (6 óra)/hó  165 850.- Ft/hó/fő (fix összeg) 

Intézményvezető eseti juttatása (amennyiben egymás helyettesítésére, vagy a koronavírus-járvány miatti plusz 
feladatok ellátásra kerülne sor) 59 150.- Ft/hó/fő (maximálisan adható összeg) 

A VEK 2021. évi költségvetésének elkészítésére már a fentiek figyelembevételével került sor. 

Kérem a T. Képviselő-testületet a javaslat megtárgyalására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú Kormányrendelettel (a továbbiakban: Korm.rendelet) 
elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 
alábbi határozatot hozza: 

1. módosítom a 110/2020. (XI.26.) sz. Polgármesteri határozat 1. pontját az alábbiak szerint: 

„– tekintettel az intézményvezető jelzésére – hogy a Városi Egészségügyi Központban az álláshelyek számát 
három fő részmunkaidős (6 órás) álláshellyel megemeli 2021. január 1. napjától, így az engedélyezett 
álláshelyek számát 2021. január 1. napjától összesen 21 főben (14 fő teljes + 7 fő részmunkaidős (ebből 4 fő 4 
órás + 3 fő 6 órás) álláshely) határozom meg, melynek fedezetét a 2021. évi költségvetésében biztosítom” 

2. módosítom a 110/2020. (XI.26.) sz. Polgármesteri határozatát 2. pontját az alábbiak szerint: 

„úgy dönt – tekintettel a kialakítandó, 8. védőnői körzetre – hogy a Városi Egészségügyi Központban az 
engedélyezett álláshelyek számát + 1 fővel megemeli 2021. április 1. napjától, így a Városi Egészségügyi 
Központban az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számát 22 főben (15 fő teljes + 7 fő részmunkaidős 
álláshely) határozza meg, melynek fedezetét a 2021. évi költségvetésben biztosítja” 

3. az intézményvezető, és a Polgármester a szükséges intézkedések megteszi. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:    Polgármester, Intézményvezető 
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A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2020. december 17. 
 
 
 
 
 
          Nagy József Elek 
    alpolgármester 
 
 
 
 
 
A határozati javaslat a költségvetéssel összhangban van. 
 
 
 Diera Éva 
 irodavezető 
 Pénzügyi és Adó Iroda 



 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Városi Egészségügyi 

Központ alapító okiratának 
módosítására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Központ (a továbbiakban: VEK) 
alapító okiratát a 8/2018. (IV.26.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

Az Országgyűlés 2020. október 6. napján tartott ülésén elfogadta az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 
2020. évi C. törvényt (a továbbiakban: Eszjtv.), amelynek rendelkezései több lépcsőben, 2020. november 18., 
2021. január 1., illetve 2021. március 1. napjától lépnek hatályba. Az Eszjtv. végrehajtási rendelete az 528/2020. 
(XI.28.) Korm. rend. (a továbbiakban: Vhr.). Az Eszjtv. alapján az új jogviszony kiterjed az önkormányzati 
fenntartású egészségügyi szolgáltatóknál egészségügyi tevékenységet, és az egészségügyi szolgáltató 
működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló 
tevékenységet végzőkre. Az Eszjtv. alapján csak egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztathatók az 
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: 
Eütev.) 4. § a)-b) pontja szerinti dolgozók, azaz az egészségügyi dolgozók, és az egészségügyben dolgozók. 
Eütev. 4. §: 

a) egészségügyi dolgozó: minden egészségügyi tevékenységet végző természetes személy, 

b) egészségügyben dolgozó: az a) pont hatálya alá nem tartozó, az egészségügyi szolgáltatóval a szolgáltató 
működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítása céljából 
munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítő személy, 

A Vhr. 23. § (1) bek. alapján az egészségügyi dolgozókon belül vannak egészségügyi szakdolgozók, akik nem 
tartoznak az Eszjtv. 8. § (3) bek. szerinti személyi körbe (vagyis, aki nem orvos, szakorvos, fogorvos, 
szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a Kormány rendeletében meghatározott munkakörben 
foglalkoztatott, továbbá egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi 
végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati 
jogviszonyban álló személy + egészségügyi szolgáltató vezetője). 

A Vhr. 22. § alapján az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások 
üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységek körét a Vhr. 1. melléklet tartalmazza. Ilyen 
tevékenységek az 1.melléklet alapján különösen: 

1. Informatika 

2. Ügyvitel (humánerőforrás-gazdálkodás, irattározás, jogi tevékenység, kontrolling, közbeszerzés, 
munkaügy, pénzügy-számvitel) 

Az Eszjtv. és a Vhr. erejénél fogva a VEK-ben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 2021. március 1. 
napjától egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul, és a foglalkoztatottakra a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit kell alkalmazni az Eszjtv.-ben meghatározott 
eltérésekkel. 
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A foglalkoztatottak új jogállását az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 
2021.01.01-től Létszám 

(fő) 
Foglalkoztatási 

jv 
Munkakör Tevékenységi kör Illetmény 

Intézményvezető 1 egészégügyi 
szj. 
(munkaviszony) 

igazgató egészségügyi szolgáltató 
vezetése / működtetés, 
üzemelés biztosítása 

Eszjtv. alapján (legmagasabb fizfok 
100 és 120 % között)  
*nem orvos végzettséggel Eszj alatt 
MT (felek megállapodás alapján) 

Védőnők / + 
iskolavédőnők 

7 (04.01-től 
8) / +2 
(9/10) 

egészégügyi 
szj. 
(munkaviszony) 

védőnő egészségügyi szakdolgozó ágazati előmenetel szerint 

Igazgatás 3 egészégügyi 
szj. 
(munkaviszony) 

gazdasági üi 
stb. 

egészségügyben dolgozó felek (munkáltató és dolgozó) szabad 
megállapodása szerint 

Iskolaorvos 1 egészégügyi 
szj. 
(munkaviszony) 

orvos egészségügyi dolgozó Eszjtv. alapján 

Pultosok + 
takarítók 
(működtetés, 
üzemeltetés) 

7 egészégügyi 
szj. 
(munkaviszony)  

takarító stb. egészségügyben dolgozó felek (munkáltató és dolgozó) szabad 
megállapodása szerint 

Összesen 21 (04.01-
től 22) 

egészégügyi szj. 
(munkaviszony)  

többféle többféle többféle 

Fentiekkel összefüggésben szükséges a VEK alapító okiratának módosítása 2021. március 1. napi hatállyal, 
tekintettel arra, hogy rendelkezéseket tartalmaz a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendjéről és a 
költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonyáról. 

Az 5.1. alpont tartalmazza „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendjét”, az 5.2. alpont pedig „A 
költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonyára” vonatkozó adatokat, amelyeknek 
módosítása szükséges a fentiekben részletezett jogszabályváltozások miatt. 

A kincstári formanyomtatvány szerint elkészítettük az alapító- és módosító okiratokat. A VEK alapító- és 
módosító okiratait az előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteként olvasható. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a VEK alapító okiratának módosításáról dönteni 
szíveskedjék. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú Kormányrendelettel (a továbbiakban: Korm.rendelet) 
elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 
alábbi határozatot hozza: 

1. jóváhagyom a Városi Egészségügyi Központ alapító okiratának – az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti – módosítását az alábbiak szerint: 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv intézményvezetőjét 
pályáztatás útján kell kiválasztani. Az intézményvezetőt Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete nevezi ki és bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a megbízását. Az intézményvezetővel Gyál 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaviszonyt létesít, illetve azt megszünteti. Az 
intézményvezető kinevezése és megbízása legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. Az 
intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 
gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), és az 

egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 
2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev.) 

2 egészségügyi szolgálati jogviszony Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 
törvény (Eszjtv.) 
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2. jóváhagyom a Városi Egészségügyi Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (2. sz. 
melléklet). Ezzel egyidejűleg – 2021. február 28. napján – a 8/2018. (IV.26.) sz. határozattal 
elfogadott, K/13545-5/2018. okiratszámú, 2018. április 26. napjától alkalmazandó egységes 
szerkezetű alapító okirat hatályát veszti, 

3. a polgármester a Magyar Államkincstárnál vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartáshoz a Városi 
Egészségügyi Központ egységes szerkezetű alapító okiratát – mely az előterjesztés 2. sz. melléklete – 
továbbítja, valamint az esetleges, lényegi döntéseket nem igénylő hiánypótlásokat, javításokat 
megteszi. Az egységes szerkezetű okirat 2021. március 1. napján lép hatályba. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina, aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2021. január 4. 
 
 
 
 
 
                       Nagy József Elek 
          alpolgármester 



1.sz.melléklet 

Okirat száma: K/                   /2021. 

Módosító okirat 

A Városi Egészségügyi Központ a Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2018. április 26. napján kiadott, K/13545-5/2018. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a …./2021. (    ) 
Polgármesteri határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 

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

 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv 
intézményvezetőjét pályáztatás útján kell kiválasztani. Az intézményvezetőt Gyál Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki és bízza meg, menti fel vagy vonja vissza a 
megbízását. Az intézményvezetővel Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
munkaviszonyt létesít, illetve azt megszünteti. Az intézményvezető kinevezése és megbízása 
legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói 
jogokat Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja. 

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

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

1 
munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

(Mt.), és az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev.) 

2 egészségügyi szolgálati 
jogviszony 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi 
C. törvény (Eszjtv.) 

Jelen módosító okiratot 2021. március 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Gyál, „elektronikus aláírás szerint” 

P.H. 

Pápai Mihály, polgármester 



2.sz.melléklet 
Okirat száma: K/              /2021. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Városi Egészségügyi 
Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Városi Egészségügyi Központ 
1.1.2. rövidített neve: VEK 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2360 Gyál, József Attila utca 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1998 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Gyál Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

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

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

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
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4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti egészségügyi alapellátás, az egészséges 
életmód segítését célzó szolgáltatások 

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

1 862100 Általános járóbeteg-ellátás 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: egészségügyi közszolgáltatás, egészségügyi 

alapellátás, és szakorvosi járóbeteg-ellátás 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 072111 Háziorvosi alapellátás 
2 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
3 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátás 
4 072311 Fogorvosi alapellátás 
5 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
6 072450 Fizikoterápiás szolgáltatások 
7 074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 
8 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
9 074032 Ifjúság-egészségügyi ellátás 

10 076010 Egészségügy igazgatása 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Gyál Város közigazgatási területe; 

ügyelet és szakellátás tekintetében Gyál Város közigazgatási területén kívül Felsőpakony 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv 
intézményvezetőjét pályáztatás útján kell kiválasztani. Az intézményvezetőt Gyál Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki és bízza meg, menti fel vagy vonja vissza 
a megbízását. Az intézményvezetővel Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
munkaviszonyt létesít, illetve azt megszünteti. Az intézményvezető kinevezése és 
megbízása legfeljebb öt évig terjedő határozott időre szól. Az intézményvezető felett az 
egyéb munkáltatói jogokat Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

(Mt.), és az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev.) 

2 egészségügyi szolgálati 
jogviszony 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi 
C. törvény (Eszjtv.) 

 



 

 

 

 

 

Tárgy: Javaslat: a bölcsődei ellátás keretében 
nyújtott gondozásra vonatkozó intézményi 
térítési díj önköltségének megállapítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 
147. § (1) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó 
személyi térítési díj mellett a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra vonatkozóan is megállapítható 
intézményi gondozási díj 2012. január 1. napjától. Az intézményi térítési díj a Gyvt. 147. § (2) bekezdése szerint 
a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatásra járó normatív támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat 
meg kell határozni a bölcsődei ellátás esetében külön a gondozásra, és külön a gyermekétkeztetésre 
vonatkozóan. 2012. február 23. napján a Képviselő-testület 28/2012. (II.24.) sz. határozatával úgy döntött, hogy 
nem él a bölcsődei ellátásra vonatkozó gondozási díj bevezetésének lehetőségével, és a bölcsődei gondozás 
intézményi térítési díját 0.- Ft-ban határozta meg. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 
2. § (1) bekezdése alapján a Gyvt. 147. §-ában meghatározott, és fentebb hivatkozott intézményi térítési díjat 
akkor is dokumentálni kell, ha a fenntartó saját hozzájárulása révén annál alacsonyabban határozza meg az 
intézményi térítési díjat. A Kr. 9. § (1) bekezdése gyakorlatilag ismétli a Gyvt. 147. § (2) bekezdését, miszerint 
az intézményi térítési díj gondozás esetén a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás összegének 
különbözete. 2017. január 1. napjától hatályos a Kr. 9. § (2) bekezdése, amely értelmében, ha a bölcsődében a 
gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét 
nullában kell meghatározni és írásban kell dokumentálni.  

2021. ÉVRE VONATKOZÓ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS ÖNKÖLTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA (2020. ÉVI ADATOK 
ALAPJÁN) 

Bölcsődei ellátás keretében nyújtott 
gondozás és gyermekétkeztetés 

Bölcsődei 
ellátás/gondozás 

Bölcsődei 
gyermekétkeztetés 

Összesen 

(gondozás+étkeztetés) 

a Kiadások 126 791 311.- 8 301 392.- 135 092 703.- 

b Éves szolgáltatási önköltség/fő 
(normatíva szempontjából figyelembe 

vett 93 fővel számolva) (=a/93) 

1 363 347.- 89 262.- 1 452 609.- 

c Napi önköltség/fő (231 nappal 
számolva/költségvetési törvény) 

(=b/231) 

5 902.- 386.- 6 288.- 

d Állami normatíva (93 főre) 92 217 400.- 4 072 414.- 96 289 814.- 

e Állami támogatás/fő (=d/93) 991 584.- 43 789.- 1 035 374.- 

f Intézményi térítési díja/fő/év 
(önköltség/fő-állami támogatás/fő) 

(=b-e) 

371 763.- 45 473.- 417 236.- 

g Intézményi térítési díj/fő/nap (=f/231) 1 609.- 197.- 1 806.- 

Fenti táblázatból kiolvashatók a szolgáltatási önköltségek szolgáltatás elemenként: 
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• bölcsődei gondozás napi önköltsége gyermekétkeztetés nélkül: 5 902.- Ft/fő 
• bölcsődei gyermekétkeztetés napi önköltsége: 386.- Ft/fő 
• bölcsődei gondozás napi önköltsége gyermekétkeztetéssel (előbbi kettő összege): 6 288.- Ft/fő 

A maximálisan megállapítható intézményi térítési díjak pedig szolgáltatás elemenként az alábbiak: 

• bölcsődei gondozás napi intézményi térítési díja gyermekétkeztetés nélkül: 1 609.- Ft/fő 
• bölcsődei gyermekétkeztetés napi intézményi térítési díja: 197.- Ft/fő 
• bölcsődei gondozás napi intézményi térítési díja (előbbi kettő összege): 1 806.-Ft 

Amíg a normatív állami támogatás a költségek 88%-át fedezte 2019-ben, addig 2020-ban ez az arány 71%-ra 
„romlott”, tekintettel arra, hogy az állami támogatás összege alig változott, viszont a személyi kiadások az előző 
évhez képest 14%-kal emelkedtek, 100 millió Ft-ról 114 millió Ft-ra. A személyi jellegű kiadások emelkedése 
miatt az önkormányzati támogatás összege 2020-ban 39 millió Ft-ra ugrott fel, szemben a 2019-es 22 millió Ft-
os önkormányzati támogatással. 

A Gyáli Bóbita Bölcsőde magas színvonalon, kiemelkedő minőségben, szabályozott módon nyújtja 
településünkön a bölcsődei ellátást. 

Fentiekben bemutatott állami normatív támogatás nagysága, és a még mindig igen magas, 71%-os normatíva 
lefedettség miatt, úgy véljük, hogy továbbra sem indokolt a bölcsődei gondozásért térítési díjat szedni az ellátást 
igénybe vevőktől, így a bölcsődei gondozás intézményi térítési díját továbbra is 0.- Ft-ban szükséges 
dokumentálni az önkormányzati rendeletünkben. Mindazonáltal a fenti számítások relevanciáját az adja, hogy a 
fenntartónak tudnia kell, hogy a bölcsődei ellátás/gondozás biztosítása milyen költségeket, kiadásokat jelent, 
másrészt pedig be tudja mutatni, hogy amennyiben szedne térítési díjat, az mennyibe kerülne az ellátást igénybe 
vevőinek. 

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

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú Kormányrendelettel (a továbbiakban: Korm.rendelet) 
elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 
alábbi határozatot hozza: 

1. megismertem a bölcsődei ellátás keretében nyújtott bölcsődei gondozás napi önköltségét 
(gyermekétkeztetés nélkül 5 902.- Ft/ellátott, gyermekétkeztetés biztosításával 6 288.- Ft/ellátott), és 

2. az önköltség-számítás ismeretében úgy döntök, hogy Gyál Város Önkormányzata továbbra sem kíván a 
bölcsődei ellátás keretében nyújtott bölcsődei gondozásért térítési díjat megállapítani, azaz a bölcsődei 
gondozás intézményi térítési díját továbbra is 0.- Ft-ban állapítom meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2021. január 12. 
 
 Nagy József Elek 
 alpolgármester 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2020. 
évi beszámolójának elfogadására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (1) f) pontja, továbbá Gyál 
Város Önkormányzata Jegyzőjének a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről szóló 6. sz. 
utasítása 9. pontja szerint a Jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal 
tevékenységéről. 
 
Megköszönve a tisztelt Képviselő-testületnek az egész éves szakmai együttműködést, az egyes irodák munkáját 
és a kapcsolódó tevékenységeket bemutatva, a mellékelt beszámoló elkészítésével ezen törvényi 
kötelezettségemnek kívánok eleget tenni. 
 
Kérem a beszámoló elfogadását. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzata Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) számú Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:  
 
a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2020. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Ifjúsági és Sport Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2020. január 8. 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
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Beszámoló a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról 
 

I. Bevezető 
 

A 2020. év merőben különbözött minden korábbitól, hiszen március közepétől a koronavírus járvány 
nyomta rá bélyegét az állam, az önkormányzatok és így a polgármesteri hivatalok mindennapjaira is, soha nem 
látott kihívások elé állítva valamennyi szereplőt. Megváltoztak a prioritások, módosítani kellett bevált 
eljárásrendeken, gyakran nem ülésezhetett a Képviselő-testület, és sokszor a naponta változó jogszabályi 
környezetben való eligazodás is nehezítette a munkavégzést. A Magyar Államkincstár által üzemeltetett ASP 
Központ szolgáltatásai az idő múlásával egyre stabilabbak lettek, fejlesztésük is folyamatos. 2018. január 1-től 
kötelező az elektronikus közigazgatás szolgáltatásainak biztosítása, amely szintén egyre nagyobb körben hódít 
teret. Bővül az igénybe vehető szolgáltatások köre, az intézhető ügyek és az online kitölthető űrlapok száma. A 
felülvizsgált vagy újonnan kiadott belső szabályzatok (iratkezelési szabályzat, másolatkészítési szabályzat, 
elektronikus aláírás és időbélyegző szabályzat) már részletesen tartalmazzák az eljárásrendeket, ugyanakkor az 
ügyfelek közül a magánszemélyek sokszor az egyszerű e-mailben küldött vagy Facebookon leírt kéréseket, 
bejelentéseket is teljes értékű ügyintézési módként szeretnék értelmezni. Ezen elektronizálásnak nagy hasznát 
vettük a koronavírus járvány időszakában, hiszen az év jelentős részében a személyes találkozások korlátozása 
miatt elektronikus úton tartottuk ügyfeleink zömével a kapcsolatot, intéztük ügyeiket.  
Az Állami Számvevőszék még az év első felében országosan elkezdte a helyi önkormányzatok integritásának 
ellenőrzését, melyhez számos dokumentumot, szabályzatot kértek be, az ellenőrzés további menetéről, illetve 
eredményéről egyelőre nincs információnk. 
Ezek mellett 2020 nyarán a Magyar Államkincstár szabályszerűségi-pénzügyi átfogó ellenőrzésbe kezdett Gyál 
Város Önkormányzatára, valamennyi intézményére, a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzatra, a Gyáli 
Román Nemzetiségi Önkormányzatra, a „Kertváros” Önkormányzati Társulásra és intézményére, valamint a 
Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásra kiterjedően, melynek végső megállapításai 2021 tavaszára 
várhatóak. 
A Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat 21/2020.(VII.13.) roma önkormányzati határozatával kimondta 
feloszlását. A Helyi Választási Bizottság 2020. november 8-ra írta ki az időközi választást, amely azonban 
jelöltek hiányában elmaradt, így ezen nappal az önkormányzat jogutód nélkül megszűnt, vagyonát az Országos 
Roma Önkormányzat veszi át 2021-ben. 

 
A Gyáli Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 

 
A Hivatal élén a jegyző áll, akit feladatainak ellátásában a független belső ellenőr is segített. Helyettese az 
aljegyző, aki egyben vezeti a Jogi és Intézményfelügyeleti Irodát. E mellett a Pénzügyi és Adó Iroda, az 
Igazgatási Iroda, a Szervezési és Humánpolitikai Iroda, a Főépítészi Iroda, a Polgármesteri Kabinet és a 
Városfejlesztési Iroda vesz részt a város életének irányításában és a polgárok kiszolgálásában. 2020. március 1-
től a kormányhivatalokhoz került valamennyi építéshatósági ügy intézése, így megszűnt az Igazgatási Iroda 
Építéshatósági Csoportja, a munkatársak pedig Főépítész Úr munkáját segítik. A Pénzügyi és Adó Iroda 
irodavezetőjének közelgő nyugdíjazása miatt megkezdtük az utódlás előkészítését, így 2020. novemberétől 
létrejött ezen Irodán is az irodavezető-helyettesi poszt. A 2010-es évekhez képest egyre fogyó számban segítik 
munkánkat közhasznú irodai dolgozók, mivel a kedvező munkaerőpiaci körülmányek miatt többen találtak 
maguknak megfelelő állást akár a köz-, akár a magánszférában, és a pandémia időszaka sem hozott ebben 
változást. 
 

II. Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda 
 

Az intézményfelügyeleti feladatok ellátását érintően a 2020. évben is történt személyi változás, 2020. 
szeptember 16. napján érkezett új ügyintéző a Jogi és Intézményfelügyeleti Irodára. 
 
Az intézményfelügyeleti munka az óvodák, a szociális és egészségügyi intézmények, valamint a közművelődési- 
közgyűjteményi intézmény vonatkozásában teljes, viszont - mint ahogyan 2013-tól folyamatosan – ebben az 
évben is azzal szembesültünk, hogy számos feladatot, információt tőlünk igényel mind a Monori Tankerületi 
Központ, mind a Pest Megyei Kormányhivatal, és sokszor az iskolák igazgatói is a megszokott csatornákon 
kollégáinktól kérnek segítséget, támogatást.  
 
A 2020. évet és annak feladatait nagyban meghatározta a koronavírus-járvány tavaszi, és őszi hulláma, amely 
kapcsán az Iroda kiemelt szerepet tölt be, egyrészt az intézményekkel történő kapcsolattartás, tájékoztatás, 
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továbbá veszélyhelyzet kapcsán szükséges intézkedések és döntések előkészítése, illeve a járványügyi 
készültséggel, és veszélyhelyzettel összefüggő nyilvántartások vezetése során.  
 
Az általuk végzett legfontosabb feladatok közül néhány: 
 

 folyamatosan kapcsolatban álltak az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetőivel, 
a „Kertváros” Önkormányzati Társulás által fentartott intézmény vezetőjével és a szakmai 
vezetőkkel,  

 a költségvetés elfogadása előtt ellenőrizték az intézményekben dolgozó több mint 250 fő 
közalkalmazott személyi juttatásaira betervezett összegeket az ágazatonkénti specialitások 
figyelembevételével. 

 az intézményvezetők szakmai munkájához segítséget nyújtottak, folyamatosan gondoskodtak az 
intézmények működését meghatározó alapdokumentumok felülvizsgálatáról, aktualizálásáról 
(Alapító Okirat, Szervezeti Működési Szabályzat, Szakmai Program, Munkatervek), 
gondoskodtak a kincstári törzskönyvi nyilvántartás aktualizálásáról, 

 intézkedtek az óvodai és bölcsődei nyitva tartás és felújítás, karbantartás időpontjának 
meghatározása ügyében, 

 ellenőrizték a normatíva megalapozó felméréshez, az évközi pótigényhez és lemondáshoz, 
normatíva elszámoláshoz kapcsolódó adatokat, valamint az előző évi normatíva elszámolással 
kapcsolatos kincstári megállapításokra reagáltak; a normatívával kapcsolatos teendők ellátása 
egész évben folyamatos munkát, leterheltséget jelentett, 

 helyszínen ellenőrizték (januárban és szeptemberben) az óvodák személyi állományát (minősített 
pedagógusok), óvodások létszámadatait (7 évesek, 3 év alatti gyermekek SNI, nem magyar 
állampolgárok, csoportlétszámok stb.), továbbá az október 1-jei statisztikákat az állami 
támogatások megalapozottsága érdekében,  

 intézményi bejárást tartottak a nevelési/gondozási év kezdetekor az óvodákban és a bölcsődében, 
 bekérték valamennyi intézmény előző évi működéséről készített beszámolóit, melyeket az 

illetékes szakbizottság, majd a Képviselő-testület elé terjesztettek, 
 előkészítették a Gyáli Bóbita Bölcsőde intézményvezetői pályázati kiírását, illetve a pályázat 

elbírálásával és Képviselő-testület elé kerülésével kapcsolatos teendőket 
 előkészítették a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetői pályázati kiírását, illetve a 

pályázat elbírálásával és Képviselő-testület elé kerülésével kapcsolatos teendőket 
 az Állami Számvevőszék (ÁSZ) integritás ellenőrzéséhez az ÁSZ által bekért szabályzatokat 

felülvizsgálták, rendszerezték és a megadott elérhetőségekre határidőben feltöltötték, 
 a Magyar Államkincstár (MÁK) által a 2020. évre vonatkozóan Gyál Város Önkormányzata és 

az általa irányított költségvetési szervek ellenőrzésre kijelölésre kerültek, amely ellenőrzésre 
bocsátandó iratok összekészítésében, illetve a felmerülő kérdésekre történő válaszadásban 
aktívan közreműködött a Pénzügyi és Adó Irodával együttműködve, 

 vezetik az óvodás korú sajátos nevelési igényű gyermekek nyilvántartását, 
 vezetik a településünkön működő családi bölcsődék nyilvántartását, 
 jogszabály előírásai szerint intézték az óvodai beiratkozással kapcsolatos teendőket az óvodai 

jelentkezés időpontjának és módjának meghatározásával kapcsolatosan, 
 kiemelt figyelmet érdemel, hogy az óvodai beiratkozásokat tavasszal teljes egészsében 

elektronikus formában, a személyes megjelenések mellőzésével az Iroda bonyolította le. 
 a kötelező óvodáztatás ügyében a szülőket folyamatosan tájékoztatják írásban és szóban is a 

felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban, 
 bonyolították a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázattal 

kapcsolatos feladatokat a pályázat kiírásától az elbírálásig, intézkedéseket tettek a  támogatások 
folyósítása érdekében 

 a Gyáli Egyetemista Programban nyújtott egyszeri kiegészítő támogatások nyújtását intézték, 
2020. februárjában 26, míg 2020. szeptemberében – a rendelet módosítása következtében – 97 fő 
részesült ebben a támogatásban, összesen 123 fő részesült összesen 3 075 000.- Ft egyszeri 
támogatásban, 

 érdekeltségnövelő pályázatot nyújtottak be közművelődési intézmények technikai-, műszaki 
fejlesztése vonatkozásában (a 2020. évben elnyert összeg 1.299.000.- Ft), 

 előterjesztették az iskolai alapítványok támogatásával kapcsolatos határozati javaslatot, 
 intézték a gyáli gyermekek révfülöpi táborozásának támogatásával kapcsolatos teendőket, 
 intézték a nyári napközi megszervezésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat 

(peagógusokkal való szerződéskötésben, elszámolásban közreműködtek), 
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 a KSH statisztikák határidőre történő benyújtásáról gondoskodtak az egészségügyi, szociális, a 
közművelődés és közoktatás területén, 

 a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása ügyében szerződést kötöttek a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, a féléves és évvégi elszámolást elkészítették, a 2021. évi 
igénylést elkészítették, 

 a jelzőrendszeres készülékek számának 200 darabra emelését előkészítették, a Kertváros 
Szociális Központ működési ngedélyét ennek megfelelően módosították, 

 fogadták a hozzájuk forduló bölcsődés, óvodás korú gyermekek szüleit és segítséget nyújtottak a 
felmerülő problémáik megoldásában, kezelték a beérkezett panaszokat, 

 a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél 
fogva a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti 
munkaviszonnyá alakult 2020. november 1. napjától, amely kapcsán több lépcsőben az Arany 
János Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének tájékoztatták a változásokról, a munkaszerződést 
elkészítették,  

 a részletezett feladatok kapcsán 2020. év során az Iroda összesen 65 darab előterjesztést készített 
elő, amelyből 9 darab csak bizottsági döntést igényelt, 

 vezették a közérdekű bejelentések nyilvántartását, a 2020. évben beérkezett közédekű 
bejelentésekre vonatkozó statisztikai adatok az alábbiakban olvashatók: 

o A beérkezett összes közérdekű bejelentés száma:   14 db  
o Ebből  
o - teljesített:          12 db  
o - részben teljesített:           2 db 
o - elutasított:            0 db  

A részben teljesítés indoka: a bejelentéssel érintett lőtér lőszermaradványaira vonatkozó 
megkeresés a rendőrség felé, illetve egy környezetszennyezéssel kapcsolatos bejelentés az 
illetékes járási hivatal felé került áttételre. 

 vezették a közérdekű adatigénylések nyilvántartását, a 2020. évben beérkezett közérdekű 
adatigénylésekre vonatkozó statisztikai adatok az alábbiakban olvashatók:  
o A beérkezett összes közérdekű adatigénylés száma:    9 db  
o Ebből  
o - teljesített:         9 db  
o - részben teljesített:        0 db 
o - elutasított:         0 db  
o Költségtérítés kiszabása 2020. év során nem történt. 
o Az összes bejelentés és adatatigénylés elektronikusan érkezett. 

 az intézményeinkkel kötött együttműködési megállapodások értelmében az intézmények előző évi 
tevékenységéről éves értékelő jelentést készítettek, azokat a Hivatal vezetői, és az intézményvezetők 
megkapták; az éves jelentés anyagai a K/Kontrolling/2019 mappában olvashatók a Hivatal közös 
felületén, 

 segítették a Jegyzőt és a Polgármestert utasításaik előkészítésében, a jegyzői utasítások nyilvántartását 
vezették, 2020. évben 22 darab jegyzői, és 1 darab polgármesteri utasítás került kiadásra,  

 2020. év folyamán az alábbi szabályzatok aktualizálása, felülvizsgálata és módosítása történt meg: 
- Gépjárműkezelési szabályzat 
- Közszolgálati szabályzat 
- Kiadmányozási szabályzat  
- Adatkezelési szabályzat 
- Másolatkészítési Szabályzat 
- Az ajándékok elfogadásának és visszautasításának rendjéről szóló Szabályzat 

 Az Iroda segítségével az alábbi önkormányzati rendeletek előkészítése, módosítása 
történt a 2020. évben: 

- Szociális tárgyú rendeletek 
- Kamera rendelet 
- Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló rendelet 
- Gyáli Élet Program rendelet 
- Civil szervezetk támogatási rendjéről szóló rendelet 
 Az óvodák és bölcsőde részére az alábbi egységes szabályzatokat és mintákat készítettek a munkájuk 

megsegítése érdekében: 
- egységes cafeteria szabályzat 
- egységes beszámoló-minta 
- egységes adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat szülőknek (óvodák és bölcsőde) 
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- egységes házirend kiegészítés a pandémiára tekintettel. 
 
 Újszerű intézkedéseket igénylő ügyek 2020. év során az alábbiak voltak: 

- Elővárosi autóbuszközlekedéssel kapcsolatos szerződések előkészítése 
- Ovi-Sport pályázat benyújtása a Tátika Óvodára mint kedvezményezettre nézve 
- Helyi közforgalmú gyógyszertár pályázati kiírásának előkészítése 
- Védőnői körzetek bővítésének előkészítése 
- Orvosi ügyelet átszervezésével kapcsolatos döntéselőkészítő anyag készítése 
- Gyáli cross pálya területének önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése az MNV Zrt-nél. 

 
 

III. Szervezési és Humánpolitika Iroda 
 

Az Iroda teljes munkaidős létszáma 11 fő, irodavezető Szabó József Gézáné, helyettese Márki Tímea, valamint 
- 1 fő munkatárs passzív (GYED) állományból állt munkába 2020. szeptember 21. naptól, heti 20 órás 

munkarendben, továbbá 
- 1 fő közfoglalkoztatott dolgozó segíti azIiroda munkáját. 

 
Veszélyhelyzet miatti feladatok: 
A 2020. év első negyedévében kialakult országos járványügyi helyzet nagyban befolyásolta a Hivatal és azon 
belül a Szervezési és Humánpolitikai Iroda munkavégzési folyamatait, a feladatok ellátását, melyet a vonatkozó 
jogszabályok betartásával és a jegyzői utasításoknak megfelelően láttak el. 
A 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel a beszámolási időszakban: 

-  Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6.M.Ft-ot különített el és fordított fertőtlenítőszerek  és 
védőeszközök beszerzésére, biztosítva a gyáli intézmények ellátását,  

- továbbá az Állami Egészségügyi Központ és a Pest Megyei Kormányhivatal által térítésmentesen 
juttatott fertőtlenítőszereket és védőeszközöket Gyál Város Önkormányzat által fenntartott 
közintézmények részére,  melyek elszállításáról, átadás-átvételéről az Iroda munkatársai gondoskodtak.  

 
A beszámolási időszakban a járványügyi helyzetre való tekintettel lehetőség nyílt a Hivatal dolgozóinak az 
otthoni munkavégzés igénybevételére, melyhez az átadott számítástechnikai eszközök beüzemelését, a 
munkatársak home-office-ban történő támogatását rendszergazda informatikusunk végezte, figyelembe véve 
Gyál Város Önkormányzat Informatikai Biztonsági Szabályzatában előírtakat. 
 
Az Iroda feladatkörébe az alábbiak tartoznak: 

- képviselő-testületi előterjesztések elkészítése;  
- az Önkormányzat által civil- és sport szervezetek támogatása tárgyában kiírt pályázatokkal kapcsolatos 

adminisztráció, 
- titkársági feladatok ellátása a jegyző, aljegyző tekintetében, valamint munkájuk segítése a következők 

szerint: 
- a jegyzői programok, fogadóórák előkészítése, koordinálása, 
- vezetői értekezletekről és egyéb megbeszélésekről emlékeztető készítése, az ott született döntések 

végrehajtásában, az elmaradt feladatok visszaellenőrzésében való közreműködés, 
- az irodát érintő reprezentációs költségek elszámolása, Pénzügyi és Adó Iroda részére 

dokumentálása. 
- a „Kertváros” Önkormányzati Társulás, valamint a Főváros Agglomeráció Önkormányzati Társulás 

munkájával kapcsolatos szervezési feladatok ellátása (meghívók elkészítése, postázása, 
jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek továbbítása, döntések nyilvántartása); 

- menetrendi egyeztetések koordinálása a tömegközlekedést biztosító szolgáltatóval; 
- bizottsági és képviselő-testületi anyagokkal kapcsolatban: 

- külön szabályzat szerint az ülések meghívóinak és anyagainak előkészítése, továbbítása, 
- szükség esetén társadalmi egyeztetés a rendelettervezeteket illetően,  
- az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbítása, 
- külön szabályzat szerint a döntések továbbítása az előterjesztő irodavezetőnek, nyilvántartás 

vezetése a rendeletekről, határozatokról, azok végrehajtásáról, 
- rendeletek nyilvántartása, közzététele, aktualizálása, a rendeletek egységes szerkezetbe foglalása a 

honlapon és a hivatali szerveren; 
- igény szerint a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületi ülésein  felmerülő jegyzőkönyvvezetői 

feladatok ellátása, részvétel a jegyző képviseletében ezen üléseken, az elkészült jegyzőkönyvek 
továbbítása a Kormányhivatal felé; 
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- hivatali személyi használatú személygépjárművel kapcsolatos ügyvitel biztosítása; 
- ügyviteli és ügykezelési feladatokkal kapcsolatban a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzat alapján: 

- beérkező küldemények felbontása, ellenőrzése, valamint a pénz, illetékbélyeg és értékek kezelése, 
- Hivatali kapun keresztül küldött elektronikus dokumentumok érkeztetése, átadása az ügyintézők 

részére, 
- szignálás, főszámos iktatás végzése, kezelési feljegyzések készítése,  
- ügyiratok szerelése, csatolása, mutatózás, 
- határidők nyilvántartása, 
- előadói ív kitöltése, 
- kiadmányozás szabályai betartásának felügyeletében való közreműködés, 
- ügyiratok belső és külső továbbítása, visszaérkezett küldemények kezelése, irattározás,, 
- iratról másolat, jegyzet készítése,  
- az iratok korszerű tárolásának biztosítása, selejtezése, levéltárnak átadása, 
- ügyiratforgalmi és hatósági adatszolgáltatás, 
- a kimenő levelek postakönyvben való nyilvántartása, továbbítása, 
- titkos ügyiratok kezelése, 
- az iratkezelés felügyeletében való közreműködés.  

- Minőségirányítással kapcsolatos feladatok ellátása. 
- Ügyfélszolgálat működtetése 

- közjegyzői és bírósági hirdetmények kifüggesztése és záradékolása, 
- termőföld elővásárlási joggal kapcsolatos hirdetmények közzététele és záradékolása, 
- lakossági információszolgáltatás, hirdetmények kifüggesztése, 
- az Iroda feladatkörébe tartozó ügyekben érkezett közérdekű bejelentések, kérelmek, panaszok, 

közszolgáltatási problémák kivizsgálásra történő továbbítása, megválaszolása, 
- napi ügyfélforgalom lebonyolításának szervezése, telefonos információszolgáltatás. 

 - Humánpolitikai feladatok körében 
- a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó humánpolitikai feladatok teljes körű ellátása, az 

önkormányzati intézményvezetői pályázatok pályázati kiírásának, a pályázati eljárás lefolytatásának 
kivételével, 

- a Polgármester és a Jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó humánpolitikai feladatok teljes körű ellátása, 
a feladatok ellátásával összefüggő döntések előkészítése, képviselő-testületi előterjesztések készítése, a 
döntések végrehajtása, 

- közfoglalkoztatási pályázatok, kérelmek előkészítése, szerződéskötés, a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó elszámolások elkészítése, 

- beléptető- és munkaidő nyilvántartó rendszer kezelése. 
- Katasztrófavédelmi, honvédelmi feladatok körében 

- a katasztrófavédelemről szóló, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályokban foglalt, a polgármester és 
a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt katasztrófavédelmi feladatok teljes körű ellátása, 

- a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt, honvédelemmel és a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekkel kapcsolatos jogszabályokban foglalt honvédelmi feladatok teljes körű 
ellátása 

- a polgármester feladat- és hatáskörébe utalt ár- és belvíz elleni védekezési, vízkár-elhárítási feladatok 
teljes körű ellátása. 

- a Polgármesteri Hivatal gondnoksági feladatának körében 
- irodaszerek, nyomtatványok beszerzése, 
- tárgyieszköz-leltár vezetése, 
- kiadott anyagok, eszközök, munkaruha és szakkönyvek nyilvántartásának vezetése, 
- tűzvédelmi és munkavédelmi oktatások megszervezése, nyilvántartása, 
- a hivatali gépjármű munkavégzésének szervezése, irányítása, annak vezetése, üzemanyag elszámolás, 

menetlevéllel kapcsolatos adminisztráció ellátása, 
- kapcsolattartás az irodai eszközök karbantartását végző szervezetekkel és a közmű, valamint 

mobiltelefon szolgáltatókkal, 
- hivatali épület fellobogózásával kapcsolatos feladatok elvégzése, 
- vagyonbiztosítással, gépjármű biztosítással  kapcsolatos feladatok ellátása. 

- Informatikai feladatok 
 
Helyi rendeletek 
2020. évben összesen 22 db helyi önkorányzati rendeletet hozott Gyál Város Önkormányzata, melyből a 
veszélyhelyzet időszakában polgármesteri hatáskörben született helyi rendeletek száma: 12 db. 
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Az Iroda  munkatársai végzik a helyi rendeletek egységes szerkezetbe foglalását, nyilvántartását, szabályzat 
szerinti határidőben történő közzétételét, valamint 
- Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltését,  
- Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya részére, valamint 
- Gyál város hivatalos honlapjára való feltöltésre  történő elektronikus továbbítását. 
 
 
Önkormányzati testületi munka 
Megnevezés/ülések: Ülések 

száma/db: 
Határozatok 
száma/db: 

Rendes és rendkívüli képviselő-testületi 
Veszélyhelyzet miatt polgármesteri hatáskörben hozott döntés 

8 
- 

172  
 127   

Önkormányzati közmeghallgatás - - 
Pénzügyi és Gazdasági bizottsági ülés 9 124 
Szociális és Egészségügyi bizottsági ülés 10 112 
Ifjúsági és Sport bizottsági ülés 3 13 
Oktatási és Kulturális bizottsági ülés 6 47 
Közbiztonsági és Környezetvédelmi bizottsági ülés 8 36 
Vagyonnyilatkozat tételi és Összeférhetetlenségi bizottsági 
ülés. 

2 4 

„Kertváros” Önkormányzati Társulás 4 16 
Roma Nemzetiségi Önkormányzati ülés 8 22 
Roma Nemzetiség Ök. közmeghallgatás - - 
Román Nemzetiségi Önkormányzati ülés 4 12 
Román Nemzetiségi Ök. közmeghallgatás - - 
Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) 1 12 
 
Civil és sport szervezetek támogatása 
Az önkormányzati költségvetés cél- és általános tartalék rovaton tervezett keretösszegeken belül a Képviselő-
testület és Polgármester által jóváhagyott 23 db megállapodást kötöttünk civil szervezetekkel, 
magánszemélyekkel, melyből  6 millió Ft civil szervezet, 5 millió Ft sportoló, valamint sportegyesület részére 
pályázati úton került odaítélésre.  
 
Közzétételi kötelezettség 
Feladatkörükbe tartozik a termőföld adás-vételi, valamint haszonbérleti szerződések, hirdetmények - vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelő - kifüggesztése, határidő lejártának figyelése, nyilvántartása, továbbítása, 
ÁNYK-rendszerben történő közzététele. 
2020. évben: 
-  termőföld adás-vételre vonatkozó hirdetmény         23  db, 
-  haszonbérletre vonatkozó hirdetmény                                       8  db,   
-  egyéb, végrehajtói, bírósági, rendőrségi, stb. hirdetmény       139 db    került ügyintézésre. 
  
Ügyfél elégedettség mérés  
A járványügyi helyzet miatt a beszámolási időszakban az előző évekhez képest későbbi időpontban, 2020. 
szeptember 7-18. történt meg a mérés, az alábbi irodai bontásban kerültek leadásra a kérdőívek, melyek 
kiértékelése az Iroda munkatársainak közreműködésével történt. Az erről készült tájékoztató a 2020. októberi  
képviselő-testületi ülésre beterjesztésre került. 
 
Igazgatási Iroda:    31 db 
Pénzügyi és Adó Iroda     4 db 
Főépítészi Iroda      2 db 
Jogi és Intézményfelügyleti Iroda  34 db 
Szervezési és Humánpolitikai Iroda              14 db 
Városfejlesztési Iroda     0 db 
Polgármesteri Kabinet     4 db 
Gyáli Polgármesteri Hivatal összesen:          89 db 
 
Informatikai feladatok 

- a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan, rendszergazda által történő informatikai feladatok teljeskörű 
ellátása,  
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- a hálózati üzemeltetéssel, szerverek és munkaállomások üzemeltetésével,  
- alkalmazások használatával kapcsolatos feladatok ellátása a vonatkozó dumentumokban foglaltaknak 

megfelelően,  
- a Hivatal 2020. évi Információbiztonsági Cselekvési Tervében megfogalmazott és előirányzott 

feladatok határidőben elvégzésre kerültek.  
 
Iktató 
Az ASP Iratkezelő rendszer használatával az iktatón keresztül történik a napi postaforgalom, ők végzik a 
beérkező és kiküldésre kerülő küldemények, számlák elektronikus érkeztetését, expediálását. 2020. évben 22150 
db irat keletkezett. Az ASP rendszeren belül lehetőségük van az ügyintézőknek az alszámos kimenő iktatás 
elvégzésére. Tárgyévben nagy gondot fordítottak az elektronikus ügyintézés gyakorlati alkalmazására. A 
Hivatali kapura érkezett dokumentumok napi szinten történő letöltése  Irodákra bontva kerül leválogatásra és 
elhelyezésre a közös szerveren,  az erre kijelölt helyen és csak indokolt esetben kerül papír alapú nyomtatásra.  
Az iktató munkatársai havonként hátralékos listát készítenek, amely alapját képezi a vezetői ellenőrzéseknek, 
emellett féléves és éves hatósági statisztikai adatszolgáltatást (OSAP)  készítenek. Az ügyiratforgalmi kimutatás 
a beszámoló 1. sz. mellékletét képezi.  
 
Készletnyilvántartás vezetése 
Az Iroda állítja össze az Igazgatási Iroda kérésére az igényelt darabszámú csomagokat, nyilvántartást vezet, 
átadás-átvételt tart nyilván a „Gyáli Élet Program” keretén belül nyújtandó  támogatások, azon belül a 
babaköszöntő, az óvoda- és iskolakezdési csomagok eszközeiről, azok pénzügyi elszámolásáról, továbbá 
folyamatosan együttműködik a társirodákkal a feladatellátás során.   
2020. évben: 
133 db babacsomag,  
299 db óvodai csomag, 
1802 db iskolakezdési csomag került átadásra az érintettek részére. 
Az előző évekhez viszonyítva megnövekedett az átadásra kerülő iskolakezdési csomagok száma, mely azzal 
magyarázható, hogy a beszámolási időszakban - képviselő testületi döntés alapján – már az 1-8. osztályos diákok 
részesülhettek az önkormányzat általtal biztosított, megemelt összegű iskolakezdési támogatásban. A csomagok 
elhelyezése, raktározása, készletnyilvántartása, átadás-átvétele az Iroda erre a feladatra kijelölt munkatársai és a 
Polgármesteri Kabinet közös  szervezésében történt.  
 
Közreműködés önkormányzati, hivatali rendezvényeken 
Az Iroda dolgozói szervezik a hivatali rendezvényeket, továbbá folyamatosan segítséget nyújtanak a 
Polgármesteri Kabinet által szervezett önkormányzati, városi ünnepségek, rendezvények  szervezési, 
lebonyolítási  munkálataiban. Ezen a területen a veszélyhelyzet miatt sajnos nagyon sok rendezvény elmaradt. 
A korlátozott számú ünnepségek a jogszabályi előírások által megadott létszámmal kerültek megtartásra. 
 
A Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány 
Az Alapítvány adminisztrációs feladatait Szabó József Gézáné, mint az Alapítvány kuratóriumi tagja végzi.  
A Gyál Város Önkormányzata által biztosított összeggel sikerült a Gyáli Rendőrőrsön belül 2 fő rendőrségi 
állományban  dolgozó rendőr járőrt  2020. évben 20 e.Ft/hó/fő lakhatási támogatásban részesíteni az 
Alapítványon keresztül.  
 
Humánpolitika  
A humánpolitikai feladatokat tekintve a következő történések voltak: 

• A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztállyal kötött hatósági 
szerződés alapján nyári diákfoglalkoztatás volt Hivatalunkban, júliusban és augusztusban 3 és 4 diák 
részére biztosítottunk munkát, gondoskodtak határozott idejű felvételükről. 

• Gyál Város Önkormányzatának állományához tartozó közfoglalkoztatottak sok segítséget nyújtanak 
mind a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. városüzemeltetési, mind a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal adminisztratív feladatainak ellátásában, de a foglalkoztatásukkal kapcsolatos 
teljes munkaügyi feladatok az általános humánpolitikai feladatok ellátásán felüli elfoglaltságot jelent. 

A közfoglalkoztatottak felvétele a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztállyal 
kötött hatósági szerződés keretében történtek az alábbiak szerint:  

o Hosszabbítás: 2020.01.31-től 2020.02.29-ig (15 fizikai, 2 adminisztrátor 17 álláshely) A 
feltöltöttség 64,7%-os volt (9 fizikai, 2 adminisztrátor). 

o Új szerződés: 2020.03.01-től 2020.09.30-ig (10 fizikai, 2 adminisztrátor álláshely) 
o Hosszabbítás: 2020.10.01-től 2021.02.28-ig (10 fizikai, 2 adminisztrátor álláshely) A 

feltöltöttség a 75% és a 100% között változott az eltelt időszakban. 
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A jelzett időszakra vonatkozó hatósági szerződés megkötésével egyidőben 10 fizikai dolgozóval és 2 
adminisztrátorral kötötték meg a közfoglalkoztatotti szerződést. 2020.03.01-től 2020.12.10-ig 3 fő szüntette meg 
jogviszonyát és 2 fővel létesítettünk új közfoglalkoztatotti jogviszonyt. 2020.12.10-ével a 10 fizikai álláshelyen 
8 fő, míg a 2 fő adminisztratív álláshelyen 2 fő foglalkoztatása biztosított. 

• Gyál Város Önkormányzatának állományához tartoznak a Képviselő-testület bizottságainak nem 
képviselő külső tagjai is. A szeptemberi döntésnek megfelelően 7 fő esetében került rögzítésre 2020. 
szeptember 24-től egyéb tisztelet díjas jogviszony a KIRA személyügyi programban. 

 
A Gyáli Polgármesteri Hivatal személyi állományát érintő humánpolitikai adminisztrációt tekintve a 2020. év is 
bővelkedett változásokban: 

• A KIRA személyügyi programban számos munkaügyi adatrögzítés történt, leginkább a megbízási 
jogviszonyokat érintően. CSED, GYED ellátások igénylésével kapcsolatos adminisztrációt és 
tájékoztatást 3 esetben végeztek. Az év folyamán számtalan munkáltatói igazolást állítottak ki és 
megszámlálhatatlan keresőképtelenség rögzítését látták el. (Utóbbit a Magyar Államkincstár irányába 
több mint 70 esetben elküldött posta tükrözi híven.) Illetményelőleget 9 esetben vettek fel a kollégák, 
amelyet kifizetéskor vagy esetlegesen visszafizetéskor szintén a személyügyi programban szükséges 
rögzíteni. 

• A Gyáli Polgármesteri Hivatalnál jogviszony módosítást, amely tartalmazza az illetmény- és 
adatváltozásokat, az átsorolásokat és a kinevezés módosításokat, 58 kollégát érintően 106 esetben 
végeztek, jogviszony megszüntetést 7 kolléga esetében készítettek, jogviszony-létesítésben 7 munkatárs 
kapcsán működtek közre. 

• A teljesítményértékelés (TÉR) és a köztisztviselők kötelező továbbképzésével összefüggő központi 
rendszer – Probono (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) – év közbeni folyamatos karbantartása is 
feladatuk, különös tekintettel a kollégák jogviszonyának kezdetére vagy végére, illetve képesítés 
megszerzésére. 

• Címzetes főmunkatárs cím adományozására is sor került évközben, illetve 2 fő jubileumi jutalomban 
részesült, 7 fő pedig törzsgárda juttatást kapott. 

• Közigazgatási alapvizsgát 4 fő, közigazgatási szakvizsgát 2 fő tett, tanulmányi szerződés keretében 1 fő 
közterület-felügyelői képesítést, 1 fő okleveles jogász végzettséget szerzett, illetve 1 fő közgazdász 
képesítést tudhat magáénak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Probono oldalán, a közszolgálati 
tisztviselőkre vonatkozó továbbképzési kötelezettségnek 38 munkatárs tett eleget e-learning jellegű 
képzés keretében megszerezve 749 kreditpontot, befejezve a második 4 éves továbbképzési ciklus 
harmadik évét. Tanulmányi szerződést 2 fővel kötöttek (1 fő ingatlanközvetítő képesítés megszerzésére, 
1 fő megkezdte tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-szervező alapképzési 
szakon). Figyelemmel kísérik a folyamatban lévő tanulmányi szerződéseket is, amelyben jelenleg 2 fő 
érintett. 

• Megszokott feladatuk novemben és decemberben a költségvetés, illetve a hivatali beszámoló 
készítéséhez adatszolgáltatás nyújtása az illetékesek felé. Januárban és februárban az adókedvezmények 
érvényesítése, az adózással összefüggő egyéb teendők és a kompenzáció igénybevétele miatti 
nyilatkozatok megtételére szólították fel munkatársainkat, valamint a köztisztviselők kötelező 
továbbképzéséhez az egyéni képzési terveket állították össze. Márciusban az éves cafeteria-keret 
felhasználásához kérték be és összesítettük a kollégák nyilatkozatait, illetve ekkor esedékes a lakáscélú 
munkáltatói támogatás adminisztrálása is, azonban erre az idén nem került sor. Júniusban foglalkozás-
egészségügyi orvosi vizsgálatot szerveztek, amelyen 59 fő vett részt. Szeptember 15-ig 29 kolléga tett 
vagyonnyilatkozatot. A próbaidő leteltét követően 2019-2021. évi időarányos formaruha-keretet 4 fő 
esetében határoztak meg. 

• A teljesítményértékelési feladat adminisztrációja évente három alkalmat (január – július – december) 
vesz igénybe. Az év során 5 munkakört érintő pályázati felhívásban nyújtottak segítséget (számviteli 
ügyintéző, igazgatási ügyintéző, közterület-felügyelő, beruházási munkatárs és intézményfelügyeleti 
ügyintéző) akár többször is az év során – a közigazgatási állásportálon és a város honlapján 11 
pályázatot jelentettünk meg. Az elrendelt rendkívüli munkavégzés (túlóra) nyomonkövetése és a 
beléptető rendszerből a riportok nyomtatása havonta visszatérő feladatuk. Az illetékes Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság megkeresésére 4 fő esetében egyeztettek és szolgáltattak jogviszony adatokat.  

• Előterjesztést készítettek a: 
o polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása 
o Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezető igazgatójának 

béremelése 
o Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 

béremelése 
o 2021. évi igazgatási szünet, valamint a Közszolgálati Tisztviselők Napja 
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o köztisztviselők 2021. évi illetményének megállapítását megalapozó rendelet megalkotása 
tárgyában. 

• A Jogi és Intézményfelügyeleti Irodával szoros együttműködésben megújításra került az 
intézményvezetők munkaköri leírása (7 fő), ehhez kapcsolódóan a Közös felületen a mappa rendszer 
kialakítása, illetve feltöltése. Közreműködtek a Közszolgálati Szabályzat kialakításában, amely idén 
teljesen megújult. Novemberben alkalmaztuk először a hatályban lévő Közszolgálati Szabályzat 
teljesítményértékelés elektronizálására vonatkozó rendelkezéseit, így a köztisztviselői 
teljesítményértékeléseket, célkitűzéseket (követelményeket), minősítéseket pdf formában kezeltük; 
illetve elektronikusan írtuk alá és tároltuk az ASP Iratkezelő szakrendszerben. 

• Gyál Város Önkormányzat 2019-2023. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programja elkészült, 
mely összhangban van az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályaival és az esélyegyenlőségi mentorokról 
szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel. 

Gyál Város Képviselő-testülete a 10/2019. (I. 31.) számú határozatával elfogadta Gyál Város Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, melynek része az Intézkedési Terv.  
Gyál Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjában rögzítésre kerültek az esélyegyenlőség érdekében 
szükséges feladatok. A program célja a törvénnyel megegyezően annak biztosítása, hogy az élet valamennyi 
területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak 
esélyegyenlőségét. 
 
Katasztrófavédelmi gyakorlat 

• 2020. október 15-én délelőtt került sor a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monori 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének felügyeletével és közreműködésével, Gyál Város Önkormányzata 
Parancsnokságával, a rendőrséggel, a FEGY-gyel, a Magyar Közút Zrt-vel, az Autópálya Zrt-vel, illetve 
az Akácliget Logisztikai Központtal együttműködve komplex külső védelmi tervgyakorlatra, amely 
sikerrel végződött. 

 
 

IV. Pénzügyi és Adó Iroda 
 

A Pénzügyi és Adó Iroda vezetője és egyben a Hivatal gazdasági vezetője Diera Éva. Az irodavezető-helyettesi 
feladatokat 2020. november 1-jétől Mitku-Orosz Krisztina látja el.  
 
Az Irodán 16 fő dolgozik 3 csoportban (Adó, Pénzügyi és Számviteli Csoport). Az Iroda személyi állományában 
2020-ban is történt változás. A Számviteli Csoportba 2020. évben került felvételre Sebestyén Krisztina, aki 
Márki Tamás korábbi munkakörét vette át. Krisztina a próbaidejének lejárta után véglegesítésre került. Mitku-
Orosz Krisztina korábbi feladatainak ellátására 2020. december 1-től keresünk szakembert.  
A Pénzügyi és Számviteli Csoport munkáját korábban további 1 fő közfoglalkoztatott segítette, amely ebben az 
évben megszünt. 
Az év során két nagyobb nehézséggel kellett szembenéznie az Irodának. 
2020. második félévében kezdte meg átfogó pénzügyi ellenőrzését a Magyar Államkincstár. A vizsgálat a 2020-
as év gazdálkodását tekinti át, időtartamát tekintve pedig következő év elejéig fog húzódni. A vizsgálat során 
bekért anyagok összegyűjtése, beszkennelése, feltöltése jelentős többletfeladatot jelentett az Iroda (ezen belül a 
Pénzügyi és a Számviteli Csoport) munkatársaira nézve. Sokszor lehetetlenül kevés idő állt rendelkezésre az 
adatszolgáltatások teljesítésére, amelyek napi rendszerességgel érkeztek a vizsgálat csúcsán. Ezek teljesítése 
csak az Iroda dolgozóinak példás összefogásával valósulhatott meg, a napi feladatok elvégzése mellett. A 
vizsgálat eredményéről 2020. novemberében közbenső jegyzőkönyv született. Az ebben megfogalmazott 
hiányosságok pótlása a következő feladat, amely a következő évre is át fog húzódni. 2021. elejére a 2020. 
második félévi gazdálkodás újabb vizsgálata van beütemezve a Magyar Államkincstár menetrendje szerint. 
 
A másik nagyobb nehézség, amellyel mind az Iroda, mind pedig az egész Hivatal meg kellett hogy küzdjön, az a 
COVID-19 vírushelyzet. A vírus tavaszi első hulláma alatt az iskola- és óvodabezárások idejére a Hivatalban 
home office munkavégzés zajlott. A második hullámban az otthoni munkavégzés már csak az irodákon vagy 
családban előforduló vírusfertőzések, vagy annak gyanúja esetén volt engedélyezett, meghatározott 
időtartamban. 
A home office munkavégzés minden dolgozótól nagyfokú rugalmasságot és kreativitást igényelt, az otthoni 
körülmények közötti munkavégzés követelményeit ki kellett alakítani, a nyomtató és nagyobb teljesítményű 
gépek hiányát kiküszöbölni, a családi kötelezettségeket összeegyeztetni. A nehézségek ellenére az Iroda 
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dolgozói jól vették az akadályokat, a home office alatt is példás csapatmunka bontakozott ki, miközben az 
otthonléttel gátat szabhattunk a vírus további terjedésének. 
 
Az Iroda fő tevékenységei: 

- Adóztatási feladatok, 
- Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Önkrományzat fenntartásában és működésében 

maradt hat intézmény, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás, valamint az általa működtetett 
Kertváros Szociális Központ, a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT), valamint 
a Román Nemzetiségi Önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi és számviteli 
feladatai. 

 
1. Adócsoport 

 
Az Adócsoport az adóztatási – építményadó, iparűzési adó, gépjárműadó- és egyéb feladatokat (pénzforgalom 
könyvelése, idegen tartozások behajtása, igazolások kiállítása, stb.) látja el. Ezen kívül munkaidejük jelentős 
részét teszi ki az adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, melyek az alábbiak: 

− csatorna- közműfejlesztési díj hátralék, 
− elővezetési költség díj hátralék, 
− közterület engedély nélküli használata miatt kiszabott bírság hátralék, 
− idegen vízközmű fogyasztási számla díj hátralék, 
− kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához kapcsolódó költségtérítés hátralék, 
− jogsegély nyújtás díjának meg nem fizetéséből eredő hátralék. 

A helyi adók mértéke Önkormányzatunknál építményadó és iparűzési adó tekintetében 2020. évben sem 
változott. 
 
Az Adócsoport az adóztatási feladatokat 2015. július 1. napjától a Magyar Államkincstár által kibocsátott új 
egységes programmal, az ASP Adó szakrendszerrel látta el 2020. évben is. A program folyamatos Kincstár által 
történő fejlesztése mellett is sok problémát okozott az Adócsoport dolgozóinak. A legtöbb problémát 
gépjárműadóztatásnál, és iparűzési adóbevallások, valamint a NAV által megküldött úgy nevezett „cégadatok” 
feldolgozásánál tapasztalták. Az Adó- és Irat-szakrendszer közötti adatátadásban is sokszor merül fel probléma. 
 
Elektronikus ügyintézés keretein belül 2020. évben az E-Önkormányzati portálon az alábbiak valósíthatók meg: 
1. adófolyószámla egyenlegek lekérdezése,   
2. ügyindítás, e menüpontot igénybe véve, a következő elektronikus űrlapok tölthetők ki, illetve nyújthatók be 
elektronikus úton: 

• adategyeztetés önkormányzati adóügyben;  
• adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem; 
• automatikus részletfizetési kérelem;  
• bejelentkezés, változás bejelentés; 
• adatbejelentés gépjárműadóról; 
• kombinált áruszállítás bejelentése; 
• adatbejelentés reklámhordozó utáni építményadóról; (ennek adózttása 2020. július 15-től megszünt) 
• adatbejelentés az épület, épületrész utáni éptményadóról;  
• bejelentés desztilláló berendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről; 
• bevallás előrehozott helyi adóról;  
• erdőnek minősülő termőföld haszonbérbeadásából származó jövedelem adómentességéről szóló 

kiegészítő nyilatkozat;  
• helyi iparűzési adóbevallás ideiglenes iparűzési tevékenységről;helyi iparűzési adóbevallás állandó 

iparűzési adótevékenységről (2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. adóévekre); 
• helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallás; 
• iparűzési adóelőleg módosítási kérelem; 
• kérelem adófelfüggesztésre;  
• kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására;  
• kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására; 
• kérelem közlekedőképesség minősítése iránt;  
• meghatalmazás önkormányzati adóügyekben;  
• megkeresés köztartozás behajtására;  
• méltányossági kérelem;  
• nyilatkozataz adómentesség igénybevételéről; 



   13 
 

• talajterhelési díj bevallás;  
• termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójabevallás;  
• túlfizetés átvezetési és visszautalási kérelem;  
• veszélyhelyzetre visszavezethető okból benyújtott fizetési halasztási, részletfizetési,mérséklési kérelem. 

3. adóegyenleg lekérdezés, 
4. adóbevallások listája, 
5. adók, díjak, illetékek befizetése bankkártyával (EFER befizetési lehetőség). 
 
A vállalkozók és vállalkozások 2017. évtől a NAV-on keresztül is benyújthatták elektronikus úton iparűzési 
adóbevallásaikat. Ezek feldolgozása az ASP Adó szakrendszerben még a mai napig sem 
zökkenőmentes.Továbbá 2020. évben is az úgynevezett E-papír rendszeren keresztül is megkereshették adózóink 
az Adócsoportot. 
 
Elmondható, hogy a 2020. évben a ténylegesen befolyt adó összege elérte a módosított tervezett összeget. 
A helyi adókról szóló törvény évközi változásával építményadóban 2020. július 15. napjával hatályát vesztette a 
reklámhordózók építményadó kötelezettsége, mely intézkedés 1.971.992.- Ft bevétel kiesést jelentett 
Önkormányzatunknak. Jogszabályi változás alapján a veszélyhelyzetre aló tekintettel eltörlésre került az 
iparűzési adóban az adóelőleg kiegészítés (feltöltési kötelezettség ) intézménye, amely további közel 200 millió 
Ft bevétel kiesést jelentett. A gépjárműadó tekintetében az adóztatási feladatokat  2020. december 31. napjáig a 
Polgármesteri Hivatal látja el, ám a beszedett gépjárműadó 100 %-át 2020. évben a központi költségvetésnek 
kellett átutalni az évközi törvényi változásnak megfelelően, mely 98 288 e Ft bevétel kiesést eredményezett.  
Adóbevételeink 54%-át a 10 legnagyobb adózó fizeti meg Önkormányzatunk felé. 
 
Adózók száma adónemenként: 

- Építményadó: 
− adófizetésre kötelezett magánszemély adózók száma 275 fő, 
− jogi személy adózók száma 139 db, 

- Iparűzési adó: 
− adófizetésre kötelezett magánszemély adózók száma 1093 fő, 
− jogi személy adózók száma 1340 db, 

- Gépjárműadó: 
− adófizetésre kötelezett magánszemély adózók száma 9744fő, 
− jogi személy adózók száma 594 db. 

 
A kintlévőségek legnagyobb részét 2020. évben  az iparűzési adó teszi ki (a kialakult járványhelyzetben a 
fizetőképesség csökkent sok vállalkozásnál, valamint azon vállalkozások esetében, amelyek 2020. szeptember 
15-ig nem tettek eleget 2019. évi adóbevallásuknak, elő kellett írni kötelezően 09.15. napjára a március 15-i 
előleget, mely előleget a később benyújtott bevallással már nem lehetett korrigálni) ezután következik a 
gépjárműadó, és legvégül az építményadó. 
 
A 2020. adóévben a veszélyhelyzetre való tekintettel végrehajtási eljárásokat július 14. napjáig nem 
kezdeményezhettek. A hátralékok behajtására július közepétől tehettek intézkedéseket. A hátralékok behajtására 
magánszemélyek esetén elsődlegesen munkabérből történő letiltást alkalmaztak, 2020-ban 36 db letiltás készült. 
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisában szereplő munkahelyi adatok több esetben pontatlanok, 
így a letiltások egy része nem vezet eredményre. Másik lehetőség magánszemélyek esetén a helyszíni 
megkeresés lett volna, de a 2020. évben ennek megvalósítására a járványhelyezet miatt ritkán került sor.  
Vállalkozók, vállalkozások esetén leghatékonyabb eszközük a behajtásra, a hatósági átutalási megbízások 
(inkasszók) alkalmazása. 2020-ban összesen 127 db inkasszó került benyújtásra. Több készült, de számla 
megszűnés, vagy felszámolás ténye miatt azokat nem tudták érvényesíteni az adózók bankszámláján. Az 
inkasszók többnyire eredményre vezetnek, kivéve a fedezetlen, pénz nélküli számlákat. Az adózók az új, vagy 
megszűnő bankszámla változást gyakran „elfelejtik” bejelenteni adóhatóságunk felé, így az inkasszók 
készítésénél először meg kell győződnünk, hogy a számlák „élő” számlák-e. A végrehajtási eljárások esetében 
többletmunkát eredményezett és továbbra is fog, hogy sikeres eljárás esetén (hátralék megtérülése) végzéssel 
meg kell szüntetni az eljárást. 
 
Méltányossági kérelemmel ebben az évben összesen 3 esetben fordultak Hivatalunk felé. Ebből 1 db kérelem 
iparűzési adó kötelezettség  részletfizetésére, 2 db kérelem gépjárműadó kötelezettség törlésére irányult. A 
lefolytatott részletfizetési kérelem, valamint a gépjárműadó törlésre irányuló kérelmek ügyében döntésük pozitív 
volt. 
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Az adó- és értékbizonyítványok elkészítése irányuló megkeresések száma csökkent az elmúlt évben, míg 2019. 
évben 280 megkeresés, addig 2020. évben 223 megkeresés érkezett. Ugyanakkor többletfeladatot jelent az, hogy 
évközi törvényi változás miatt az Igazgatási Iroda által megküldött megkeresésekre határozatot kellett hozni, 
melyet minden érdekeltnek ki kellett postázni, valamint azok véglegessé válását is figyelni kell mert az 
Igazgatási Iroda felé csak véglegessé vált adó- és értékbizonyítvány adható át. A külső megkeresések esetében 
maradt az eddigi bizonyítvány formátum, melyet a megkereső hatóság felé elektronikus úton küldenek meg.  
 
Az Adó csoportnál 2020. évben is folytatódtak az adóellenőrzések iparűzési, valamint építmény adónemben, 
továbbá ugyanezen adónemekben az adóellenőrzéseken túl egyéb adókötelezettségek teljesítésére irányuló, 
ellenőrzéssel lezárt időszakot nem keletkeztető jogkövetési vizsgálatok lefolytatására is sor került.  
A 2020-as év nagyban eltérő volt az eddigieknél. A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében 
Hivatalunk áltat bevezetett intézkedések, valamint a veszélyhelyzet miatti törvényi szabályozások, átírták a 
2020. évi ellenőrzési tervben foglaltakat. Mindezek ellenére a 2019. évről áthúzodó hét darab adóellenőrzést 
rendben le tudták zárni, melynek eredményeként 4.388.355.-Ft adóhiány, 2.136.373,-Ft adóbírság, 202.448,-Ft 
késedelmi pótlék, és 10.000.-Ft mulaszási bírság megállapítására került sor.  
2020. évben elévülési időn belüli időszakra 5 db építményadó ellenőrzés, 6 db iparűzési adóellenőrzés, valamint 
szintén iparűzési adónemben 15 db egyéb adókötelezettségek teljesítésére irányuló, ellenőrzéssel lezárt időszakot 
nem keletkeztető jogkövetési vizsgálat elrendelését tartalmazó megbízólevél került kiadásra. A lefolytatott 
ellenőrzések közül 3db meghiúsult, 6 db befejezése, véglegesítése áthúzódik a következő adóévre. 
Építményadó vonatkozásában a helyszíni ellenőrzések 2020. évben a veszélyhelyzet miatt nem kerültek 
lefolytatásra, minden vizsgálatelőkészítés az iróasztalok mellől zajlott le, ahol a rendelkezésükre álló adatok 
egybevetése után, kiválasztásra kerültek azon adózók, akik az építményadó bevallási és befizetési 
kötelezettségüket nem teljesítették. Ezen építményadó megállapítások következtében 2021. évben ismét többlet 
építményadó bevételre tehet szert Önkormányzatunk.  
A megbízólevelek alapján építményadó és iparűzési adó tekintetében ellenőrzéssel lezárt időszakot 
eredményező, az adó, költségvetési támogatás alapjának és összegének vizsgálatára irányuló adóellenőrzés 
tekintetében véglegesítve, összesen 4.776.555,-Ft adóhiány, 2.229.044,-Ft adóbírság, 228.398,-Ft késedelmi 
pótlék, valamint 10.000,-Ft mulaszási bírság került megállapításra, továbbá a jogkövetési vizsgálat során 
663.151,-Ft adókülönbözet és 24.740,-Ft késedelmi pótlék került feltárásra.  
Jelenleg építmény adónemben és iparűzési adónemben is 3-3db adóellenőrzés van folyamatban, melyek 
eredményei 2021 év elején realizálhatóak. 
 

2. Pénzügyi csoport 
 
A Pénzügyi Csoporthoz 4 munkatárs tartozik.  
A Csoport végzi az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Gyáli Liliom Óvoda, a Gyáli Tátika Óvoda, a 
Gyáli Tulipán Óvoda, a Gyáli Bóbita Bölcsőde, a Városi Egészségügyi Központ, az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás, valamint az általa működtetett Kertváros Szociális 
Központ, a FAÖT, a Román Nemzetiségi Önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi, 
számviteli és vagyonnyilvántartási feladatait,  
Végzi fentiekkel kapcsolatban banki kapcsolattartással kapcsolatos feladatait, beruházásokhoz, pályázatokhoz 
kapcsolódó felhatalmazó levelek benyújtását, banki aláírás bejelentő kartonok kezelését,bankkártyákkal 
kapcsolatos feladatokat, a napi banki forgalmak lekérését és azok rendelkezésre bocsátását a Számviteli 
csoportban dolgozó munkatársak részére. 
Itt történik a beérkező és kimenő számlák nyilvántartásba vétele, kifizetése, azok részbeni könyvelése, az 
Önkormányzat és annak intézményeinél dolgozók bérének utalása, nem rendszeres bérek számfejtése, a 
foglalkoztatott közmunkások juttatásaival, és nem utolsósorban a segélyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, 
úgy mint kifizetés, elszámolás, támogatás leigénylése. Itt történik a civil szervezetek részére nyújtott 
támogatások elszámoltatása, a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos jelentések elkészítése, a beruházási 
statisztikák elkészítése és megküldése, az Önkormányzat által alapított cégek működési támogatásainak és 
fejlesztési támogatásainak átulása, az önkormányzati intézmények kiadásainak pénzügyi forrásainak folyamatos 
figyelemmel kíséréese, valamint a likviditási tervek összeállítása., kedvező likviditási helyzetben az átmenetileg 
szabad pénzeszköz betétként történő elhelyezése.  
A Csoport látja el a szerződés nyilvántartás kezelését. Itt történik a kimenő számlák kiállítása, a leltározási 
feladatok és a selejtezési feladatok elvégzése, valamint a vagyonnyilvántartási feladatok ellátása. 
A Csoportban foglalkoztatott pénztáros pénztári feladatai a 2020. évben jelentősen csökkentek, az átutalásos 
fizetési mód preferálása miatt. Pénztárosi feladatai minimális esetszámban maradtak, azonban egyéb feladatok 
átcsoportosításával látja el munkakörét.  
A Csoport feladatkörébe tartozik továbbá a beruházásokhoz kapcsolódó bankgaranciák, valamint a 
végszámlákból visszatartott összegek kezelése.  
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A Csoport munkatársai kísérik figyellmmel a Képviselő-testület által hozott döntéseket, tesznek eleget  az Áfa, a 
rehabilitációs hozzájárulás, valamint a cégautó adó befizetési kötelezettségek teljesítésének. 
 

3. Számviteli csoport 
 
A Számviteli Csoporthoz 5 munkatárs tartozik. A csoport végzi az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az 
Önkormányzathoz tartozó 6 intézmény (Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tátika Óvoda, Gyáli Tulipán Óvoda, Gyáli 
Bóbita Bölcsőde, Városi Egészségügyi Központ, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár), a 
„Kertváros” Önkormányzati Társulás, valamint az általa fenntartott Kertváros Szociális Központ, a FAÖT, a 
2014-ben megalakult Román Nemzetiségi Önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat számviteli 
feladatait. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. november 8-án feloszlott, az átadás átvétel aa zárás 
feladatai azonban még 2021. elejéig elhúzódnak. 
 
A Csoport egyik legfontosabb feladata az éves költségvetési rendelet és annak év közbeni módosításainak 
elkészítése, az előirányzatok és azok teljesítésének nyomon követése a feladatkörébe tartozó 13 intézmény 
vonatkozásában. 
A Csoport az utalásos és pénztári számlákhoz készített utalványlapok előállítása során segítséget nyújt a 
Pénzügyi Csoportnak illetve az intézményekben dolgozó gazdasági ügyintézőknek számviteli területen 
jelentkező kérdések kezelésében. Az elutalt/kifizetett és kimenő számlákat, a pénzforgalomban előforduló 
minden egyéb gazdasági eseményt, valamint a havi bérfizetést teljeskörűen kontírozza és könyveli. Havi 
záráskor a szükséges egyeztetéseket, átvezetéseket, ellenőrzéseket elvégzi. 
Jogszabályi előírás szerint a könyvelési adatokról költségvetési jelentést készít havonta, a hónapot követő hó 20-
áig, mérlegjelentést negyedévente, a negyedévet követő hó 20-áig a Magyar Államkincstár KGR-K11 
rendszerében. A Csoport munkatársai az adatszolgáltatások valódiságának alátámasztásaként főkönyvi kivonatot 
töltenek fel a rendszerbe az adatszolgáltatásokkal egyidőben.  
A költségvetési szervnek éves beszámolóját a költségvetési évet követő év február 28-áig kell elkészítenie, míg a 
helyi önkormányzat a határidő lejártát követő húsz napon belül tölti fel beszámolóját a Kincstár által működtetett 
elektronikus adatszolgáltató rendszerbe. Ez szintén a Számviteli Csoport feladata. 
A szokásos éves menetrendben annyi változás történt, hogy a COVID-19 vírus első hulláma miatti 
veszélyhelyzet alatt a 4. és 5. havi költségvetési jelentést a 6. havival egyidőben, a 7. és 8. havi jelentést pedig a 
9. havival egyidőben kellett teljesíteni a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
Az idei évben is a jogszabályban előírt határidőben készültek el az adatszolgáltatások és kerültek feladásra a 
Magyar Államkincstár felé. 
A Képviselő-testület tájékoztatása céljából éves, illetve a jogszabályi kötelezettségeket meghaladóan első félévi 
gazdálkodásáról szóló testületi beszámoló készült. 
 
A csoport végzi el minden releváns intézmény jogszabályban előírt adóbevallásával kapcsolatos feladatokat, úgy 
mint ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó bevallása és benyújtása. 
 
A csoport feladatkörébe tartozik továbbá a központi költségvetésből származó támogatások megalapozó 
igénylése, annak évközi módosítása, elszámolása, illetve felülvizsgálanának koordinálása is. A feladatot a 
Csoport a Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda szoros közreműködésével látja el. 
 
2018. január 1-jétől jogszabályi kötelezettség miatt az ASP Gazdálkodási Szakrendszerének bevezetése 
elkerülhetetlenné vált Gyál Város Önkormányzata esetében. A napi munkavégzés az ASP-ben rendkívül 
hosszadalmas és időigényes feladat, a könyvelés során felmerülő hibák javítása bonyolult és összetett.  
 
A Pénzügyi és Számviteli Csoport a 2020-as év során eddig 15 726 utalványrendeletet készített, 12 711 darab 
főkönyvön több mint 118 ezer kontírozás segítségével könyveltük le az év során felmerülő gazdasági 
eseményeket. 
 

 
V. Igazgatási Iroda 

 
Az Igazgatási Irodát – 2020. június 30-ig dr. Flórián-Karvalics Katalin vezette, 2020. július 1-től Berta-Tóth 
Beáta vezeti. A vezetőváltással összefüggésben új helyettes kinevezése, egy megüresedett álláshely betöltése és 
bizonyos munkakörök átszervezése is megtörtént. Az iroda létszáma 15 fő. Az Igazgatási Iroda tevékenységi 
köre két fő csoportra osztható: közigazgatási eljárásokra, valamint közigazgatási hatósági eljárásokra. Az előbbi 
körben az Önkormányzat működéséhez kapcsolódó döntéseket említhetjük, egyebek mellett ilyenek a 
tulajdonosi, közútkezelői jogkörben kiadott állásfoglalások. Az utóbbi csoport szintén két részre tagolható: 
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önkormányzati hatósági ügyekre és államigazgatási hatósági ügyekre. Ezekben  az ügyekben a hatósági 
engedélyező, ellenőrzési, nyilvántartásvezetési funkció a közös, ám az államigazgatási hatósági ügyekben (mint 
pl. az anyakönyvvezető eljárása, a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítása, az ipari és kereskedelmi 
tevékenység nyilvántartása, az építéshatósági tevékenység… ) a feladat címzettje a központi jogszabály előírása 
folytán a jegyző, míg az önkormányzati hatósági ügyekben a feladat és hatáskör címzettje a Képviselő-testület 
(tipikusan ilyennek minősülnek a helyi rendelettel megállapított szociális ellátások).  
 
Az Igazgatási Iroda feladatai közé tartozó ügyekben keletkezett ügyiratforgalmat az alábbi táblázatban 
foglaltuk össze: 

 
 
Minden évre jellemzően elmondható, hogy az év folyamán nagy számú lakossági bejelentés, panasz, kérdés, 
tájékoztatás kérés érkezik, mind személyesen, írásban, elektronikus és telefonos kommunikáció útján is. Az így 
előálló feladatok sok esetben ügyirat keletkezése nélkül is megoldhatóak, a kérdések megválaszolhatóak voltak, 
viszont a munkaidőt jelentősen igénybe vették, az ügyintézők leterheltségét növelték, kimutatásuk azonban nem 
adminisztrálható, fenti iratforgalomban nem számszerűsíthető. Az ügyiratok száma mellett fontos kiemelni a 
2018. augusztusa óta működő ügyfélhívó rendszert, mely a hivatali ügyintézés megkönnyítését, a félfogadások 
időtartamát, gyakoriságát regisztrálja.  
A koronavírus miatti veszélyhelyzet, illetőleg az egészségvédelmi intézkedések során hirtelen bevezetésre 
került otthoni munkavégzés eleinte okozott néhány nehézséget, megoldandó feladatot, azonban néhány 
ügymenet módosításával, a szükséges technikai feltételek biztosításával és a rendelkezésre álló iratminták 
átdolgozásával, aktualizálásával az ügycsoportok nagy részében - alig 1-2 hét alatt - teljes mértékben 
elektronikusan is intézhetővé váltak az ügyfelek által indított ügyek. Az ügyfelek jelentős hányada 
zökkenőmentesen tudta a megváltozott helyzetben is intézni ügyeit, a személyes ügyfélfogadás helyett jobban 
preferálta az e-ügyintézést, szívesen használta/használja az elektronikus (e-mailes és ügyfélkapus) 
kapcsolattartást.  
A kollégák közötti és a vezetőséggel történő  kapcsolattartás akadálymentes volt mind e-mailben, mind 
telefonon.  A felmerülő kérdések, problémák megválaszolatlanul nem maradtak, mindig mindenki megkapta a 
szükséges útmutatást, támogatást.  
A kollégák kiemelkedően jól tudtak alkalmazkodni a kialakult helyzethez, otthoni munkavégzésben is továbbra 
is motiváltak maradtak.   
Egyedül az anyakönyvi és némely szociális ügyek tekintetében zajlott személyes és postai ügyintézés, előbbiben 
az ügy jellege, utóbbiban az ügyfelek számítástechnikai felszereltségének és tudásának hiánya miatt volt 
szükséges megtartani a személyes félfogadást. Ezen ügykörökben az előre egyeztetett, időpontos félfogadás volt 
a megoldás. Az időpontra érkezéssel megvalósítható volt az ügyfelek közötti távolságtartás, az ügyfelek fogadás 
közötti fertőtlenítés, az iroda helyiségének szellőztetése. Az időpontfoglalásos félfogadás a veszélyhelyzeten 
kívül is alkalmazásra kerül, melyet az év végén megvalósított időpontfoglaló rendszer is segíti.   
 
Általános igazgatási ügycsoport 
Az Iroda feladatkörébe tartozik a jegyző birtokvédelmi feladatainak ellátása is, amelyet az irodavezető végez. 
Az esetek túlnyomó részében a birtokvédelmi kérelemmel Hivatalunkhoz forduló panaszosok nincsenek 
tisztában a jegyző birtokvédelmi eljárásának jogszabályi feltételeivel, így gyakorta szembesülnek azzal a 
korláttal, miszerint a kérdéses vitában – minden segítő szándékunk ellenére – nincs jogosultságuk eljárni. Az 
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ügyiratok száma ezen feladatkörben nem tükrözi az elvégzett munka mennyiségét, hiszen valamennyi, ilyen 
tárgyban hozzájuk forduló panaszos elvárja (és ebben a segítségükre is vannak), hogy a jogvitája megoldására 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervről és annak eljárásáról kimerítően tájékoztassák. Nagyságrendileg 
körülbelül 10 birtokvita kapcsán érkező ügyfélből egy ügyfél az, aki a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 
be tudja adni a kérelmét. Birtokvédelmi ügyben érkező ügyfelek félfogadása átlagosan 35-50 percet vesz 
igénybe. 2020. évben 9 birtokvédelmi eljárást folytattak le, ezen túlmenően az ügyfelek nagy részénél általában 
az a tendencia, hogy jogi segítséget várnak az Irodától olyan, leginkább magánjogi jogvitájukban, amelyhez az 
Önkormányzat, illetőleg a Hivatal hatósági tevékenysége körében közhatalmi eszközökkel nem tud kapcsolódni. 
 
Ugyancsak az Iirodához tartozik a 2360 Gyál, Patak utca 1. sz. alatt működő, a Gemini Kft. által működtetett 
lőtérrel összefüggő ügyintézés, mely hasonlóan az elmúlt évekhez 2020-ban is különös hangsúlyt kapott. A 
Fővárosi Törvényszék 103.K.700.028/2019/4. sz., jogerős végzésével az eljárásra a Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatalát jelölte ki, aki köteles a lőtér vonatkozásában az elsőfokú környezetvédelmi hatósági 
feladatkörében a zajkibocsátási határérték megállapítására. Ez azt jelenti, hogy Gyál Város Jegyzőjének 2019. 
február 25. napját követően a lőtér zajkibocsátása vonatkozásában hatásköre nincs. Tudomásunk szerint a kijelölt 
illetékes hatóság a határérték megállapítását elvégezte, illetve átépítésre kötelezte az üzemeltetőt, ezen 
dokumentumok azonban a Hivatal ügyféli minőségének hiányában nem állnak rendelkezésünkre. Eljárásuk 
jelenleg is folyamatban van, így a lakossági bejelentések tartalmával kapcsolatban minden esetben megtesszük a 
szükséges intézkedéseket (közterület-felügyelői ellenőrzés, rendőrség, illetékes hatóság megkeresése).   
 
Az Iroda ezen tevékenységi körében a 2020. évben 10 előterjesztést készített, melyekben a Képviselő-testület 
döntésének megfelelően dolgoztak az abban foglaltak végrehajtásán, melyek közül néhányat kiemelnék: 

1. A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet értelmében a 
rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai 
zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. 
A tervezési feladat ellátását a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezet, a KTI 
Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi. Az elkészült zajtérkép és az ahhoz 
tartozó intézkedési tervvel Önkormányzatunk nem értett egyet, továbbá a lakossági véleményezésre 
bocsátott dokumentummal kapcsolatban több zajra és levegőszennyezésre vonatkozó panasz is érkezett, 
így Önkormányzatunk az M0 autóút és az M5 autópálya, mint nagyforgalmú közutak által keltett 
zajhatást, valamint légszennyezést saját finanszírozásban, független szakértői mérésekkel kívánja 
prezentálni. A legkedvezőbb árajánlatot adó, igazságügyi szakértővel jelen beszámoló időpontjában a 
szerződés-tervezet egyeztetése folyik. A méréseket a veszélyhelyzettel összefüggésben hozott 
járványügyi intézkedések = kijárási korlátozás megszűnését követően kívánjuk elvégeztetni, hogy a 
kapott mérési eredmények a valós terhelést tudják bemutatni.  

- A Wesselényi utca gépjárműforgalmával kapcsolatos lakossági panaszok megoldására, képviselő-
testületi döntésnek megfelelően megrendelték a Tandem Mérnökiroda Kft.-től a tehergépjármű 
forgalom koncepciós tanulmánytervének elkészítését, a lehetséges megoldási lehetőségek szakmai 
kidolgozását. A megbízott a tanulmányterveket elkészítette és Hivatalunknak átadta. A koncepciók 
lakossági egyeztetése a pandémia miatt, a veszélyhelyzet megszűnését követően történik meg.   

- Meglévő, kiépített térfigyelő kamerarendszerünk átfogó ellenőrzésre került.  A Képviselő-testület 
döntésének megfelelően egyes térfigyelő kameráink meghibásodása miatt azok cseréje, technikai 
tudásában fejlesztése történt meg, továbbá két közpark  (Kondi-park és Uszoda-park) tekintetében 
történt bővítés, valamint kiépítésre került egy operatív megfigyelőállomás a Gyáli Rendőrőrs 
épületében.   

- Az évek óta húzódó lakossági panaszokat okozó, Pro-Komposzt Kft. tevékenységéhez köthető, 
településünket érintő szaghatás ügye, a Képviselő-testület döntésével felkért dr. László Jenő ügyvéd 
közreműködésével, szakértő bevonásával jelenleg is folyamatban van. A felkért szakértő 
szakvéleménye alapján, ügyvédi képviselettel kívánjuk a lehető legcélravezetőbb közigazgatási hatósági 
eljárás elindítását kezdeményezni.  

 
Az Iroda három típusú polgármesteri döntést készít elő: a külföldi állampolgár ingatlanszerzésére vonatkozó 
nyilatkozatot, városunk címere használatának engedélyezését, valamint díszsírhely adományozását. Ezek kis 
számú ügyek, egy-egy darab fordul elő évente.  
 
Önkormányzatunk tulajdonát képezi a 2360 Gyál, Erdősor u. 65. szám alatti ingatlanban található szolgálati 
lakás, melyet 2020. november 1. napjáig tartó határozott ideig az Érdi Szc. Eötvös József Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskola karbantartója Horváth Zoltán bérelt. A bérleti jogviszony lejártát megelőzően a bérlő 
kérelmére, a szerződés 1 évvel meghosszabbításra került.  
Az Iroda munkaterhének jelentős hányadát a hagyatéki ügyek intézése, valamint az ipari és kereskedelmi 
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tevékenységre vonatkozó engedélyezési, ill. bejelentési eljárás teszi ki. 2020-ban a 2010. évi XXXVII. tv. 
módosulása okán a hagyatéki ügyek intézése több időt és munkát követel ez év februárjától, több olyan 
munkafolyamat került a jegyző hatáskörébe, melyet eddig a közjegyző végzett el.  
Ez évben nem érkezett Hivatalunkhoz társhatósági megkeresés, mert az ügyfeleket általánosságban elektronikus 
és postai úton történő kapcsolattartásra kérjük. Hagyatéki eljárásra 2020-ban 374 esetben került sor.  
A pandémia okán a kereskedelmi és ipari tevékenységek ügyintézése bonyolódott, mivel sok cég, illetve egyéni 
vállalkozó az üzleti, vendéglátó tevékenysége mellé, vagy helyett csomagküldő, illetve ügynöki tevékenység 
végzésére váltott át. Kereskedelmi tevékenységre vonatkozólag 101 db eljárást folytattak le, míg ipari 
tevékenység engedélyezésével, nyilvántartási eseményével kapcsolatos eljárás 33 db volt. Emellett gépjármű 
tárolásával összefüggő hatósági bizonyítvány kiállítására 146 alkalommal került sor a tavalyi évben, illetőleg kis 
számban (16 db) szállásüzemeltetési eljárás is indult. 
 
Lakcímfiktiválást Hivatalunknál 4 esetben indítottak a kérelmezők ebben a Kormányhivatallal osztott 
hatáskörben, mivel a korábban az ingatlanon lakó személyek nem jelentkeztek ki az ingatlanról. Ha 
lakcímfiktiválásra kerül sor, akkor a fiktiválással érintett személyeknek megszűnik a lakcíme, így költözés esetén 
jogszabály szerint be kell jelentkezni a tényleges lakcímre.  
 
2020-ban közel 200 db lakcím felülvizsgálata történt meg, ezt a feladatot az Iroda folyamatosan végzi.  32 
lakcímrendezési feladatuk is volt, melyek során az ingatlanban lakók pontosított lakcímet, illetve új 
lakcímkártyát kaptak. A Kormányablakkal együttműködve gördülékeny az eljárások lefolytatása. 
További havi rendszerességű feladat a Polgármesteri Kabinet részére a 18. éveseket, szépkorúakat, 65év 
felettieket érintő adatszolgáltatás.  
 
A közvilágítási feladatkörrel kapcsolatban a közvilágítás felmérés ütemtervét a márciusban bevezetett 
veszélyhelyzet miatt annak elmúltával újra kellett strukturálni. Az év folyamán így is jó ütemben zajlott a 
közvilágítás fejlesztés felmérés, melynek már a negyedik fázisa zajlik. A felmérés az Eleven Gyál Közösségének 
képviselőivel folyamatosan egyeztetésre is került. Idén közel száz hibabejelentés érkezett a lakosságtól, mely 
minden esetben kivizsgálásra, javításra került. 2020. évben két db közúti balesetben megsérült közvilágítási 
oszlop cseréjét eszközöltük. 
 
2020. január 1. napjától a 70 év helyett a 65 éven felüliek hulladékdíját vállalja át az Önkormányzat. 
Az első hetekben nagyon sok ügyfél kereste fel Hivatalunkat ebben az ügyben. A kutakkal és a behajtási 
engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés mellett előfordult, hogy 29 ügyfél fogadása történt egy napon. Az első 
negyedévben 239 ügyfél kérte és kapta meg a mentességet. Jelen beszámoló készítésének napjáig 1125 fő veszi 
igénybe a kedvezményt. Negyedéves megoszlásban az alábbiak szerint adtak be kérelmet:  
- 2020. I. né: 177 fő 65 év feletti, és 62 fő 70 év feletti, 
- 2020. II. né: 15 fő 65 év feletti, és 6 fő 70 év feletti, 
- 2020. III. né: 20 fő 65 év feletti, és 17 fő 70 év feletti, 
- 2020. IV. né: 10 fő 65 év feletti, és 13 fő 70 év feletti kérte a kedvezményt. 
Ebből 222 fő, aki 65 éves kora felett, de még 70 éves kora előtt igényelte a kedvezményt, tehát a korhatár 
módosítás bevezetése ezt a 222 főt érintette, 98 fő pedig 70 éves kora fölött kérte idén a mentességet. 
Negyedévente ellenőrzésre kerül a Gyálon érvényes lakóhellyel rendelkező elhunytak listája, és akiknek volt 
hulladékdíj szállítási kedvezménye, de eddig nem került megszüntetésre a hozzátartozó kezdeményezése által, 
annak hivatalból megszüntették a kedvezményt. A hivatalból történő megszüntetések száma idén 21 db volt. 
 
Vízügyi hatósági ügyek tekintetében: kutak kapcsán még az idei év elején is sok kérdés érkezett a lakosságtól, 
mert a határidő az engedélyeztetésre 2020.12.31-e volt, és mind az ásott, mind a fúrt kutak tekintetében 
szükséges volt kútfúró felkérése. Ekkor még az is nehezítette a lakosság rálátását az ügyintézésre, hogy egy 
magáncég félig téves információval ellátott szórólapokat dobott be városunk lakóinak postaládájába, így nagyon 
sokan érdeklődtek ismételten telefonon és e-mailen is az eljárás tényleges menetéről, illetve sokan 
engedélyeztették is a kútjukat. Majd idén tavasszal megtörtént az a jogszabályi változás amire számítani lehetett: 
a határidő ez alapján 2023.12.31. napjára módosult, illetve az ásott kutaknál már nem szükséges igénybe venni a 
lakóknak a kútfúrót a kérelem beadásához. Ennek ellenére még mindig van olyan ügyfél, aki ásott kút esetén is 
igénybe veszi kútfúró segítségét. Idén 57 ügyfél engedélyeztette a kútját, de a határidő eltolásával csökkent az 
engedélykérők száma. 
 
Növényvédelem tekintetében 2020. márciusában a városunk területén az emberi életet és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető fás szárú növények eltávolítása, és az engedély nélkül kivágott, illetve indokolatlanul 
megcsonkolt fás szárú növények védelme érdekében a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2013 (XI.05.) önkormányzati rendeletbe belevettük azokat a 
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jogszabályi előírásokat, melyek szerint hatóságunknak bírságolási jogköre lett, ami nagyobb visszatartó erővel 
bírhat, mint korábban egy végrehajtási eljárás, így Hivatalunk hathatósabban tud fellépni a növényvédelmi 
eljárások során. Bírságolásra nem került sor idén, de felszólításainkban már fenti rendeletre hivatkoztunk. 
Növényvédelemben 9 esetben indult eljárás idén, minden esetben szomszédos ingatlanokról átnyúló ágak, vagy 
kerítés tövében található fák miatt. Ezeknek a bejelentéseknek vizsgálata során némely esetben a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. is közreműködik. 
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-nek továbbított, főként elektromos vezetékekbe belenőtt fák 
bejelentése 125 esetben történt, de volt olyan, hogy kiszáradt, vagy veszélyes fa kivágásának igényét jelezték 
Hivatalunk felé a lakók. 
Fakivágási igényeket hagyott jóvá Hivatalunk néhány esetben, de elutasítás is több történt a kivágandó fa 
egészséges állapota és a kivágás indokolatlansága miatt. Tavalyi fakivágások pótlását visszaellenőrizve az a 
tapasztalat, hogy a pótlásnak néhány kivétellel eleget tett mindenki, akik nem, ők felszólítás után pótolták a 
szükséges fákat. Fa közterületi ültetésére is több kérelem érkezett, ezen engedélyekben a fa ültetésének helye 
minden esetben a szabályoknak megfelelően egyeztetésre került.  
Kilátást/közlekedést zavaró növényzet ügyében hivatalból 6 ingatlan esetében jártunk el, az 
ingatlantulajdonosok/ingatlanhasználók felszólításukra minden esetben eleget tettek az önkormányzati 
rendeletben előírt kötelezettségüknek. A közterület-felügyelet munkatársai számos esetben személyesen a 
helyszínen szólították fel az ingatlanok tulajdonosait, akik a hatósági eljárást megelőzően megfelelően 
gondoskodtak a zavaró növényzet metszéséről vagy eltávolításáról.  
A gazos ingatlanok vonatkozásában 53 esetben az ingatlantulajdonosok/ingatlanhasználók az eljárás 
megindítását megelőző felszólítást kaptak, melynek eredményeképpen önkéntes jogkövetéssel a 
kötelezettségüknek eleget tettek. 4 esetben volt szükség az eljárás megindítására és 2 esetben került 
közigazgatási bírság kiszabásra 20.000,- Ft összegben, az önkéntes teljesítés elmaradása miatt.  
Parlagfüves ingatlanok esetében idén nem volt szükség kényszerkaszálás elrendelésére, a felszólított 
ingatlantulajdonosok/ingatlanhasználók minden esetben határidőre eleget tettek a parlagfűmentesítési 
kötelezettségüknek. 
 
Szennyvízkiöntéssel kapcsolatban érkezett Hivatalunkhoz 4 bejelentés, egy ügyet pedig hivatalból észleltünk. A 
probléma ezekben az esetekben az, hogy vagy kerti wc található az ingatlanon és erős szaghatás érzékelhető 
emiatt a szomszédos ingatlanoknál, vagy az emésztő szippantásának hiánya okozza a szaghatást. Amennyiben az 
ingatlan nincs rákötve a csatornára, úgy a DPMV Zrt jár el szemlénket követően az ügyben, de ha az ingatlan 
csatorna rákötéssel rendelkezik, akkor a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az illetékes. Amennyiben a kötelező évi 
4 alkalommal nem történik szippantás, úgy jegyzői hatáskörben történhet bírságolás. 
 
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény meghatározza az önkormányzatok számára a 
környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat, valamint előírja a környezettel, annak védelmével, illetve a 
környezetet veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos környezetvédelmi terv programba szervezését. Településünk 
korábbi Környezetvédelmi Programja lejárt, így a jogszabályi előírásoknak megfelelően annak megújítása 
szükséges. Év elején 5 cégtől kértünk be árajánlatot az ügyben, 4 cégtől kaptunk is, de a veszélyhelyzetre való 
tekintettel el kellett halasztani a Környezetvédelmi Program megrendelését. Majd novemberben kértünk 
frissített árajánlatot a korábban árajánlatot tevőktől, és a Képviselő-testület döntése szerint a legkedvezőbb 
árajánlatot tevő Pannon Natura Kft-től megrendelésre került a Környezetvédelmi Program elkészítése. 
 
A közút területén, az alatt, illetve felett elhelyezett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút 
területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges. 2020-as 
évben helyi közútjaink tekintetében összesen 102 db közútkezelői állásfoglalás került kiadásra. Ezek közül 7 db 
telekalakítási ügy, 26 db útcsatlakozási és kapubehajtó létesítési hozzájárulás és 69 db közműcsatlakozási 
állásfoglalás. A hozzájárulások kiadásánál mindig nagy figyelmet fordítanak, az út burkolatának minél kisebb 
mértékű megbontására, a megbontást követő mielőbbi helyreállításra, a zöldfelület, illetve a fás szárú növények 
védelmére, megóvására, a csapadékvíz elvezetésének, gyűjtésének biztosítására.  
Mind a közút nem közlekedési célú igénybevétele kapcsán kiadott közútkezelői állásfoglalásokban előírtak 
betartása, mind pedig a közterület-használati engedélyben foglalt előírások, illetve határidők betartása 
maradéktalanul visszaellenőrzésre kerülnek.  
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34.§ (2) bekezdése szerint a forgalmi rendet - a forgalmi 
körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként - a közút kezelőjének 
felül kell vizsgálnia, és ha szükséges módosítania kell. Településünk Közlekedési Koncepciójának 
felülvizsgálatát mind a jogszabályi előírás teljesítése, mind pedig a városunkat is érintő megnövekedett 
forgalomnövekedés, illetve a lakosság által is jelzett forgalomcsillapítás iránti igények indokolják, így a 
Képviselő-testület döntése szerint a koncepció felülvizsgálatát megrendelték a Tandem Mérnökiroda Kft.-től.  
A forgalomkorlátozási jellegű intézkedések, korlátozások alól felmentést, behajtási engedélyt a 3/2011.(II.01.) 
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számú önkormányzati rendelet alapján a Képviselő-testület felhatalmazásából a jegyző átruházott hatáskörben 
adhat. Az éves, időszakos vagy eseti alkalomra szóló engedélyek mindig egyedi kérelem alapján egyenként 
kerülnek kiállításra. 2020-ban összesen 141 ügyirat keletkezett, mely alapján 246 db eseti és 139 db időszakos 
behajtási engedély került kiadásra.  
 
Állatvédelemmel, állattartással összefüggésben indult ügyek legnagyobb részét a lakossági bejelentéssel induló 
ügyek tették ki. Mindösszesen 58 db esetben indult eljárás, melyből két esetben került kiszabásra állatvédelmi 
bírság, valamint egy esetben megtiltásra került az ebtartás, és egy esetben a lótartás. Az esetek nagy részében az 
tapasztalható, hogy a bejelentéseknek nincs alapja, az ellenőrzött állattartók nagy részénél megfelelő 
körülmények biztosítva vannak. Jövőre nézve az Iroda fontosnak tartja a gyáli gyepmesteri telep bővítését, 
valamint azt, hogy jobban és szélesebb körben kerüljenek propagálásra a gyepmesteri telepről örökbe fogadható 
állatok.  
 
A közterület használatáról és használatuk rendjéről szóló 20/2007.(X.03.) önkormányzati rendelet alapján a 
használat engedélyezéséről a jegyző határozattal dönt. Az idei évben kiadott 67 db közterület-használati 
engedély az alábbiak szerint oszlik meg: Vállalkozó részére kiadott engedélyek: 10 db került összesen kiadásra 
melyből 2 db cirkuszi tevékenységre, 1 db szilveszteri árusításra, 3 db Halottak napi árusítársa, 4 db egyéb 
árusításra vonatkozott. A magánszemélyek részére kiadott közterület-használati engedélyekből 66 db építőanyag 
és/ vagy konténer tárolásra vonatkozott, 1 esetben esküvő rendezése céljából került kiadásra a közterület-
használatára vonatkozó engedély. 
 
Idén köztisztasági ügyben az Önkormányzat 32 ingatlannal szemben járt el és 360.000.- Ft közigazgatási bírság 
került kiszabásra, míg hulladék jogellenes elhelyezése okán 18 ügyben tett lépéseket a hivatal és 270.000.- Ft 
hulladékgazdálkodási bírság került kiszabásra. Gyál közigazgatási területével határos, Budapest XXIII. kerület 
Soroksár Önkormányzatával együttműködési megállapodási szándéknyilatkozat került aláírásra. A kidolgozás 
alatt álló együttműködéssel a települések határos területeinek védelme, az illegális hulladéklerakók felderítése a 
cél.  Elmondható továbbá, hogy a köztisztasági eljárások szinte mindig az ingatlan állapotának rendezésével 
érnek véget, szankció alkalmazása ritkán válik szükségessé.  
 
Jogellenesen elhelyezett hulladék ügyében Gyál Város Önkormányzata szorosan összedolgozik a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel, akik eltávolítják a közterületen talált illegális 
hulladékot, amennyiben annak korábbi tulajdonosa nem beazonosítható, vagy a már eljárásban kötelezett 
személy önkéntesen nem tesz eleget a hulladékmentesítési kötelezettségének. Amennyiben azonban 
magánterületen található a hulladék,  úgy a megfelelő feltételek fennállása esetén a jegyző hatáskörében eljárva 
hulladékgazdálkodási eljárás keretében – bírság kiszabása mellett – kötelezik a hulladék korábbi tulajdonosát a 
szemét elszállításra. Sajnálatos módon az esetek többségében nincs a hulladékban azonosításra alkalmas 
dokumentum, így ilyenkor jogszabályoknak megfelelően az ingatlantulajdonos kerül eljárás alá, kötelezve az 
ingatlana megtisztítására. 
Kiemelendő a 014/45 hrsz-ú, külterületi „szántó” besorolású, Biancs-tanya elnevezésű ingatlant érintő 
hulladékgazdálkodási ügy, mely 2018-ban indult, s több illetékes hatóság is eljárás alá vonta. Az 
ingatlantulajdonosok közül az egyik tulajdonos és a tényleges ingatlanhasználó engedély nélküli 
gépjárműbontási tevékenységet, valamint vélhetően illegális fémkereskedelmet folytat, továbbá nagy 
mennyiségű hulladékot halmoz fel illegálisan. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága Rendészeti Főosztály Fémkereskedelmi Igazgatási Osztályával 2020. július 9-én helyszíni 
ellenőrzést tartottunk, amelyen részt vett a Rendőrség, a Hivatal hatósági ügyintézője, irodavezetője, az ügyben 
illetékességgel és hatáskörrel eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya is. Hozott határozata értelmében - melyben megállapításra került az engedély 
nélküli hulladékgazdálkodási tevékenység, és a felmért közel 26 tonna veszélyes hulladék és az ismételt 
elkövetés ténye - 8,5 millió forint hulladékgazdálkodási bírságot szabtak ki, s egyben ismételten kötelezték a 
terület szántó művelési ágnak megfelelő, eredeti állapotra történő helyreállítására. Az ügyben az 
ingatlantulajdonos és használó fellebbezéssel élt, a hulladék mennyisége nem csökkent, eljárás továbbra is 
folyamatban van. Megoldást várhatóan az illegális hulladéklerakás miatt kiszabható büntetőjogi szankciók 
szigorítása hozhat.  
Az Igazgatási Iroda egy „sorompó és árok projekt”-et dolgozott ki, mely idén több ponton is megvalósult. Az 
illegális hulladékkal érintett helyszíneket megvizsgálva a kivitelezett árkolási munkálatok elvégzésével több 
ponton kiváltásra kerültek az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokra tervezett sorompók. Külterületen a 
Jálics holdas és Puskás utca közötti 0165 hrsz-ú földút fás részét mindkét oldalát árokkal zártuk le, Felsőpakony 
felől a gyáli erdőbe vezető ösvény bejárata ugyancsak árkolva lett azok gépjárművel való megközelítését 
meggátolva. A gyáli külterületi 0110/237 hrsz-ú földút elejét ugyancsak az Önkormányzat árkolta ki takarítás 
után, azonban az utat követő erdő bejáratát az Budapesti Erdőgazdaság Zrt. árkolta ki, a crosspálya melletti 
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külterületi fás részhez menő földút bejáratával egyetemben. Az M0 és M5 körforgalom gócpontos szakaszai 
kapcsán írásban kérte az Önkormányzat az ingatlantulajdonosokat a jogellenes hulladéklerakás megelőzésére. 
 
Az Iroda a pandémia miatt későbbi időpontra halasztva, de 2020. évben is megszervezte az elektronikai 
hulladékok gyűjtését, mely egy nyári és egy őszi alkalommal végzett gyűjtést foglalt magában. Kizárólag gyáli 
magánszemélyek adhatták le elromlott, megunt, feleslegessé vált elektronikai eszközeiket, lakcímkártya 
bemutatását követően. A számok azt mutatják, hogy a lakosság részéről az ilyen típusú hulladékok leadása iránt 
rendkívül nagy igény mutatkozik, ugyanis az augusztusi gyűjtés során valamivel több, mint 17,5 tonna, míg az 
őszi gyűjtés során hozzávetőleg 16 tonna hulladék gyűlt össze, melynek elszállításáról és környezetszennyezést 
kizáró kezeléséről, újrahasznosításáról a vállalkozó gondoskodott. 
 
2020-ban először valósult meg az Önkormányzat szervezésében és a Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. finanszírozásában a veszélyes hulladék lakossági leadásának térítésmentes lehetősége a 
közterület-felügyelők felügyeletében és koordinálásában. Rendkívül sikeresnek és hatékonynak bizonyult a 
lakosság körében, így 2021-ben is tervezzük megvalósítani Az akció során az alábbi mennyiségben kerültek a 
különböző veszélyes hulladék típusok leadásra: 
 
Fáradt olaj 1 660 kg 
Szárazelem 195 kg 
Akkumulátor 20 kg 
Fénycső 150 kg 
Pala 13 320 kg 
Oldószer 109 kg 
Irodatechnika 180 kg 
Festék 13 587 kg 
Szennyezett göngyöleg 303 kg 
Növényvédőszer 105 kg 
Spray flakon 35 kg 
Bitumenes hullámlemez 6 640 kg 
Étolaj 460 kg 
 
Gyál városában igen széleskörű a hulladékgyűjtés, kezelés és leadás lehetősége. Az Önkormányzat és lakossági 
önkéntesek mellett civil szervezetek, cégek, vállalkozások, oktatási- nevelési intézmények is elhivatottak a város 
tisztasága érdekében.  Az eddig megvalósult projektek, megelőző intézkedések és szolgáltatások mellett az Iroda 
kidolgozta a 2021. évi Hulladékmentesítési Projektjét, melyben több cél megvalósítását tűztük ki célul a 2021. 
évre vonatkozóan.  
 
2020. évben 220 hatósági jelzéssel nem rendelkező, vagy műszakilag kifogásolható, vagy elhagyottnak tűnő 
gépjármű ügyében járt el az Iroda, a közterület-felügyelőkkel közösen. Ebből 135 gépjárművet az üzembentartó 
a felszólítást követően elszállított, 56 db gépjármű azonban rendelkezett érvényes műszaki engedéllyel, valamint 
a műszaki állapota is megfelelő volt, ezáltal jogszerűen parkolt a közterületen. 11 esetben bejelentéssel éltenk a 
Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya felé magánterületen tárolt gépjárművek 
ügyében. 12 db gépjármű elszállíttatását rendelték meg a szerződött vállalkozótól, melyekért a tulajdonosok még 
nem jelentkeztek a tárolási telephelyen. Jelenleg még 6 gépjármű ügyében folyik a hatósági eljárás. 
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 142.§-a alapján határozatban kiszabott pénzbírság közérdekű munkával megváltható. A közérdekű 
munkavégzés helye Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2020. évben 3 fő jelentkezett 
Hivatalunknál közérdekű munkavégzésre. A kötelezettetek közül csak egy személy teljesítette kötelezettségét.  
 
Az Iroda szervezésében idén is kétszer, 2020. június 30. és július 21. napján történt szúnyoggyérítés a Corax-
Bioner Biotechnológiai Zrt. közreműködésével. Ugyanezen cég végezte városunkban a tavalyi gyérítést is. Bár a 
megelőző években légi kezeléseket is alkalmaztak, azonban a légi kijuttatásra engedélyezett szúnyogirtó 
készítmények engedélye lejárt, 2020. évtől már csak a földi kezelési mód engedélyezett. A szúnyoggyérítés 
2021. évben is tervezésre kerül.  
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2020-ban Hivatalunkhoz 9 esetben juttattak el talált tárgyat. Ebből két darab pénztárca, valamint egy darab 
mobiltelefon már sikeresen átadásra került a tulajdonos részére. 2020. augusztusában egy, a rendőrség által talált 
iratokkal teli táska került leadásra Hivatalunknál. Az iratok egy külföldi állampolgár dokumentumai voltak, aki 
soha nem járt Magyarországon, táskását egy európai kirándulás során lopták el tőle. A hölgy beazonosításra 
került és Szerbia Köztársaság Nagykövetségének megküldésre került a csomag, amit a Nagykövetség továbbított 
a hölgy részére.  
 
A Polgármesteri Kabinettől átvételre került a Plukkido Program. Az ideki kártyák cseréje folyamatos, hetente 
új leveleket szükséges kitenni az ideki postaládákba. A nyári gyakorlaton résztvevő diákok segítségével 
felmérték a hozzávetőleg 1,5 év óta használatban lévő a kártyák hiányosságát, így 2020. szeptemberében 231 db 
2 oldalas laminált ideki kártyát rendeltenk meg 78.915,- Ft + ÁFA értékben, teljessé, hibátlanná téve így a kártya 
állományt. 
 
Anyakönyvi ügycsoport 
2020-ban 283 esküvő került lebonyolításra, ezekből 270 a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, 4 az Arany 
János Közösségi Házban és 9 a Galopp Majorban. Az elmúlt évben a házasságkötések száma nagyot nőtt (2019-
ben 210 db volt). A tavasszal bevezetett vészhelyzeti korlátozások miatt, több településről kiszorultak a 
házasodni vágyók, így a környező településeket vették célba, de voltak, akik messzebbről jöttek hozzánk, hogy 
össze tudjanak házasodni. A tavaly nyár óta igényelhető babaváró hitel miatt okán is nagy számú házasság 
köttetett, ez a jövő év folyamán is növelni fogja majd a házasságkötések számát. 
A Gyáli Élet Program, ezen belül a „Gyáli Házasulandók Program” keretében 136 pár vált jogosulttá az 50.000 
Ft egyszeri támogatásra, amely összességében 6.700.000 Ft-ot jelentett. (2 db kifizetése átcsúszik 2021-re, ezek 
nincsenek benne az összegbe, de a jogosultak számában igen) 
Névadó ünnepség 6 db volt, az Önkormányzat ajándékaként plüss mackókat kaptak a gyerekek. 
13 pár ünnepelte 2020-ban a házassági évfordulóját az Idősek Világnapja alkalmából. Házhoz vitték az 
ajándékot, ami egy csokor virág és egy üveg bor volt 
Ebben az évben 12-en tettek állampolgársági esküt. 
A Gyálon történt halálesetek száma 85 volt. Szerencsére ez a szám a tavalyihoz képest nagyon minimálisan 
növekedett. 
 
Szociális és Gyámhatósági ügycsoport  
A szociális ügyekkel foglalkozó két munkatárs feladatkörébe tartozik egyrészt a jegyző gyámhatósági 
feladatainak ellátása – ezen belül is a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, továbbá a hátrányos, ill. 
halmozottan hátrányos helyzet megállapítása –, másrészt a helyi rendelettel megállapított támogatások 
ügyintézése (rendkívüli települési támogatás, méltányosságból adható rendkívüli települési támogatás, lakhatási 
támogatás, köztemetés, szociális tanulmányi ösztöndíj, babaköszöntő csomag, beiskolázási segély, óvodakezdési 
támogatás és iskolakezdési támogatás). Feladatuk 2020. március 1-től kiegészült egyes jegyzői hatáskörű 
gyámhatósági feladatokkal (gyermek nevének megállapítása, előzetes gyámnevezés, képzelt szülő adatainak a 
megállapítása, igazolás kiadása arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya 
képzelt személy, családvédelmi koordináció, tájékoztatás a rendezetlen családi jogállás kezeléséről). 
 
A 2020. évben keletkezett szociális témájú ügyiratok száma ügytípusok szerinti bontásban: 

Rendkívüli települési támogatás 
Ebből bizottsági hatáskörben méltányossági támogatás 
Ebből veszélyhelyzetben munkahely elvesztése miatti 
támogatás 

308 db 
82 db 
21 db 
 

Beiskolázási segély középiskolai tanulók részére 13 db 
Lakhatási támogatás 13 db 
Társhatósági megkeresés 21 db 
Köztemetés 7 db 
Hatósági bizonyítvány (szociális és GYÉP ügyekben) 49 db 
Szociális tanulmányi ösztöndíj 14 db 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 165 db 
Környezettanulmány 16 db 

Szünidei gyermekétkeztetés 

tavaszi szünidőben 20 gyermek, 
nyári szünidőben 30 gyermek, 
őszi szünidőben 15 gyermek,  
téli szünidőben 15 gyermek  

Babaköszöntő csomag megállapítása 156 db  
Iskolakezdési támogatás* 393 db 
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Óvodakezdési támogatás: 12 db 
*Általános iskolások részére iskolakezdési csomag 
 
 
Rendkívüli települési támogatást 2019-ben 277 ügyfélnek 310 esetben, 2020. évben 272 ügyfélnek 308 esetben 
lett megállapítva támogatás. A teljes kifizetett összeg: 11.311.280 Ft volt. A kérelmek döntő többségében a 
támogatás iránti indok az egészségi állapot romlása, betegség, gyógyszer- és kórházi költségek fedezése, a 
hozzátartozó elhalálozása, a magas temetési költségek szerepeltek, ritkábban rendkívüli-, váratlan élethelyzet 
(elemi kár, munkahely elvesztése) szerepelt.  
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a jegyző állapítja meg, amennyiben a 
gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének (2020-ban 28 500 Ft) 135%-át, azaz a 38 475 Ft-ot, illetve egyes esetekben 145%-át, azaz 
41 325 Ft-ot és vagyonnal nem rendelkezik. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a 
gyermek szociális helyzete alapján jogosult a jogszabályban meghatározott gyermekétkeztetés normatív 
kedvezményének, illetve az ezzel együtt járó pénzbeli támogatásnak évi két alkalommal (augusztusi és 
novemberi hónapokban) történő igénybevételére. 
2020-ban 165 család 487 gyermeke részére történt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
megállapításra. 
Évi két alkalommal (augusztusban és novemberben pénzbeli támogatás formájában) e családok gyermekei 
6.000Ft, illetve 6.500 Ft/fő támogatásban részesülnek. 2020-ban az igénybevett pénzbeli támogatás megoszlása 
az alábbiak szerint alakult: 
2020. augusztus:   alapösszegű támogatott száma: 292 fő  összesen: 198 család 
   emelt összegű támogatott száma: 125 fő     408 gyermeke 
 
2020. november:   alapösszegű támogatott száma: 247 fő  összesen: 172 család 
   emelt összegű támogatott száma: 105 fő     345 gyermeke 
 Ezen a címen 4.731.500 Ft került részükre kifizetésre, mely teljes összeg központi költségvetésből biztosított. A 
veszélyhelyzet okán hozott járványügyi intézkedések szem előtt tartása miatt, november hónaptól a támogatások 
kifizetése postai úton történtek, ennek költsége saját finanszírozásból történt. A támogatások 2021. évben is 
postai és banki utalással fog történni.  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozásnak 
megfelelően a 2020. évben az alábbiak szerint biztosította Önkormányzatunk az ingyenes szünidei étkeztetést: 
 

 2020. tavaszi 
szünet 

2020. nyári 
szünet 

2020. őszi 
szünet 

2020. téli 
szünet Összesen 

jogosultak száma 175 fő 128 fő 115 fő 113 fő 531 fő 

kérelmezők száma 20 fő 30 fő 15 fő 19 fő 84 fő 

kérelmezők aránya 
(kérelmezők/jogosultak 

száma) 
11 % 23 % 13 % 17 % 16% 

elfogyasztott adagszám 14 adag 1251 adag 75 adag 13 adag 1353 adag 

szünidei napok száma 2 nap 54 nap 5 nap 7 nap 68 nap 

étkezők átlagos száma 
(adagszám/napok száma) 

7 fő 23 fő 15 fő  2 fő 20 fő 

(el)fogyasztási hajlandóság 
(étkezők/kérelmezők száma) 

35% 77% 100% 10 % 24% 

bent maradt adagszám 
(„bukó), önkormányzati 

veszteség 
11 adag 7 adag 0 adag 6 adag 24 adag 

 
Fenti táblázat foglalja össze a 2020. év ingyenes szünidei étkeztetésének statisztikai adatait, melyből kiolvasható, 
hogy 68 szünidei napon, átlagosan 20 gyermek részesült napi meleg főételben az iskolai tanítási szünetek 
munkanapjain. A jogosultak számához képest az igénybevevők száma rendkívül alacsony, és emellett csökkenő 
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tendenciát is mutat.   
Az idei évben a Gyáli Élet Program módosítása okán a támogatás 1-8. osztályos tanulók számára az 
iskolakezdési csomag kibővítésre került. Az ügyfélforgalom ezáltal a szociális irodán, főleg augusztus 
hónapban jelentősen megnőtt és a csomagok átvétele, átadása rendkívüli tempójú munkateherrel járt az 
ügyintéző számára, akinek a nyári diákmunkások nagyban segítették a munkáját.  
A nem gyáli intézményben tanuló gyermekek részére átadott iskolakezdési csomagok száma havi bontásban: 

június  6  
július 82 
augusztus 258 
szeptember 48 
október 2 
november 2 
december 1 
Összesen:  399 csomag 

 
A Polgármesteri Kabinettel történt egyeztetés és a Gyáli Élet Program novemberben elfogadott módosítása 
alapján 2021. évben a tanszercsomagok iránti igények beadási rendje és átadásának módja is változni fog, 
csökkentve ezzel az ügyfélforgalmat és az ügyintézési terhet, színvonalasabb, ünnepélyesebb keretet adva a 
támogatás jellegének.  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. 
§ (6) bekezdés rendelkezései szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásról minden év május 31. napjáig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést 
készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a 2019. évi 
gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozóan a Kertváros Szociális Központtal közreműködve az átfogó 
értékelést elkészítettük, Képviselő-testület által elfogadásra került.   
 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése alapján: „A 
legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek 
részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében – jogszabályban meghatározottak szerint – 
szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében 
látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szociális 
szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és 
aktualizálja. A „Kertváros” Önkormányzati Társulás által fenntartott Kertváros Szociális Központ 
intézményvezetője a szolgáltatástervezési koncepciót elkészítette, melyet a Gyál városban elérhető pénzbeli és 
természetbeni támogatási formákkal kiegészítettünk. A szolgáltatástervezési koncepciót az Önkormányzat az 
elfogadást megelőzően véleményeztette az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal. A 
szolgáltatástervezési koncepció tervezetét a „Kertváros” Önkormányzati Társulás polgármestereinek és 
jegyzőinek is megküldtük véleményezésre, kiegészítés, javaslat, észrevétel nem érkezett. A törvény a 
dokumentum elkészítésével, felülvizsgálatával a települési önkormányzatok részére célként tűzte ki, hogy az 
elkészült, időről-időre felülvizsgált koncepcióval megismerhetővé, áttekinthetővé, ellenőrizhetővé váljanak az 
abban rögzített feladatok megvalósítása, továbbá kijelölésre kerüljenek a fejlesztési irányok, célok.  
A Koncepció a Képviselő-testület és a Társulási Tanács által is elfogadásra került. Gyál Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 6/2020.(II.28.) számú rendeletével létrejött a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal, mely 
működésével eleget tesz a rendeletben foglalt feladatának, azaz figyelemmel kíséri a szolgáltatástervezési 
koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulását, végrehajtását. 
 
Közterület-felügyelet 
 
A Gyál város közterület-felügyelői szolgálata a 2018. április 1-jétől életbe léptetett új követelmények szerint 
működött, illetve működik. A 2018. év április hónapjától a vezetés a közterület-felügyelet megreformálását és a 
hatékonyság növelését jelölte meg feladatnak, ami egyrészt a közterület-felügyelők munkájának ellenőrésére és 
eredményeinek értékelésére, másrészt a közterületi jelenlét növelésére helyezte a fő hangsúlyt. 
Első lépésként a munkaidőrendszerbe avatkoztunk be, a közterületi jelenlét idejét a 08-tól -16 óra helyett 06 
órától 22-ig, illetve téli időpontban 06 órától 21 óráig terjesztettük ki kétváltásos rendszerben. A második lépés a 
munkaidő kihasználása és a hatékonyság növelése volt, amely eredményeként a szolgálatot teljesítők létszáma 1 
főre csökkent. Ugyanakkor a mezőőri szolgálat 2019. év május hónaptól megszűnt. Időközben a korábban 
közterület-felügyelőként dolgozó Kurucz Árpád ismét szolgálatba állt, így tartósan 2 fő teljesítette a feladatokat.  
A 2019. év adatai alapján már teljes bizonyossággal megállapítható volt, hogy a reformálásra szükség volt, és 
dacára a létszámcsökkenésnek a hatékonyság jelentős mértékben növekedett. E növekedés továbbra is tart. 2018. 
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évhez képest 2020. évben a járőrtevékenység 69,5 %-kal növekedett, a munkaidő változtatásnak, azaz a 
lefedettségi időnek köszönhetően. 
Változott a 2018. április hónapot megelőző időszakhoz képest a beszámolás rendje, a közterületfelügyelők 
naponta írásos jelentésben számolnak be a tevékenységükről, amely jelentős szigorítást jelentett. 
A 2019. évben a szolgálat teljesítménye, felállása a jogszabályi módosulások, valamint a személyi változások 
miatt hullámzó volt. Új felügyelők álltak munkába, majd távoztak különböző okok miatt. Beindult a roncsautó 
program, valamint a helyszíni bírságolás. Rendszerbe lett állítva egy fő adminisztrátor, aki elvégezte a 
közterület-felügyelői tanfolyamot annak érdekében, hogy kezelhesse a szabálysértési nyilvántartó rendszert, a 
helyszíni bírságokkal kapcsolatos ügyintézést, illetve tehermentesítse a közterületi szolgálatot a térfigyelő 
kamerarendszer rendszeres elemzésével. A 2019. június 1-jével hatályba lépő BM rendelet rendelkezései 
betartásához igény merült fel PDA (personal digital assistant azaz személyes digitális asszisztens) rendszerbe 
állítására – melynek költségvetési és beszerzés-tervezési munkálatai akkor meg is kezdődtek. A két közterület-
felügyelő közül betegség miatt ismét egy fő látta el a szolgálatot hosszabb ideig. 
Ez az időszak egészen 2020. augusztus, illetve szeptember hónapig tartott, ekkorra sikerült a rendelkezésre álló 
státuszokat feltölteni további egy fő képzett és egy fő kezdő közterület-felügyelővel, aki képzési kötelezettségét 
sikeres vizsgával teljesítette. A közterület-felügyeleti létszám így már teljes, 4 fővel működik. 
Összességében megállapítható, hogy a szolgálat megreformálása szükséges és hasznos volt. A közterület-
felügyelet mind szolgálatként, mind szolgáltatásként teljes mértékben betölti a célját, valamint a törvényben 
meghatározott feladatait maradéktalanul teljesíti.  
Technikai fejlesztések:  
A közterület-felügyelet feladatellátása kibővült a külterületek ellenőrzésével; e tevékenységhez a Hivatal egy új, 
külterületi bejárásra is alkalmas Suzuki S-cross típusú gépkocsit vásárolt. Bővült a térfigyelő kamera rendszer 
újabb 3 kamerával, új, nagyteljesítményű szerverrel és két monitorral, továbbá kiépítésre került egy megfigyelő 
állomás a Gyáli Rendőrőrs épületében.  
2020. december 9. napján átvételre került a közterület-felügyelet részére egy darab PDA mobil eszköz, valamint 
egy darab nyomtató. A készülék jelenleg figyelmeztetésre, valamint e-intézkedésekre használható, mindaddig 
amíg a bírság fizetésére alkalmazott csekkek postai bevizsgálása nem történik meg a posta által. A készülék 
lehetővé teszi a közterület-felügyelők részére, hogy kisebb fokú közlekedési szabályszegések esetén helyszíni 
vagy távolléti bírságot szabjanak ki, illetve feljelentést tudnak tenni a NOVA SZNYR rendszerben. Az eszköz 
által valószínűsíthetően a postánál, valamint a vasárnapi piaci napokon a parkolással kapcsolatos problémák 
jelentős része megoldódik. A készülék továbbá alkalmas arra, hogy az Önkormányzat közösségi együttélésre 
vonatkozó rendeletében meghatározott szabályok be nem tartása esetén a közterület-felügyelő helyszíni bírságot, 
távolléti bírságot szabjon ki, valamint feljelentést tud alkalmazni. Ezen közigazgatási bírságokból származó 
bevételek az önkormányzati költségvetést tudják növelni. Az e-intézkedés funkció révén csökken a közterület-
felügyelők adminisztrációs terhe tekintve, hogy minden intézkedés típus felvezetésre került a rendszerbe így pár 
kattintással tudják rögzíteni, hogy éppen mikor, milyen intézkedést hajtanak végre. Az eszköz adminisztrációs 
felületén nyomon követhető az eszköz, így a közterület-felügyelők napi munkája átlátható, dokumentált. 
Munkaidő változás: 
2020. év novemberében elrendelt kijárási korlátozások miatt a délutános műszak 12 órától 20 óráig tart. A 
vasárnapi piac-szolgálat változatlan maradt.  
Speciális mutatók: 
Lakosságszám alapján 2019. évben 1 fő közterületfelügyelőre jutott 11500 lakos, míg 2020. évben a kiegészült 
létszám óta 1 fő közterület-felügyelőre 6150 lakos (viszonyításképpen a rendőrség és lakosság aránya 500 lakos / 
1 fő rendőr) 
2020. évi adatok: 

teljesített szolgálatok száma 4541 eset 
járőrözés / óra 3016 óra 
rendezvénybiztosítás 2 óra 
ideiglenes külterületi járőrözés 538 óra 
térfigyelés és egyéb 528 óra 
figyelmeztetés 1396 fő 
helyszíni bírság 50000 ft/1 fő 
feljelentés 21 eset 
jelzésadás a hivatalnak 1183  
eljárás kezdeményezése 428 
lakossági bejelentések 174 
Roncsautókkal  /db kapcsolatos intézkedések 221 
hivatal működésével kapcsolatos küldések 1397 
gépkocsival megtett kilométer 11253 km 
túlóra 208 
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Saját kezdeményezésű intézkedések 1 órára kivetítve 1,04 
Összesítve intézkedések kivetítve 1 órára 1,52 

Fogalommagyarázat: 
• Figyelmeztetés: Enyhébb súlyú jogsértés esetén alkalmazott intézkedés. A megelőzés, illetve a 

jogkövetésre való figyelemfelhívás eszköze. 
• Jelzés: A közterület-felügyelő olyan intézkedése, amikor jogsértést észlel, abban saját hatáskörben 

intézkedik – a helyszínen az érintett személyt vagy szóban, vagy írásban tájékoztatja a jogsértésről, 
határidőt állapít meg a jogsértés megszüntetésére, azt a határidő leteltével ellenőrzi, és az eredmény 
ismeretében dönt. Ide tartozik az engedély nélküli közterületfoglalás, a lomos, gazos, parlagfüves 
ingatlanok, szikkasztó árkok rendbetétele, útügyi szabálysértések, mint terméskövek, oszlopok engedély 
nélküli elhelyezése, túlburjánzó növényzet rendbetétele, járdák síkosságmentesítése, hómentesítése, 
roncsautók, műszaki vizsga nélküli járművek eltávolíttatása, utcára történő esővízkivezetés, egyéb – a 
közterület nem rendeltetésszerű használatának megszüntetése – mindazon esetek, amikor hivatali 
eljárást kellene elrendelni. Ezen intézkedésekről a közterület-felügyelő a beszámoló jelentésben jelzést 
ad.   

• A jelzésadás a leghatékonyabb módja a hivatal tehermentesítésére, eredményes jelzésadás esetén a 
jogsértés külön eljárás nélkül megszüntetésre kerül, illetve javul a lakosság jogkövető magatartása. A 
közterületi szolgálat legértékesebb tevékenysége. 

• Eljárás kezdeményezése:Mindazon esetek, amikor a jelzésadás során alkalmazott intézkedések 
eredményre nem vezetnek, illetve minden olyan eset, amikor nem található a jogsértéshez köthető 
személy, avagy az együttműködéstől eleve elzárkóznak, és a hivatali eljárás más intézkedéssel nem 
pótolható.  

 
A kimutatás tartalmazza a teljesített órák számát, a figyelmeztetések számát, helyszíni bírság összegét, a 
megbírságoltak számát, a jelzésadások és az eljárások kezdeményezésének számát. A kimutatás a közterület-
felügyelők által leadott napi beszámoló-jelentések alapján készült. A kimutatás alkalmas a közterület-felügyelők 
személyes teljesítményének értékelésére, a munkához való hozzáállás, a feladatokhoz tanúsított aktivitás 
megállapítására. 
A kimutatás tartalmazza az intézkedési mutatót, amely az egy órára jutó saját kezdeményezésű intézkedések 
mérőszáma. A Gyál város operatív helyzete (operatív helyzet = közrendvédelmi és közbiztonsági és bűnügyi, 
illetve népességi mutatók, a lakosság jogkövető magatartása, infrastruktúra, földrajzi elhelyezkedés) alapján 
elvárható minimális intézkedési mutató: 0,7 - 1. 
 
2019. évben a következő célkitűzéseket határoztuk meg a 2020. évre: 
Tervezet: 

• a közterületfelügyeleti szolgálat létszámbővítése;  
• a hatékonyság szinten tartása illetve növelése;  
• a bírságolási rendszer működtetése;  
• a mezőőri szolgálat kiváltása; a rendőrséggel történő közös szolgálat ellátása, 
• a rendőrségtől kapott intézkedéstaktikai képzés folytatása. 

 Megvalósult: 
 a létszámbővítés megtörtént, a státuszok fel lettek töltve 
 a hatékonyság javult: bázisévhez viszonyítva  

- járőrtevékenység + 69,5 % 
- jelzésadás 1001-ről 1108-ra 
- eljárás kezdeményezés 259 esetről 411-re 

 bírságolás rendszer működtetése a váratlan veszélyhelyzet miatt 2021. év elejére valósul meg 
teljeskörűen 

 a mezőőri szolgálat kiváltása megtörtént. a rendőrséggel közös szolgálat  ellátása megvalósult 
 intézkedéstaktikai képzés nem valósult meg 

 
2021. évre szóló célkitűzések: 

• A közterületi szolgálatot ellátó állomány intézkedési hatékonyságának fejlesztése, a szükségessé váló, 
új típusú intézkedések elsajátítása és gyakorlati alkalmazása 

• a helyszíni bírságolás rendszer (PDA kezelés) alkalmazása, annak kiterjesztése a közigazgatási 
bírsággal sújtható eseteire 

• a hivatal funkcionális működésének támogatása, segítése 
• a külterületek rendjének, tisztaságának megőrzésére szolgáló intézkedések hatékonyságának növelése 
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Közterületi szolgálat éves kimutatása 

Dátum 

Felügy
elők 

száma 
(szolgá

lat 
esetsz

ám) 

Közterületen eltöltött 
óraszám 

Nem közterületen eltöltött 
óraszám Saját kezdeményezésű intézkedés Küldések 

Gépkocsiv
al megtett 
kilométer 

Túlór
a 

Járőrözé
s 

Rendezvén
y 

Egyé
b 

Adminisztráci
ó 

Térfigyelé
s 

Egyé
b 

Figyelmezteté
s 

HB 
összeg 

H
B 
fő 

Feljelenté
s 

Jelzésadá
s 

Eljárás 
kezdeményezés

e 

Lakossági 
bejelenté

s 

Hivatal 
működésév

el 
kapcsolatos 

Január 40 231 0 12 1 61 10 104 0 0 1 88 46 20 62 857 16 

Február 28 179 0 4 0 23 13 89 0 0 0 65 27 14 112 626 8 

Március 44 289 0 0 0 43 19 160 50000 1 5 161 52 22 147 1010 4 

Április 37 223 0 33 2 33 1 106 0 0 0 113 43 23 64 792 0 

Május 27 139 0 34 0 31 0 162 0 0 3 52 9 14 42 707 13 

Június 23 128 0 30 0 21 0 133 0 0 2 30 19 18 54 633 12 

Július 19 118 0 11 0 23 0 66 0 0 1 90 23 6 129 543 0 

Augusztus 42 203 2 38 2 34 42 54 0 0 2 98 46 6 127 899 20 

Szeptember 58 291 0 66 0 67 2 184 0 0 1 192 97 18 216 1243 36 

Október 83 447 0 120 0 63 20 125 0 0 3 150 27 17 223 1606 36 

November 85 458 0 121 0 76 0 92 0 0 0 72 23 6 138 1384 47 

December 57 310 0 69 0 53 0 121 0 0 3 72 16 10 83 953 16 

2020. év 543 3016 2 538 5 528 107 1396 50000 1 21 1183 428 174 1397 11253 208 
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VI. Főépítészi Iroda 
 

A Főépítészi Iroda vezetője, egyben a város főépítésze Kiss István. 
 
Az önálló Főépítészi Iroda 1 fővel, a főépítésszel 2018.október 01.-én kezdte meg a munkáját. Az ide 
kiírt állás pályázat hosszú ideig eredménytelen volt, ebben az időszakban a főépítész csak 
adminisztratív segítséget (iktatás, postázás) kapott feladatai ellátásához. Az álláshely 2019. június 1.-től 
betöltött, sikerült (részben) szakirányú végzettségű kolleganőt felvenni, így a korábban felhalmozódott 
hátralékot lassan feldolgozták. 2020. március 1.-től az építésügyi hatósági feladatokat teljes egészében a 
Kormányhivatalok látják el, így az építéshatósági feladatokat ellátó kollegáink átirányításával újabb 2, 
szakirányú végzettséggel rendlekező kolláganővel bővült az Iroda. 2020. július 31-én korábbi  
munkatársunk új munkahelyre távozott. 
A Főépítészi Iroda látja el a főépítészi, vagyongazdálkodási  és az egyéb hatásköri feladatokat. Gyál 
Város Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2019.(V.31.) önkormányzati 
rendelete 2019. augusztus  5.-én lépett hatályba. Ez nagy mértékben megnövelte a főépítészi 
feladatokat, hiszen az alábbi új eljárások, munkafolyamatok kerültek bevezetésre: 

• Településkép védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció (2020. évben lefolytatott: 97 db) 
• Településképi véleményezési eljárás (2020. évben lefolytatott: 14 db) 
• Településképi bejelentési eljárás (2020. évben lefolytatott: 8 db) 
• Településképi kötelezés (2020. évben lefolytatott: 0 db) 

 
A főépítészhez tartoznak az alábbi feladatok:  
1. Vagyongazdálkodási feladatok, 
2. Főépítészi feladatok 
3. Egyéb hatásköri feladatok. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a felsorolt ügyiratokhoz és az ilyen típusú 
ügyfélfogadáshoz számos időigényes konzultáció, megbeszélés és tájékoztatás kapcsolódik, ami 
nagymértében növeli a főépítész szakmai irányú munkáját, viszont mindez Gyál város építészeti, 
városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása, a helyi adottságok figyelembe 
vétele, a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények 
kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása érdekében 
történik. 
 
1. Vagyongazdálkodási feladatok: 
2020. évben is jelentős volt Gyál Város Önkormányzatának ingatlanforgalma mind eladási, mind 
vételi oldalról.  
 
Eladások és bérlések: 

• A Képviselő-testület a 20/2012.(XI.30.) sz. határozatában döntött az Önkormányzat tulajdonban lévő 
Gyál, Móricz Zsigmond utca (hrsz. 8103/1) telek eladásáról. A telek értékesítésére az adás-vételi 
szerződést megkötöttük. 

• A 175/2019.(IX.26.) sz. határozatával döntött az Önkormányzati tulajdonban Krúdy Gyula egy részének 
megosztásáról, átminősítéséről és elidegenítéséről. A telekrész értékesítéséről a szerződést megkötöttük. 

• Gyál Város Önkormányzat Polgármesterének 69/2020. /IV. 30./ számú Polgármesteri határozat alapján, 
a kivett közterületről beépítetlen területté történt átminősítés után értékesítésre került a Gyál 132/3 
hrsz.-ú ingatlan. 

• Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2020. (IX.24.) sz. határozatával döntött arról, 
hogy a FEGY részére, 2020. október 1. napjától, 15 év időtartamra, térítésmentesen használatba adja az 
Önkormányzat tulajdonát képező a Gyál, Bajcsy-Zsilinszky utca 93 szám alatti (hrsz.: 5548) ingatlant, 
védelemi központ kialakítására, közcélú tevékenység folytatására.  
 
Vállakozói Park: 

• Az Önkormányzat tulajdonában lévő 4375/6 hrsz.-ú ingatlan megosztásával 10 db önálló ingatlan került 
kialakításra, amelyeket a kisvállakozások céljára bérbeadunk. Több céggel folytattunk tárgyalásokat, 
egyeztetéseket. 2020-ban  7 db telekre vonatkozóan 5 céggel kötöttünk bérleti szerződést. Jelenleg 3 
telekre várjuk még a jelentkezéseket. 
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Vásárlások és egyéb ingatlanszerzések:  
• A tulajdosok felajánlása és a Képviselő-testület döntése alapján,  nagyszámú szerződést kötöttünk - a 

szabályozási tervnek megfelelő - telekalakítási eljárás során kialakuló, „kivett helyi közút” 
megnevezésű földrészletek téritésmentes önkormányzati tulajdonba adására. 2020. évben 5 db 
ilyen felajánlásban döntött a tisztelt Testület. Ezek a térítésmentes vagyonszerzések közpénz kiadása 
nélkül segítik a település szabályozási terv szerinti rendezését! 

• A Magyar Államtól 2020. augusztus hóban ingyenes átadással tulajdonunkba került a gyáli 4266/4 
hrsz.-ú (MÁV állomáshoz vezető) kivett út. 

• Önkormányzat megvásárolta a Gyál, József Attila utca 7. szám (hrsz: 2623) alatti ingatlant további 
fejlesztések céljára. 
 
Termelésből történő kivonások és belterületbevonások: 

• A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint külterületi termőföld belterületbe vonása iránti 
kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő. 2020. évben is 4 db ilyen kérelem és testületi 
döntés volt.  

• További földhivatali eljárást igénylő feladat az önkormányzati tulajdonban lévő, vagy azokat érintő 
szintén növekvő számú telekalakítási eljárások bonyolítása, illetve azokban történő közreműködés. 
 
Utca elnevezések: 

• Két közterület elnevezésére került sor, amely az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatai alapján a 
Képviselő-testület Pipacs utcának és Vállalkozó utcának nevezett el. 
 
Címigazolások, KCR ellenőrzések: 

• A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Kormány rendelet alapján az 
ingatlan-nyílvántartásban történő változásokról (épület feltüntetés, telekalakítás..) értesíti hivatalunk, 
illetve megküldi a KCR adatlapot. Az Iroda ellenőrzi, hogy nem történt-e szabálytalan bejegyzés, illetve 
az Igazgatási Iroda munkatársával egyeztetve az új címeket meghatározza, melyet a kolléga rögzít a 
KCR rendszerben. 2020 évben 153 db értesítést kaptunk. 

• 2020 évben  68 címigazolást adtunk ki banki ügyintézés, közmű átírás, adásvételi szerződés, lakcím 
bejelentkezés céljára.. 
 
2. Főépítészi feladatok: 
 

• A Képviselő-testület a 83/2017.(IV.27.) sz. határozatában úgy döntött, hogy elkészítteti Gyál Város 
Településképi Arculati Kézikönyvét és megalkotja Gyál Város településképi rendeletét, valamint 
előzőeknek megfelelően módosítja Gyál Város Helyi Építési Szabályzatát. A Képviselő-testület a Gyál 
Város Településképi Arculati Kézikönyvét a 100/2019.(V.30.) sz. határozatával elfogadta azzal, hogy a 
Pest Megyei Építész Kamara  szakmai véleményében foglaltaknak megfelelően a szükséges javításokat 
el kell végezni. 

• A Képviselő-testület megalkotta a a településkép védelméről szóló 100/2019.(V.31.) önkormányzati 
rendeletét, amely 2019. augusztus 5.-én lépett hatályba. Az azóta eltelt időszakban az előzőekben  
eljárásonként felsorolt feladatokat végeztük el. A tavalyi évhez képest az eljárások száma 
nagymértékben megnövekedett és ennek növekedése a jövőben még tovább várható. A Településképi 
Arculati Kézikönyv javítása, a településkép védelméről szóló rendelet módosítása és ennek megfelelően 
Helyi Építési Szabályzat módosítása 2021. évben várható. 
 

• Gyál Város településrendezési eszközei – megőrizve annak minőségét és időszerűségét és 
elősegítve a település fejlődését - továbbra is folyamatosan módosulnak. Gyál Város 
Önkormányzata Képviselő-testületénenek 17/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelete  a  Helyi Építési 
Szabályzatról (továbbiakban: HÉSZ) 5.számú, 6. számú és 7. számú módosítása 20019. évben 
jóváhagyásra került. 

• A HÉSZ 8. számú módosítása: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144/2019.(VII.17.) sz. határozatában döntött a 
településrendezési eszközeinek a Gyál 0169/3, 0169/2, 5060/2, 5060/3, 5060/1 és a 0170 hrsz.-ú 
ingatlanok, valamint a Gyál 0145/38, 0145/16, 0145/17, 0145/18, 0145/19, 0145/21, 0143/42, 0144/1 és 
a 7000/2 hrsz.-ú ingatlanok területein történő részleges módosításáról, továbbá arról, hogy a módosítást 
gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja. 
A Kt. határozat alapján a tervezési munka elkészítésére egyrészt háromoldalú szerződést kötöttünk a 
PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint 
tervezővel és az Eisberg Hungary Kft.-vel, mint költségviselővel, másrészt a PESTTERV Pest megyei 
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Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és Szabó Ferenc Egyéni 
cégével, mint költségviselővel. A településrendezési eszköz módosítása tárgyalásos eljárás keretében 
történt, amely során a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Földhivatali, Növény- és 
Talajvédelmi, Erdészet Főosztály, Földügyi és Földmérési Osztálya az első területrész szabályozásának 
módosítását támogatta,  viszont a második területrészre vonatkozó módosítással kapcsolatosan 
jogszabályon alapuló kifogást emelt. Előzőek alapján az első területrészre vonatkozóan Gyál Város 
Önkormányzatának Képviselő–testülete 7/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete módosította Gyál 
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) önkormányzati rendeletét, valamint Gyál 
Város Képviselő-testülete a 37/2020.(II.27.) sz. határozatával módosította Gyál Város 
településszerkezeti tervét. (TSZT-M4)     
 

• A HÉSZ 9. számú módosítása: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2019.(VII.17.) sz. határozatában döntött 
arról, hogy Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál 
014/31 és a 014/30 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és 
mellékleteként a szabályozási tervét, továbbá arról, hogy a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás 
megvalósulása érdekében támogatja. A határozat alapján a tervezési munka elkészítésére háromoldalú 
szerződést kötöttünk a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó 
Kft.-vel, mint tervezővel és az Agro-Largo Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.-vel, mint 
költségviselővel. A településrendezési eszköz módosítása tárgyalásos eljárás keretében történt. 
Gyál Város Polgármesterének 5/2020.(V.29.) sz. rendelete módosította Gyál Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) önkormányzati rendeletét.     
 

• A HÉSZ 10. számú módosítása: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 154/2019.(X.29.) sz. határozatában döntött a 
településrendezési eszközeinek a Gyál 0145/38, 0145/16, 0145/17, 0145/18, 0145/19, 0145/21, 
0143/42, 0144/1 és a 7000/2 hrsz.-ú ingatlanok területein történő részleges módosításáról, továbbá 
arról, hogy a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja. A  határozat 
alapján a tervezési munka elkészítésére háromoldalú szerződést kötött a PESTTERV Pest megyei 
Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és Szabó Ferenc Egyéni 
cégével, mint költségviselővel. A településrendezési eszköz módosítása tárgyalásos eljárás keretében 
történik. 
 

• A HÉSZ 11. számú módosítása: 
Gyál Város Polgármestere a 113/2020.(XI.26.) sz. határozatában döntött a településrendezési 
eszközeinek a Gyál 2215/40 hrsz.-ú ingatlan területén történő részleges módosításáról. A határozat 
alapján a tervezési munka elkészítésére háromoldalú szerződést kötöttünk a PESTTERV Pest megyei 
Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az Agroplast 
Műanyagipari, Kereskedelmi és szolgáltató Kft.-vel, mint költségviselővel. A településrendezési eszköz 
módosítása állami főépítészi eljárás keretében történik. Gyál Város Polgármestere a 127/2020.(XI.26.) 
sz. határozatában döntött a településrendezési eszközeinek a Gyál 2215/52 és a 2215/53 hrsz.-ú ingatlan 
területein történő részleges módosításáról. A határozat alapján a tervezési munka elkészítésére 
háromoldalú szerződést kötöttünk a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező 
és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az IDOMOK Kereskedelmi Kft.-vel, mint költségviselővel. A 
településrendezési eszköz módosítása szintén állami főépítészi eljárás keretében történik. A két 
modósítási eljárás összevonásra kerül. 
 

• További, előkészítésben lévő HÉSZ módosítások: 
A tervezett idősotthon építése miatt szükséges Gyál település rendezési eszközeinek részleges 
módosítása a 4856/6 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan. 
A STRABAG Építőipari Zrt. jelezte, hogy fejleszteni kívánja gyáli telephelyét a 0110/80, 0110/82, 
0110/96 és a 0110/97 hrsz.-ú ingatlanok irányában.  
A BIGGEORGES Property szintén jelezte fejlesztési szándékát a gyáli 7501, 7502 és a 7503 hrsz.-ú 
ingatlanok vonatkozásában. Az utóbbi két fejlesztés is szabályozási terv módosítást igényel. 
Jelenleg - mindhárom esetben a tervezési munka előkészítése és előzetes egyeztetése folyik. A 
módosítás az idősotthon esetében várhatóan január hónapban, a másik kettő esetben 2021. első felében 
kerül előterjesztésre. 
 

• A főépítész - Gyál város érdekeit és a településünkre gyakorolt hatást figyelembe véve - véleményezi a 
szomszédos települések készülő településrendezési eszközeit. 2020. évben Budapest Főváros 
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Településszerkezeti tervének módosítása és a Fővárosi Rendezési Szabályzat módosítása a XIII. 
kerület egyes területeire vonatkozóan; Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének és a Fővárosi 
Rendezési Szabályzatának felülvizsgálata; Budapest Főváros XXIII. kerület Kerületi Építési 
Szabályzatának módosítása; Budapest Főváros új Integrált Településfejlesztési Stratégiája; Vecsés 
Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása; Vecsés Város Településrendezési terveinek 
módosítása; Ócsa Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása és Alsónémedi 
Nagyközség Helyi Építési szabályzatának módosítása véleményezésében vettünk, illetve veszünk részt 
  

• A Főépítész a Jegyző megbízásából szakhatóságként részt vesz a Gyál város közigazgatási területét 
érintő telekalakítási eljárásokban,  2020. évben közel 40 ilyen eljárás volt.  A Pest Megyei 
Kormányhivatal - kizárási ok miatt - több esetben jelölte ki Gyál Város Jegyzőjét az elsőfokú 
telekalakítási szakhatósági eljárás lefolytatására. Ilyen eljárásokat folytattunk le Dabas (4 db), 
Felsőpakony (1 db), Ócsa (1 db), Vecsés (2 db) és Monor (2 db) közigazgatási területén. 
  

• A Főépítész szakhatóságként, belföldi jogsegély illetve tájékoztatás keretében Gyál város területére 
vonatkozóan véleményezi az egyéb eljárásokban a településrendezési eszközöknek történő 
megfelelést, illetve az azzal való összhangot. Az ilyen megkeresések száma is folyamatosan növekszik, 
2020. évben meghaladta a 10 db-ot. 
 

• Segítjük a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi Osztály 6. munkáját az ügyfelek színvonalas 
tájékoztatásában a Gyálon tervezett építkezésekkel kapcsolatosan, felhívjuk az ügyfelek figyelmét a 
Helyi Építési Szabályzat és szabályozási tervek vonatkozó előírásaira és azok figyelembevételére. 
 
2020. március 01-től jogszabál változás történt, amely után Gyál és a környező települések 
építéshatósági feladatait a Gyálon lévő Kormányhivatal Építésügyi Osztály 6. látja el. Ezt nem ismerve, 
vagy figyelmen kívül hagyva a környező települések ügyfelei a Főépítészi Irodát hívják fel ügyintézés, 
tájékoztatás miatt (Vecsés, Üllő, Monor, Ócsa, Monorierdő, Pilis, Csévharaszt…stb.). Nagy 
valószínűséggel már az összes (Építési Osztály 6.) hatáskörébe és illetékességébe tartozó településekről 
kaptak ilyen telefonos hívást, vagy e-mailon történő megkeresést. Összességében ezek a megkeresések 
heti több órás – hozzájuk nem tartozó, főként tájékoztatási - feladatot jelentenek a Főépítészi Iroda 
számára. 
 
 
3. Egyéb hatásköri feladatok: 
 

• A város középületeinek, köztereinek tervezéséhez, továbbá településünkre tervezett épületek 
tervezéséhez a Főépítészi Iroda tervezői konzultációt biztosít, segítséget nyújt. 

• Segítjük a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkáját a telekalakításoknál, az 
épületfeltüntetéseknél és az egyéb földhivatali eljárásoknál, valamint minden szükséges esetben. 

• a DPMV Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés keretében az ellátásért felelős 
Önkormányzat részéről a kapcsolattartásra (Gödülő Fejlesztési Terv, Havaria bejelentések, a 
teljesítési igazolások igazolása stb.) a Főépítészi Iroda irodavezetője a jogosult.  

• Gyál Város ivóvízellátó és szennyvízelvezető rendszerének Gördülő Fejlesztési Tervének  
elkészítését és módosításait folyamatosan minden évben Főépítészi Iroda vezetője koordinálja.  

• Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal, utakkal kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatok 
kiadását (2020. évben közel 50 db volt) az Iroda koordinálja, az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket 
elkészíti és az egyéb feladatokat elvégzi. 
 
 

VII. Polgármesteri Kabinet 
 
A Polgármesteri Kabinet létszáma a beszámolási időszak végén 2 fő, továbbá 1 fő megbízási 
szerződéssel dolgozó segíti az irodai munkát, aki főleg a grafikai munkák, sajtómegjelenések 
fényképészeti feladataiban vesz részt. A Kabinet a polgármester felügyelete és közvetlen irányítása alá 
tartozik. A Kabinetet a polgármester irányítása mellett a kabinetvezető vezeti.A kabinet vezetője 
Suhajda Yvett, a kabineti referens Abonyi Tünde. A megbízási szerződéssel dolgozó kolléga, Veres 
Sándor kommunikációs referens.  
 
A Kabinet feladatkörébe tartozik: 
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Titkársági feladatok: 
 

• A Kabinet segíti a polgármester, az alpolgármester munkáját, ellátja az ezzel összefüggő szervezési, 
technikai és adminisztrációs feladatokat. 

• Szervezi a polgármester, alpolgármester önkormányzati, kulturális és egyéb, a várost érintő programjait. 
• Ellátja a polgármester, alpolgármester melletti titkársági, ügykezelési, ügyviteli feladatokat. 
• Háttéranyagok, összegző anyagok készítésével segíti a munkájukat. 
• Figyelemmel kíséri a polgármester, alpolgármester napi, heti, havi és hosszabb távú hivatali programjait 

és gondoskodik azok előkészítéséről. 
• Bonyolítja a tisztségviselőkhöz érkező vendégek, ügyfelek fogadását. Előmozdítja a Polgármesteri 

Hivatalban a belső kommunikáció javításával kapcsolatos feladatok ellátását. 
 
Kommunikáció és marketing feladatok: 
 

• Figyeli, elemzi, szervezi a Képviselő-testület, a polgármester és szervei megjelenését a helyi, megyei és 
országos médiában, a médiával való kapcsolattartás az önkormányzati működés nyilvánossága 
érdekében. 

• Ennek keretében szervezi a sajtómegjelenéseket, kapcsolatot tart az önkormányzat intézményeivel. 
• Marketing eszközökkel segíti a Gyálról alkotott kép folyamatos, pozitív irányú javítását. 
• Közreműködik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal arculatának kialakításában, kiadványok 

készítésében, a város hivatalos honlapjának tervezésében. 
• Közreműködik Gyál Város hivatalos Facebook és Instagram oldalán és honlapján az információk 

naprakészségének biztosításában, a honlapon a közzététel rendjének megfelelően. 
 
Társadalmi kapcsolatokkal összefüggő feladatok: 
 

• Előkészíti, segíti az önkormányzat társadalmi kapcsolatainak kialakításával és fenntartásával 
összefüggő feladatok ellátását. 

• Ellátja a társadalmi szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, más önkormányzatokkal való kapcsolatok és 
együttműködés szervezését, bonyolítását, koordinálását. 

• Közreműködik a civil szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartásban. 
• Szervezi a polgármester, alpolgármester fogadóóráit, szükség szerint közreműködik az ott felvetődött 

problémák megoldásában. 
• Részben ellátja az önkormányzati hatáskörbe tartozó kitüntető díjak, elismerésre történő 

felterjesztésekkel kapcsolatos szervezési feladatokat. 
• Közreműködik a szakmai és lakossági fórumok szervezésében. 
• Részt vesz a városi események, rendezvények tervezésével és előkészítésével kapcsolatos feladatok 

ellátásában, koordinálja azok szervezését. 
• Részben ellátja a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás munkájával kapcsolatos ügyviteli, 

szervezési feladatokat. 
 
Stratégiai feladatok: 
 

• Részt vesz a polgármesteri, alpolgármesteri döntést előkészítő javaslatok kidolgozásában. 
• Részt vesz a tisztségviselői, illetve önkormányzati szintű elemzések, információs anyagok készítésében, 

azok összeállításában. 
• Részt vesz a települési fejlesztési programok, akciótervek készítésében, véleményezésében. 
• Gondoskodik a feladatköreit érintő képviselő-testületi döntések végrehajtásáról. 
• Figyelemmel kíséri a városi kommunikációs felületeken keresztül érkező lakossági javaslatokat, 

észrevételeket, melyeket továbbít az illetékes vezetők számára. 
 
Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok: 
 

• Közreműködik az Önkormányzatnak és a Polgármesteri Hivatalnak Magyarország Európai Uniós 
tagságából adódó feladatainak szervezésében. 

• Közreműködik az Önkormányzat – különös tekintettel a testvér- és partnervárosi – nemzetközi 
kapcsolatainak szervezésében, elősegíti a külföldi delegációk fogadásának tervezését és lebonyolítását. 

• Közreműködik a városi delegációk külföldi kiutazásának szervezésében. 
• Segíti az Önkormányzat intézményeinek nemzetközi kapcsolatait. 
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• Együttműködik és kapcsolatot tart a helyben működő EU-s és nemzetközi kapcsolatokat ápoló civil 
szervezetekkel. 

• Közreműködik az Európai Uniós pályázati lehetőségek feltárásában és előkészítésében, hazai és 
nemzetközi támogatási források igénylésében. 

• Nyomon követi a pályázati források felhasználását, elvégzi az elszámolásokat. 
• Segíti a nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok előkészítését. 

 
Egyéb feladatok: 
 

• Elkészíti a polgármester, alpolgármester által meghatározott, a Kabinet munkáját érintő 
előterjesztéseket és elvégzi az általuk meghatározott egyéb feladatokat. 

• Elvégzi a Gyáli Élet Program keretében előirányzott támogatások szükséges beszerzések, 
megrendelések ügyintézésével, azok pénzügyi elszámolásával kapcsolatos faladatokat a Szervezési és 
Humánpolitikai Irodavezető-helyettes közreműködésével. 

• Elvégzi a munkájával összefüggő reprezentációs és egyéb költségek elszámolásával és azok Pénzügyi 
és Adó Iroda részére történő dokumentálásával kapcsolatos feladatokat a Szervezési és Humánpolitikai 
Irodavezető-helyettes közreműködésével. 

• Elvégzi a dolgozói elégedettségi kérdőívekkel és azok kiértékelésével kapcsolatos feladatokat. 
 
A városi ünnepségek lebonyolításában az Arany János Közösségi Ház, a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft, valamennyi köznevelési intézmény, a civil szervezetek, és a Városi 
Egészségügyi Központ is részt vállalt.  
 
Egyéb szervezési munkák: 

• Nagyadózók rendezvény lebonyolítása  
• Polgármester májusi osztályfőnöki órái ugyan elmaradtak, azonban a diákok 

megkapták a szokás ajándékcsomagokat:220 db ajándékcsomag került 
megrendelésre. 

• Pedagógus napi rendezvény is elmaradt, azonban az ajándékot a 
pedagógusok részére eljuttatták.  

• Semmelweis napi rendezvény nem maradt el, ezen került átadásra a Dr. 
Pusztai Lajos Emlékdíj, és összesen 143 fő részére került átadásra 
ajándékcsomag. 

• Szociális ágazatban dolgozók köszöntése rendezvény is elmaradt, azonban 
csomagokat mintegy 52 fő kapott.  

• Idősek világnapi rendezvény is elmaradt, azonban összesen 4083 gyáli 
nyugdíjas kapott köszöntőlevelet, és bár a jubileumi házasságukat ünneplők 
(13 pár) személyes köszöntésben nem részesülhetett, de az 
ajándékcsomagokat minden pár megkapta. 

• Covid tájékoztató kiadvány minden gyáli háztartásba kikerült.  
 
Arculati elemek, városi imázs, honlap, sajtó 
A városi rendezvények nagyobb része nem tudott megvalósulni, de a médiamegjelenések száma 
továbbra is nőtt az előző évekhez viszonyítva. Gyál város hivatalos honlapját – az adatvédelmi és 
közzétételi szabályok figyelembe vételével - folyamatos frissítéssel, aktuális adatszolgáltatásokkal, friss 
információkkal töltik fel. Az oldalunk 2020. évben 481 364 oldalmegtekintéssel bírt, tehát elmondható, 
hogy sokan látogatják, évről- évre növeljük a látogatottságot. Felhasználókat tekintve 142 604 fővel 
számolhatunk. A honlap mindezeken felül folyamatosan igyekszik beszámolni a városban zajló 
fontosabb eseményekről, történésekről. 2020. évben 202 db hírt, eseményt tettek közzé a honlapon, 
amely akadálymentes és reszponzív egyben.  
Jó hír a város facebook oldalával kapcsolatban, hogy mára már 10412 követővel bír Gyál város fb 
oldala, heti átlag 34250 fős eléréssek büszkélkedhetünk. 2017 nyarán elindult a város Instagram oldala 
is, amely decemberben átlépte az 1664 fős követői létszámot.  
A Williams Televízió által közölt riportok 70 %-t a Kabinet állította össze, amelynek keretében sport, 
civil szervezeti, önkormányzati és a várossal kapcsolatos fontos híradásokat tett közzé a csatorna.  
 
Gyáli Élet Program 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017 februárjában döntött a Gyáli Élet Program 
bevezetéséről. A program a gyáli polgárok életútjának támogatása céljából létrehozott rendszer, amely 
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lényegében integrálja és újraértelmezi az eddig bevezetett és újonnan bevezetni kívánt programokat. A 
Gyáli Élet Programnak köszönhetően az Önkormányzat gondoskodása a születéstől az óvoda- és 
iskolakezdésen keresztül, figyelmet szentelve a középiskolásoknak és egyetemistáknak, a házasulók 
programon át, egészen a „szép-korig” elkíséri az egyént. A program jelenleg kilenc alprogramból áll, 
melyek az alábbiak: 
 

1. Gyáli Babaköszöntő Program 133 db átadott csomag 
2. Gyáli Óvodakezdési Program 299 db átadott csomag 
3. Gyáli Iskolakezdési Program 1802 db átadott csomag 
4. Gyáli Középiskola Program 220 fő 8. osztályos végzős diák, 70 csomag a középiskolásoknak 
5. 18 évesek köszöntőlevele – 265 fő köszöntése   
6. Gyáli Egyetemista Program -  
7. Gyáli Szociális Tanulmányi Ösztöndíj Program -  
8. Gyáli Házasulandók Program – 6,7 millió forint került kiosztásra 
9. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási Díjkedvezmény 
10. Gyáli Szépkorú Program – 11 fő születésnapi köszöntés, karácsonyi csomag 99 fő 

 
Indentitásmélyítés  
• A biztonságos biciklis közlekedés érdekében továbbképeztettük a pedagógusokat, hogy a diákok 

biciklis közlekedési oktatást kaphassanak. 
• A gyáli óvodákhoz közlekedés biztonsági célzattal megállító táblákat helyeztettenk.  
• Idén két alkalommal hirdették meg a Gyáli Faültetési Programot, amelyre 71 db kérelem érkezett. 
• A 30 éves önkormányzatiság tiszteletére Gyál elmúlt 30 éves közéletében aktívan részt vettek 

elismerésben részesültek. 
 
 

VIII. Városfejlesztési Iroda 
 

A Városfejlesztési Iroda vezetője Donhauzer Ádám. 
 
A Városfejlesztési Iroda a Hivatal kis létszámú, de sokrétű feladatot ellátó Irodája, hiszen a 2020. év 
nagyobb részében 4 munkatárssal, jelenleg 3 fővel látja el a város beruházásainak lebonyolítását, a 
Hivatal épületéhez tartozó gondnoki teendők egy részét. Az ide tartozó kollégák hosszabb-rövidebb 
ideje, a megvalósult beruházások által is jelzetten megfelelő színvonalon végzik a munkájukat.  
 
2020-ben az Iroda személyi összetételében az év utolsó negyedévében a következő személyi változás 
történt: Vitéz Péter október 12-től közös megegyezéssel más munkahelyen dolgozott tovább, így az 
utolsó negyedévben csökkent látszámmal, 3 fővel folytatta az Iroda működését. 
 

1. Műszaki előkészítés 
A 2020. évben is több, későbbiekben megvalósuló beruházás előkészítése történt meg. 
 
Pályázatok 
A következő pályázatok beadására került sor a Képviselő-testület döntései alapján: 
 

• WIFI 4 EU pályázat 4. üteme – korlátozott számban támogatott, nem nyert. 
• Önkormányzati feladatellátást segítő pályázat (ennek keretében a Bacsó Béla utca burkolatának 

felújítása, és a vízelvezetés megfelelővé tétele valósulhat meg) – korlátozott számban támogatott, nem 
nyert. 

• A Vállalkozói park tekintetében benyújtásra került a pályázati elszámolás. 
• A PM-ONKORMUT pályázat tekintetében benyújtásra került a pályázati elszámolás. 
• A Gyál állomáshoz vezető út tulajdonjogának a Magyar Államtól történő megszerzésében 

közreműködtek, ennek lezárása az idei évben megtörtént. 
 
Terveztetések 

• A tavalyi évben megkezdett folyamat folytatásaként a Víztorony körül lévő területen létesítendő park 
tervezésére lefolytatásra került a pályáztatás, és a legelőnyösebb ajánlatot tevő Vár-kert Műszaki 
Tervezési Kft. a Képviselő-testület döntése alapján, több körös egyeztetést követően elkészítette a 
többváltozatú koncepcióterveket, majd a közösségi tervezés szempontjai szerinti lakossági fórumon 
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elhangzottak figyelembe vételével a végleges koncepció kidolgozása folyamatban van. A tervezés 
lezárása a 2021. évben várható. 

• A tavalyi évben megkezdett folyamat folytatásaként a Bartók iskola mellett lévő tetületen létesítendő 
park tervezésére lefolytatásra került a pályáztatás, és a legelőnyösebb ajánlatot tevő BORD Építész 
Stúdió Kft. a Képviselő-testület döntése alapján, több körös egyeztetést követően elkészítette a 
többváltozatú koncepcióterveket, majd a közösségi tervezés szempontjai szerinti lakossági fórumon 
elhangzottak figyelembe vételével a végleges koncepció kidolgozása folyamatban van. A tervezés 
lezárása a 2021. évben várható 

• 2020 évben folytatásra került a Bartók Béla Általános Iskolánál a közlekedés biztonságosabbá, 
kulturáltabbá tételének megvalósítására szolgáló tervezési folyamat, mely várhatóan a 2021 évben 
folytatódik majd a többi iskola, majd az óvodák és a bölcsőde előtti területen, indkoltság szerint. A 
Bartók Béla Általános Iskolánál a terület felmérése megtörtént, a tervezés folyamatos egyeztetés mellett 
zajlik. 

• A városban megvalósításra kerülő idősek otthona tervezésére lefolytatásra került a pályázat, melynek 
eredményeképpen a legkedvezőbb ajánlatot tevő Life-Net Nonprofit Kft.-vel a tervezési folyamat 
lezajlott, és a Képviselő-testület a megvalósíthatósági tanulmány alternatívái közül kiválasztotta a 
legmegfelelőbbet. Tekintettel arra, hogy a megvalósítandó létesítmény helyszíne változik, így a tervezés 
az ingatlan kialakításu után folytatódhat a következő évben. 
 

2.  Egyéb feladatok: 
• Az Iroda részt vett a Vállalkozói park bérbeadásával kapcsolatos előkészítésben, együttműködve a 

Főépítészi Irodával. 
• Az Irodára szintén feladatot róttak a korábban megvalósított projektekkel kapcsolatos kapcsolatos 

adatszolgáltatások, és az ehhez kapcsolódó dokumentációs feladatok elvégzése is a különböző 
érdeklődő szervezetek, magánszemélyek részére. 
 

3. Kivitelezési feladatok megvalósítása 
A főbb megvalósított feladatok az alábbiak voltak: 

• A korábbi években kezdődött meg a Gyál állomás épület felújítására vonatkozó terv elkészítése, mely 
2020-ban lezárult, a tervek a MÁV Zrt. részére továbbtervezésre átadásra kerültek. Az állomás 
környezetének rendbetételére vonatkozóan lefolytatott közbeszerzési eljárás után a legkedvezőbb 
ajánlatot adó Vitép ’95 Kft. megkezdte az útépítési és parképítési munkálatokat. Az útépítési feladatok 
nagy része, a parképítési feladatoknak pedig kisebbik része 2020-ban elkészült, a munkálatok 
befejezése 2021 tavaszában várható. 
 

• A 2019. évi útépítési feladatokra a 2018-ban elnyert pályázat megvalósítása lezárult, a pályázati 
elszámolás benyújtásra került. 
 

• A vállalkozói park létresítési feladatokra a 2018-ban elnyert pályázat megvalósításaként a kivitelezés  
az év első felében lezárult, a pályázati elszámolás benyújtásra került. 
 

• A Bacsó Béla utcában a tavalyi évben elnyert Önkormányzati feladatellátást segítő pályázat alapján 
megvalósításra került a teljes járdafelújítás, és a kapcsolódó vízelvezetési rendszer teljes rehabilitációja. 
 

• A sportcsarnok épület játékoskijárójának műfüves burkolattal történő kialakítása, és a szomszédos 
iskola felőli oldalon lévő rendezetlen terület rendezése szintén megvalósult az idei évben. 
 

• A sportcsrnok épület melletti, korábban létesült szabadtéri lelátó épület felé eső rézsűjének zöldfelületi 
rendezése, ill. a lelátó lépcsőjénél lévő burkolat esztétikai rendezése szintén megvalósult az idei évben. 
 

• A sportcsrnok épületben lévő, tavalyi évben megkezdett folyamat folytatásaként a konyha 
főzőkonyhaként történő átalakítása és engedélyeztetése szintén az idei évben került megvalósításra. 
 

• A korábban elkészült Szent István téri parképítés kiegészítéseként megvalósult idén a terület 1956-os 
emlékművet tartalmazó részén a gyephézagos burkolatú út teljes rehabilitációja. 
 

• A korábbi évekhez hasonlóan idén is elvégzésre kerültek az éves intézményfelújítások, irodánk 
közreműködésével. 
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Külső partnerek 
 
Szerződésünk van dr. Schmidt Valéria ügyvédnővel, aki havi átalányösszegért hetente személyes konzultációs 
lehetőséget biztosít a Gyáli Polgármesteri Hivatalban az Önkormányzat és intézményei, valamint gazdasági 
társaságai részére (bár a pandémia miatt az idei évben a személyes találkozások nagyrészt elmaradtak), elkészíti 
és ellenjegyzi az ügyvédi közreműködéshez kötött szerződéseket  és képviseli Önkormányzatunkat az esetleges 
perek során. Az ügyvédnő tájékoztatását a 2020. évi tevékenységéről a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
Külső vállalkozó, a Kistérségi Ellenőrző Központ Kft. végzi a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerinti belső ellenőrzési 
tevékenységet, mely során 2020-ban is a Képviselő-testület által elfogadott ellenőrzési programnak megfelelően 
folytattak ellenőrzést Önkormányzatunknál. A vírushelyzet miatt elmaradt a Gyáli-Városgazda Kft. tervezett 
ellenőrzése. A belső ellenőr részletes beszámolója a 2020. évi zárszámadással egyidejűleg fog a Képviselő-
testület elé kerülni. Szintén a vírushelyzet, elletve a belső ellenőr kapacitásának csökkenése miatt 2020. év végén 
úgy döntöttünk közösen, hogy felbontjuk a szerződést, és 2021. január 1-től  a Gabala Trading & Consulting 
Kft-t (székhely: 2509 Esztergom, Damjanich u. 97.) bíztuk meg a belső ellenőrzéssel. 
 
Az önkormányzatok működése feletti megerősített államigazgatási kontrollt 2012. január 1-től fővárosi és 
megyei kormányhivatalok látják el. A Mötv. hatálybalépése előtt a közigazgatási hivatalok végezték az 
önkormányzatok törvényességi ellenőrzését: széles körben vizsgálódhattak, ám intézkedési lehetőségeik 
korlátozottak voltak. A fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi felügyeletet látnak el, és jóval 
erősebb intézkedési jogosultságokkal rendelkeznek. Ezek közül kiemelendő az önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata, illetve a jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása és az aktus pótlása. A 
kormányhivatal indítványára mindkét esetben, speciális nemperes eljárás keretében a Kúria jogosult eljárni. 
Amennyiben a rendeletalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítását követően a képviselő-testület 
továbbra sem tesz eleget kötelezettségének, a fővárosi, megyei kormányhivatal vezetője pótolja azt. Az így 
megalkotott rendeletet a testület az adott választási cikluson belül nem módosíthatja. Rendeletalkotási 
kötelezettség elmulasztásának megállapítására településünk vonatkozásában a 2020. év folyamán nem került sor 
törvényességi felhívás kibocsátására.  
 

Összegzés 
 
Összességében a Hivatal  66.763 db iratot dolgozott fel.  Ebből 9646 határozatot  és 844  végzést hozott. A 89 db 
kérdőív jó visszajelzéseket adott a Hivatal munkájáról. A dolgozói elégedettség mérése 2020. év elején lezajlott, 
melynek eredményei alapján a munkatársak szeretik munkahelyüket, szívesen és jó munkakörülmények között 
tesznek a városért és lakosaiért. 
.  
Az elvégzett feladatokat a vezetői értekezleteken, illetve szükség szerint egyéb módon Polgármester úrral 
közösen hétről-hétre számon kérjük és szükség szerint, operatív intézkedéseket foganatosítunk az esetleges 
elmaradások és hiányosságok felszámolására.  
 
Úgy gondolom, hogy a Gyáli Polgármesteri Hivatal a világjárvány és annak kezelése miatt támasztott új 
kihívásoknak, valamint a folyamatosan megjelenő igényeknek jó színvonalon tett eleget 2020-ban is, melyet az 
állampolgárok  is megerősítettek. 
 
Gyál, 2021. január 11.         
 
 

Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
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2020. ÉVI ÜGYIRATFORGALOM 

 

 

 Főszám Alszám Határozat Végzés 

 

Vezetők 121 513 15 -- 

Kabinet Iroda 21 141 -- -- 

Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda 302 998 32 -- 

 

Pénzügyi és Adó Iroda 

 

Adócsoport 16137 25936 7011 354 

Pénzügyi Csoport 56 571 -- -- 

 

Városfejlesztési Iroda   41 352 -- -- 

 

Főépítész   369 1453 11 32 

 

Szervezési és Humánpolitikai Iroda 657 2673 34 -- 

 

Igazgatási Iroda 

 

Építéshatósági Csoport 02.29-ig 130 473 25 35 

Általános Igazgatási Csoport 3061 8475 1314 371 

Szociális Igazgatási Csoport 1255 3028 1204 52 

 

Összesen:  22150 44613 9646 844 
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