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N a p i r e n d:
Nyílt ülés:
1. Javaslat „Tiszta udvar, Rendes ház” elismerő cím alapításárára és adományozására vonatkozó rendelet
megalkotására
2. Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2021. évi beszámolójának elfogadására (Később kerül kiküldésre)
3. Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2021. évi tájékoztatójának elfogadására
4. Javaslat a gyáli 044/11 hrsz.-ú (Kőrösi út 53.) ingatlanon lévő hulladéklerakó korona magasságának
emelésére vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat kiadásával kapcsolatosan
5. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítására: Gyál 8000, 8001, 8002,
0103/26, 0103/25, 0103/23, 0103/22, 0103,21, 0103/20, 0106/3, 0107/8, 0107/29, 0107/30, 0107/32,
0107/33, 0107/34 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan (Később kerül kiküldésre)
Gyál, 2022. március 17.
Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna s.k.
a Bizottság elnöke
A kiadmány hiteléül:
2022. március 17.
Nagy Gáborné
bizottsági titkár

Tárgy: Javaslat „Tiszta udvar, Rendes
ház” elismerő cím alapításárára és
adományozására
vonatkozó
rendelet megalkotására
Tisztelt Képviselő-testület!
A „Tiszta udvar, Rendes ház” elismerő cím (a továbbiakban: elismerés, vagy cím) életre hívásával ösztönözni
szeretnénk a lakosságot a környezetük szebbé, rendezettebbé, kulturáltabbá tételére. A díjak kiosztásával
elismerjük a jó példát mutató, erőfeszítéseket tevő magánszemélyeket, fentieken túl a helyi polgárokban
erősítjük a környezettudatosságot, ugyanakkor az akció hozzájárul a városkép megjelenésének javításához is.
Az elismerés adományozásával a díjazottak (maximum 10 fő/év) az épület homlokzatára erősítendő táblát és
egyszeri bruttó 50 000.- Forint díjazást kapnak, melynek forrását az Önkormányzat a mindenkori éves
költségvetésében biztosítja.
A pályázati felhívást a Képviselő-testület hirdeti meg évente egy alkalommal, április 30. napjáig. A pályázati
felhívásról szóló döntéssel egy időben – a Képviselő-testület Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottságának
(a továbbiakban: KKB) javaslata alapján – a Képviselő-testület dönt a pályázatokat elbíráló háromtagú szakmai
bíráló bizottság (a továbbiakban: Bíráló bizottság) összetételéről.
A pályázatok elbírálása során a lakóházak előtti és körüli zöldfelület rendezettségét, tisztaságát, a épületek
küllemét, saját kialakítású kertet, gondozott, parkosított, virágos ingatlanokat, az esztétikus összképet értékelné a
Bíráló bizottság, melynek során nem az anyagi háttérre, hanem az egyedi, ötletes kertészeti megoldásokra,
valamint a környezettudatosság megjelenésére szentelné a figyelmet.
A cím adományozásával célunk, hogy Gyál lakóterületei és magántulajdonú zöldfelületei a közterületekhez
hasonlóan, folyamatosan karbantartott és rendezett megjelenésűek legyenek.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § alapján készített hatásvizsgálat az
előterjesztés 2. melléklete.
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (3) bekezdése alapján.
Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet
megtárgyalását követően szíveskedjen döntését meghozni, és az 1. melléklet szerinti rendeletet elfogadni.
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel.
Az előerjesztést tárgyalta:
Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
Pap Krisztina aljegyző

Gyál, 2022. március 1.
Nagy József Elek
alpolgármester
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van.

Mellékletek:
1. A megalkotandó rendelet tervezete
2. Hatásvizsgálatai lap a rendeletalkotáshoz

Mitku-Orosz Krisztina
irodavezető

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
A „TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ” ELISMERŐ CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS
ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdésének a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:
1. Az elismerő cím alapítása
1. §
(1) Gyál Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi környezet szépítése, a település esztétikus képének
kialakítása, kulturált lakókörnyezetének fejlesztése terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény
elismerésére „Tiszta udvar, rendes ház” (a továbbiakban: elismerő cím) elismerést alapít.
(2) A Képviselő-testület az elismerő címet évente egy alkalommal a 2. §-ban meghatározottaknak
megfelelően adományozhatja az elismerésre érdemes ingatlanok tulajdonosainak.
2. §
Az elismerő cím adományozható Gyál város teljes közigazgatási területén található ingatlanok
tulajdonosainak, akinek ingatlanán elhelyezkedő családi háza, társasháza, valamint kertje, udvara (a
továbbiakban együtt: ingatlan), illetve az ingatlan előtti közterület megjelenésében harmonikusan,
esztétikusan illeszkedik a környezetéhez, és hozzájárul Gyál város esztétikusabb látképéhez.
2. Eljárási szabályok, pályázat benyújtás, a döntés előkészítése
3. §
(1) Az elismerő cím elnyerésére a pályázati felhívást a Képviselő-testület hirdeti meg évente egy
alkalommal, április 30. napjáig. A pályázati felhívásról szóló döntéssel egy időben – a Képviselőtestület Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottságának (a továbbiakban: KKB) javaslata alapján
– a Képviselő-testület dönt a pályázatokat elbíráló háromtagú szakmai bíráló bizottság (a
továbbiakban: Bíráló bizottság) összetételéről.
(2) Az elismerő címre az ingatlanok tulajdonosai pályázhatnak minden év május 31. napjáig a Gyáli
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Szervezési és Humánpolitikai Irodáján (a
továbbiakban: Iroda) az 1. melléklet szerinti jelentkezési lap benyújtásával.
4. §
(1) A pályázati határidő lejártát követő tíz napon belül az Iroda gondoskodik a jelentkezési lapok
Bíráló bizottság tagjai részére történő átadásáról.
(2) A Bíráló bizottság tagjai a 2. melléklet szerinti értékelési szempontsor alapján helyszíni ellenőrzés
során értékelik a pályázatokat. A Bíráló bizottság az egyes pályázók értékelő lapjait összesíti, mely
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keretében átlagolja az egyes pályázók elért pontszámait. Az egyes pályázók végeredményét a Bíráló
bizottság százalékos formában állapítja meg. A végeredményt tartalmazó dokumentumot a Bíráló
bizottság minden év augusztus 21. napjáig visszajuttatja az Irodához.
(3) A (2) bekezdés szerinti végeredményt tartalmazó dokumentum alapján az elismerő cím
adományozásáról szóló döntés előterjesztését az Iroda végzi.
3. Az elismerő cím adományozása, díjazása
5. §
(1) Az elismerő cím adományozásáról és visszavonásáról a Képviselő-testület dönt a KKB javaslata
alapján minden év szeptember hónapban esedékes rendes ülésén.
(2) Az elismerő cím évente legfeljebb a tíz legmagasabb százalékot elérő pályázónak adományozható.
Az elismerő cím adományozásához az elérhető pontok legalább 70%-át meg kell szerezni.
(3) Az elismerő címet nyert pályázók a Képviselő-testület döntését követően írásban értesítést
kapnak.
(4) Az elismerő címet a KKB elnöke ünnepélyes keretek között adja át a nyertes pályázóknak.
6. §
(1) Az elismerő címet elnyert ingatlan tulajdonosa egy a „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú, 20 cm*30
cm nagyságú, az elismerő cím adományozásának évét, és „Gyál” feliratot tartalmazó, falra szerelhető
táblát kap.
(2) Az (1) bekezdés szerinti táblát az elismerő címmel érintett ingatlan közterület felé eső
homlokzatára kell rögzíteni. Az elismerő cím elnyerését követően a tábla ingatlanon történő
elhelyezéséről az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
(3) Az elismerő címet elnyert pályázó egyszeri bruttó 50 000.- Forint díjazásban részesül, melynek
forrását az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében biztosítja.
7. §
(1) Az elismerő cím elnyerését követő öt éven belül az elismerő címmel érintett ingatlanra
vonatkozóan új pályázat nem nyújtható be.
(2) Az elismerő címet elnyert ingatlanokról és ingatlantulajdonosokról a Hivatal nyilvántartást vezet.
8. §
(1) Érdemtelenné válik az elismerő címre az, akinek az elismerő címmel érintett ingatlana
rendezetlenné, elhanyagolttá válik, parlagfűvel fertőzött lesz.
(2) A KKB saját hatáskörében vagy hozzá érkezett kezdeményezés alapján felülvizsgálhatja a
korábban adományozott elismerő címet. Amennyiben a díjazott ingatlan tulajdonosa érdemtelenné
válik az elismerő címre, a KKB kezdeményezheti a Képviselő-testületnél az elismerő cím
visszavonását.
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4. Záró rendelkezések
9. §
Ez a rendelet 2022. április 5-én lép hatályba.
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1. melléklet
Beküldési cím:
Beküldési határidő:
MÁJUS 31.
Gyáli Polgármesteri Hivatal
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
Jelentkezési lap
a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím elnyerésére
A pályázó (ingatlantulajdonos) adatai:
1. Neve:
2. Lakcíme:
3. Telefonszáma:
4. Elektronikus levelezési címe:
A pályázatra nevezett ingatlan adatai:
1. Címe:
2. Helyrajzi száma:
A pályázatra nevezett ingatlan rövid leírás, a pályázat indoklása:
Aláírásommal beleegyezem, hogy a Szakmai bíráló bizottság tagjai előre egyeztetett időpontban
helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizzék, hogy a pályázatra nevezett ingatlan megfelel-e
pályázati feltételeknek, és értékeljék az ingatlant.
Gyál, 20….. május „ „.
ingatlantulajdonos aláírása
Adatkezelési nyilatkozat
Kijelentem, hogy személyes adataim kezeléséről tájékoztatásban részesültem, a vonatkozó
Adatkezelési tájékoztatót – www.gyal.hu/adatvedelem – megismertem, és megértettem, annak
tartalmát elfogadom. Hozzájárulok a jelentkezési lapban szereplő adatoknak a „Tiszta udvar, rendes
ház” elismerő cím elnyerésére vonatkozó eljárás során történő felhasználásához.
Gyál, 20……… május „ „
ingatlantulajdonos aláírása
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2. melléklet
Értékelési szempontsor
a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím elnyerésére
1. Építmény állapota pont
2. Ingatlan előtti közterület rendezettsége pont
3. Melléképület(ek) rendben tartása pont
4. Állattartás megfelelősége pont
5. Udvar, kert rendezettsége pont
6. Virágosítás, balkon, konyhakert állapota pont
7. Hulladékgyűjtés-, és tárolás pont
8. Kertíés, és kapu állapota pont
9. Tisztaság pont
10. Ötletesség, egyediség pont
11. Összkép, összbenyomás pont
Értékelési pontszám pont
Minden szempont 1 ponttól 10 pontig terjedő skálán pontozható, ha valamely szempont nem
értelmezhető, nem releváns, akkor az a szempont nem kap pontot (pl. ha nincs állattartás, vagy nincs
melléképület). Az összpontszámot annyival kell osztani, ahány szempontot a Bíráló bizottság tagja
értékelt, és így kapjuk meg az értékelési pontszámot (két tizedes számjegyre kerekítve).
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Végső előterjesztői indokolás
1. Társadalmi hatás: A lakosság motiválása a környezetük szebbé, rendezettebbé,
kulturáltabbá tételére. Az ingatlan előtti közterület gondozása megjelenésében
harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetéhez, és hozzájárul Gyál város
esztétikusabb látképéhez.
2. Gazdasági, költségvetési hatás: Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzati
költségvetésre 2022. évtől maximális 500 000.- Ft/év kiadásnövekedést jelent.
3. Környezeti következményei: A gyáli lakosok lakóingatlanuk szépítésével nem csupán a
városképet, megjelenését emelik, hanem az őket körülvevő környezetük ápolásával
járulnak hozzá a zöldfelület gazdálkodás sikeréhez. Egyúttal szemléletformáló hatással
bíró tevékenység, hiszen a folyamatos művelés és zöldfelület karbantartás a jövő
generációk részére is példamutató értékű lesz.
4. Egészségi következményei: A zöldfelület rendszeres karbantartása hozzásegítheti a várost
a minden évben kialakuló irritációt okozó pollenkoncentráció alacsony szinten való
tartásához.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet módosításával a Gyáli
Polgármesteri Hivatal (illetékes irodájának) adminisztratív terhei jelentősen nem
változnak.
6. Megalkotásának szükségessége: Cél Gyál közigazgatási területén élő lakosság
motiválása, szemléletformálása, egyúttal az, hogy a város lakóterülete, a
magántulajdonban lévő zöldfelületek a közterületekhez hasonlóan, folyamatosan
karbantartott és rendezett megjelenésűek legyenek.
7. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: nem ismert.
8. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: jelenleg
is rendelkezésre állnak.
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2. melléklet
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A „TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ” ELISMERŐ CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK
RENDJÉRŐL SZÓLÓ

./2022.(.) önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:
I.

Társadalmi hatás: A lakosság motiválása a környezetük szebbé, rendezettebbé,
kulturáltabbá tételére. Az ingatlan előtti közterület gondozása megjelenésében
harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetéhez, és hozzájárul Gyál város
esztétikusabb látképéhez.

II.

Gazdasági, költségvetési hatás: Az előterjesztésben foglalt tervezet az
önkormányzati

költségvetésre

2022.

évtől

maximális

500 000.-

Ft/év

kiadásnövekedést jelent.
III.

Környezeti következményei: A gyáli lakosok lakóingatlanuk szépítésével nem
csupán a városképet, megjelenését emelik, hanem az őket körülvevő környezetük
ápolásával járulnak hozzá a zöldfelület gazdálkodás sikeréhez. Egyúttal
szemléletformáló hatással bíró tevékenység, hiszen a folyamatos művelés és
zöldfelület karbantartás a jövő generációk részére is példamutató értékű lesz.

IV.

Egészségi következményei: A zöldfelület rendszeres karbantartása hozzásegítheti
a várost a minden évben kialakuló irritációt okozó pollenkoncentráció alacsony
szinten való tartásához.

V.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet módosításával a Gyáli
Polgármesteri Hivatal (illetékes irodájának) adminisztratív terhei jelentősen nem
változnak.

VI.

Megalkotásának szükségessége: Cél Gyál közigazgatási területén élő lakosság
motiválása, szemléletformálása, egyúttal az, hogy a város lakóterülete, a
magántulajdonban lévő zöldfelületek a közterületekhez hasonlóan, folyamatosan
karbantartott és rendezett megjelenésűek legyenek.

VII.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: nem ismert.

VIII.

Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
jelenleg is rendelkezésre állnak.

Tárgy: Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2021. évi
beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 17. pontja szerinti helyi
közügy a közreműködés a település közbiztonságának biztosításában.
A helyi közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása a Dabasi Rendőrkapitánysággal közösen történik, mely
szervezet évente beszámol a Képviselő-testületnek a tevékenységéről. A beszámoló az előterjesztés melléklete.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt beszámoló elfogadására.
Határozati javaslat:
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Rendőrkapitányság 2021. évi beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pápai Mihály polgármester
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Az előterjesztést véleményezte: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
Az előterjesztést készítette:
Szabó Józsefné irodavezető
Gyál, 2022. március 10.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Gyál
2021.
évi
tájékoztatójának
megtárgyalására

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 17. pontja szerinti helyi
közügy a közreműködés a település közbiztonságának biztosításában.
A helyi közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása a Dabasi Rendőrkapitányság mellett a FEGY Polgárőr és
Tűzoltó Egyesülettel közösen történik, mely szervezet évente tájékoztatja a Képviselő-testületet a
tevékenységéről.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt tájékoztató elfogadására.
Határozati javaslat:
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2021. évi
tájékoztatójában foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Az előterjesztést tárgyalta:

Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság

Gyál, 2022. március 10.

Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző

Fegy Polgárőr és
Tűzoltó Egyesület Gyál
2360 Gyál Pesti út 74.
Közp.mobil.: 06 70 /332-1600
Közp.Tel/fax.: 06 29/ 340-333

Tájékoztató
A
FEGY POLGÁRŐR ÉS TŰZOLTÓ
EGYESÜLET GYÁL
Munkájáról, elért eredményeiről
2021. január 1-től, 2021. december 31-ig tartó
időszakban.

A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2019. évi vezetősége a
következő személyekből áll:
Kalmár Róbert — Elnök
Gazsó Csaba — Elnökhelyettes
Kelecsényi Gábor — Elnökhelyettes
Kőszegi Béla — Felügyelő bizottság tag
Turcsán Attila — Felügyelő bizottsági tag
Bagdi Gyula — Felügyelő bizottsági tag
Kozma Csaba — a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Tűzoltó Parancsnoka
Kalmár Róbert — Tűzoltásvezető
Kovács Tamás — Tűzoltásvezető
Locskai Mátyás — Pénzügyi munkacsoport vezetője
Czékmány Tamás — FEGY Ifjúsági Tagozatának vezetője
Kalmár Róbert — Gyál Járási Mentőcsoport vezetője
Mint minden évben személyi állományunkat szakmailag tovább képeztük, gyakorlatokat
tartottunk és oktatásokon vettünk részt, mely évről évre frissíti a tudásanyagunkat.
Ezzel párhuzamosan, a technikai felszerelésünk bővítése, korszerűsítése külön sikerként
könyvelhető el a lehetőségeinkhez képest különböző pályázatok útján és a szakmai
elhivatottságunknak és munkánknak köszönhetően elismerik önkéntes teljesítményünket!
A tagok képzésében szinten tartásában jó hírű és elismert, civil és hivatásos állományú
szakemberek vettek részt. A teljesség igénye nélkül említhető a rendőrség, a tűzoltóság, a
katasztrófavédelem, az Országos Mentőszolgálat, járási mentőcsoport és egyéb társadalmi
tevékenységet végző szervezetekkel a kapcsolatunk kitűnő, így a megszerzett tudást általuk a
tagjaink tökéletesen el tudják és tudták sajátítani.
Az Önkormányzattal az Önkormányzaton belül is a közterület felügyelettel, a Rendőrséggel, a
Katasztrófavédelemmel - Tűzoltóságokkal, és a Mentőszolgálattal, OPSZ, PMPSZ-el,
állatvédőkkel és a lakossággal a SZEM mozgalmon belül kiegyensúlyozott a kapcsolatunk.
A 24 órás Polgárőri feladataink ellátását a helyi őrsparancsnok figyelemmel kíséri
és támogatja kölcsönösen kiegészítjük egymás szolgálatait
A Tűzoltási és Műszaki Mentési tevékenységünket külön figyelemmel kíséri az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, de főképpen a XX. kerületi Parancsnok.
De mint minden évben így 2021-ben is ellenőrzést is hajtott több ízben , melynek az
egyesület megpróbált megfelelni.
Ennek a kiemelkedő teljesítményű csapatnak, és az összehangolt munkájuknak
köszönhetően tudunk segíteni a Gyál lakosságnak, valamint a Rendőrőrs dolgozóinak, akik
segítségünkkel tudják biztosítani a városunk közrendjét, közbiztonságát, illetve annak folyamatos
javulását.

2021. év személyi állományának statisztikája:
Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület taglétszáma:
Vizsgázott Tűzoltó:
Tűoltás vezetésre jogosult
Tűzoltó sofőr
Járőröző állomány:
Pártoló tag
Próbaidős tag
Tiszteletbeli tag:
Ifjúsági tagozatos:

66 fő
45 fő
3 fő
5 fő
49 fő
20 fő
4 fő
2 fő
15 fő

A különböző munkacsoportokban feladatot ellátó tagjaink:
Elnökség:
Felügyelő bizottság:
Pénzügyi munkacsoport:
Ügyelet központot üzemeltető munkacsoport:
Járőrvezetői munkacsoport
Gépkocsi karbantartó munkacsoport
Rádiótechnika karbantartó:
Tűzoltó munkacsoport:
SZ.E.M. munkacsoport:
Ifjúsági tagozatot működtető munkacsoport:
Kimenekítéssel, kitelepítéssel foglalkozó munkacsoport:
Ruházatért felelős:
Tagdíj kezeléséért felelős:
Igazolványok kezeléséért felelős:
Web oldal és média felelős:
Járási mentőcsoport taglétszáma :

3 fő
3 fő
3 fő
5 fő
4 fő
3 fő
1 fő
25 fő
1 fő
4 fő
12 fő
1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
25 fő

Folyamatosan szem előtt tartjuk tagjaink továbbképzését, így szolgálatteljesítés közben
precízebb, pontosabb munkát tudnak végezni a Magyar Köztársaság alkotmányos jogrendjének
megfelelően.

Eredményességünk ismertetése :
2021. január 1. – 2021. december 31-i időszakban:
2020 év,
2021 év
Betörés, lopás, rablás észlelése, azok megakadályozása, helyszínbiztosítása: 19-ről 8 esetben
Baleset észlelése, helyszínbiztosítás, forgalomirányítás:
129-ről 168 esetben
Tűz észlelése, tűzoltás, tűzoltók felvezetése, téves riasztás:
172-ről 178 esetben
Rendezvénybiztosítás:
17-ről 30 esetben
Verekedés, rendbontás, garázdaság megakadályozásában segítségnyújtás:
83-ről 117 esetben
Műszaki mentés lakosság részére:
54-ról 50 esetben
Orvosi ügyeletnek segítségnyújtás:
75-ról 91 esetben
Tűzszerészeknek segítségnyújtás:
1-ről 0 esetben
Körözött személyek felkutatása:
1-ről 1 esetben
Eltűnt személyek felkutatása:
4-ről 8 esetben
Környezetvédelemmel kapcsolatos események:
5-ről 27 esetben
Terület, objektum, személyek ellenőrzése:
napi szintű feladat
Halálesetnél biztosítás:
3 –ról
6 esetben
Rendőrséggel közös egyéb feladat:
11-ról
12 esetben
Riasztó rendszer jelzések ellenőrzése:
699-ról 529 esetben
Riasztórendszer pánik jelzése:
16-ről 16 esetben
Riasztórendszer éles betörés jelzése:
0-ról 2 esetben
Egyéb bejelentett események ellenőrzése:
40-ról 72 esetben
Rendőrségnek átadott személyek:
közös akció keretén belül
Szervezett akciók:
0-ról 0 alkalom
Környező településeken segítségnyújtás:
0-ről 0 alkalom
Családsegítőnek segítségnyújtás:
22-ről 23 alkalom
Mezőőrséggel közösen végrehajtott intézkedés:
0-ről 0 alkalom
Közterület Felügyelettel szervezet közös járőrözés, intézkedés,:
5-ről 8 alkalom
+ a tanítási napokon a zebrák biztosítása folyamatosan és szervezett piaci napok égész évben
Ifjúsági Tagozat, után képzés, kiemelkedő szereplés:
26-ról 5 alkalom
Nappali események:
855-ról 819 alkalom
Éjszakai események:
444-ről 428 alakalom
Polgárőreink önálló szolgálatban eltöltött óra
Ebből külterületen és közterületen eltöltött óra

27.524 óra
18.764 óra

Az egyesület tagjai által ellenőrzött össz. események száma
2021.01.01-2021.12.31. : 1247 esetben történt, mely a tavalyi évhez
képest 52 eseménnyel csökkent.

A fenti adatok bizonyítják a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
létjogosultságát, valamint további fejlesztési irányelveink meghatározását.
A lakosság, az egyesület járőröző állományát folyamatosan értesíti és
kéri a segítségünket. Ezek az események, a 24 órás ügyeleti központunkban
rögzítésre kerültek, mely alapján a statisztikai számok az irányadóak.

A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tájékoztatója a 2021. éves
működésről elismerésekről
A Fegy 2021-ben pénzügyi területre (is) vonatkoztatva a belső rend és fegyelem, előző
években elindított megszilárdítását tűzte ki folyamatos célul. A stabilitás érdekében stratégiai cél
a kintlévőségeink folyamatos alacsony szinten tartása. A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
hasonlóan más gazdasági társaságokhoz megalkotta saját értesítő, figyelemfelhívó, vagy éppen
követelésről számot adó nyomtatványát, levelét. Rendszerünket havonta szűrjük, figyelemmel
kísérjük minden pártoló tagunk befizetését és szükség esetén a megfelelő időben be is
avatkozunk. A törekvések irányának pozitív elmozdulását igazolja, hogy negyedéves ciklusokban
mérve szinte nullára futtatható kintlévőségünk állománya.
Bevételi forrásaink 95%-ban továbbra is a távfelügyeleti rendszerből, mint végzett
tevékenységből származik. Bár 2021-es évben eddig pályázati forrásokból befolyt összege
nagyon szerény volt.
Jól látható, hogy a támogatások az egyesület fenntartására nem elegendőek. Csak a
vállalkozási tevékenységnek köszönhető, hogy a járőrözést 24 órában el tudjuk látni.
S még mindig kardinális kérdés az ügyeleti központunk, szertárunk és egyéb helyen tárolt
felszereléseink egy helyen tartása őrzése. Talán ezért is elengedhetetlen az a cél, hogy egy 30
éves múlttal rendelkező egyesület végre megvesse lábát valahol amit a sajátjának mondhat és
építhet szépíthet, ami egyben Gyál városának védelmi központja is lehet, mint egy tűzoltó,
mentési, katasztrófavédelmi központ –laktanya.

Fegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Gyál –
Tűzoltó Szakcsoport 2019. évi beszámolója
Tűzoltási és Műszaki mentési tevékenységet ellátására jogosult 22 fő.
Ebből ténylegesen beavatkozó állomány 18 fő.
Tűzoltás vezetésére jogosult 3 fő.
- 2021-ben összesen 178 esethez riasztottak, ami nem azt jelenti, hogy ennyi esemény volt
városunkban, hanem ennyiszer jött össze a megfelelő létszám a gépjárműfecskendő
vonultatásához.
Számos esetben azonban előfordult, hogy mielőtt a fecskendő a vonulást megkezdte volna, a
helyszínre elsőként kiérkező Fegy járőr felderített, és visszajelzése alapján nem került sor a
gépjárműfecskendők vonulásra.
Mahindra ( Gyorsbeavatkozó) 110 esetben vonult.
Steyre (Vízszállító) 13 esetben vonult.
A 116 vonulás 40 tűzesetből, 48 műszaki mentésből tevődött össze.
28 vonulás téves jelzés, jellemzően tűzjelzőrendszerek által generált esemény volt
27 alkalommal a működési-területünkön kívül eső, más településeken avatkoztunk be.

Gyálon 89 esetben, Felsőpakonyon 18 esetben, Vecsés 6 esetben avatkoztunk be, Pécel 3 esetben
amit önállóan számoltunk fel.
Beavatkozásainkból néhány jelentősebbet kiemelnék:
01.06. Gyál. Széchenyi I. u. és József A u. sarkán 2.szgk. ég. (Mahindra,Steyre)
01.09. Gyál. Virág u. 72. 100nm alapterületű családi ház tetőszerkezete ég, Fokozat:II.
Kiemelt. (Mahindra,Steyre)
02.13. Gyál. Csontos J. u. 134. ajtónyitás ahol idős hölgy elhunyt. (Mahindra)
02.19. Felsőpakony. Temloptér 4. Munkagép gázvezetéket szakított. (Mahindra)
02.20. Gyál. Brassói u. 77. 180nm kétlakásos társasházban két helyisége ég. Fokozat:II.
Kiemelt. (Steyre)
02.21. Gyál. Körösi út és József A. u. sarkán 2.szgk. ütközött 2 fő sérült, amely során
villanyoszlop is sérült. (Mahindra)
03.18. Vecsés. Budai N. A. u. végén 300-400nm nádas ég. (Steyre)
03.27. Gyál. M0 27km. szgk. és nyerges vontató ütközött, 1fő beszorult. (Mahindra)
03.27. Gyál. M5 22km. Szgk. teljes terjedelmében ég. (Mahindra)
03.30. Gyál és Vecsés között M0 mellett 700nm száraz aljnövényzet ég. (Steyre)
04.01. Gyál. Szemétbánya 200nm ég. (Mahindra)
06.05. Felsőpakony. Erdészlak 4. Sportpálya mögötti részen 3 hektár aljnövényzet ég.
(Mahindra,Steyre)
06.13. Felsőpakony. Major u. 1. tartályból Salétromsav folyt ki. (Mahindra)
06.20. Gyál. Körösi út. 194. utánfutón 10körbála szalma ég. (Mahindra)
06.23. Felsőpakony külterülete 500nm aljnövényzet ég. Fokozat: II. kiemelt.
07.04. Gyál. Gesztenye u. 18. Lakóház földszintje ég. (Mahindra,Steyre)
08.07. Gyál. Széchenyi I. u. 49. BKK Busz és szgk. ütközött, amely következtében a busz
lakóépületnek ütközött. (Mahindra)
08.09. Pécel. Viharkár 3db káresetet számoltunk fel önállóan. (Mahindra)
08.09. Gyál. M0-s 31-34km 6 szgk. ütközött 1 fő sérült. (Mahindra)
08.23. Gyál. Erdősor u. 136. Vízművek munkagépe gázfőnyomócsövet szakított. (Mahindra)
08.31. Gyál. Bocskai I. u. 21. 80nm melléképület teljes terjedelmében ég. (Mahindra,Steyre)
09.08. Gyál. M0-s 32km, 2 szgk. ütközött személyek beszorultak. Fokozat: II. Kiemelt
(Mahindra)
09.10. Felsőpakony. Wass A. u. 8. Munkagép gázcsövet szakított. (Mahindra)
10.01. Gyál. Bánki D. u.-ban kifolyt folyadék 3082-es jelzésű,autómosó szennyvíz. (Mahindra)
10.13. Felsőpakony. Körősi út 1. egy szgk. teljes terjedelmében ég. (Mahindra)
11.04. Gyál. Kölcsey F. u. 1. Lakóépület teljes terjedelmében ég, egy személy tartózkodott
bent aki nem tudta elhagyni az épületet. Fokozat: II. Kiemelt. (Mahindra)
11.18. Gyál. Kolozsvári u. 14. Ajtónyitás, személy elhunyt. (Mahindra)
12.05. Felsőpakony. Kölcsey F. u. 13.Családi ház tetőszerkezete teljes terjedelmében ég. Fokozat:
II. Kiemelt. (Mahindra)
12.11. Gyál. Tóth Á. u. - Széchenyi I. u. sarok garázs ég. Fokozat: II. Kiemelt. (Mahindra)
Pályázatok:
2020-2021 évben 1 pályázaton sikerült eredményesen részt vennünk, melynek végeredményeként
890.000 ft. értékben tűzoltó-védőeszközöket és szakfelszereléseket vehettünk át az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól.

Tanfolyamok:
-2021-ben 4 fő sikeresen teljesítette a 40 órás önkéntes tűzoltó tanfolyamot.
Felülvizsgálatok:
Az idei évben is szükséges lesz a láncfűrészek, és a légzőkészülékek felülvizsgálata, amely
összesen kb. 160.000 ft-ba fog kerülni.
Az autókkal kapcsolatos javítások költségét sajnos nem lehet pontosan előre megmondani.

Legtöbbet tűzesethez vonult tagok névsora 2021-ben:
–
–
–
–
–

Kovács Róbert 100 esetben.
Czékmány Tamás 44 esetben.
Hovanyecz Milán 43 esetben.
Sárvári Dávid 38 esetben.
Hajdu Sándor 34 esetben.

Problémáink, terveink:
Előző évekhez képest a terveink nagymértékben nem változtak, mivel ezen feladatok
megoldásában az Önkormányzat támogatása elengedhetetlen.
Szeretnénk fűthető, önálló, és funkciójában alkalmas szertárépületet, mely a
központunkkal szoros fizikai földrajzi ( közvetlen ) kapcsolatban van.
Tagjaink az építésben, felújításban részt tudnak és részt is kívánnak venni amennyiben
segítséget kapunk az Önkormányzattól az ideális gépjárműtároló helyszínének kijelölésében.
A későbbiekben ez akár a Város védelmi épülete is lehetne.
Sajnos a jelenlegi szertárunkba a mentőszerek egyszerre a méreteiből adódóan nem férnek
be és lehetőséget se kaptunk a szertár bővítésére, mivel a leegyeztetett terveket a kormányhivatal
mégis elutasította !! Igy az építkezés nem kezdődhetett meg!
Így amennyiben ez megvalósulhat akkor a városnak a lakosság védelme érdekében két
gépjármű fecskendője lehetne egy helyen és egy gyorsbeavatkozó gépjárműve, hogy az egyesület
tagjai magasabb szinten és megfelelő helyszíni vízkészlet biztosításával tudnák a tűz oltását
megkezdeni a város területén.
Így bízunk benne, hogy a Város vezetése az elutasított építési engedélyünket felülbírálja
és segítséget nyújt az új védelmi központunk megvalósításában !
Városunk által szervezett kiemelt fontosságú eseményeket már nem csak
Polgárőrökként, hanem Tűzoltóként is biztosítjuk továbbra is a lakosság védelme
érdekében

Beszámoló riasztórendszer alakulásáról
A Távfelügyeleti munkacsoport által üzemeltetett rendszerünk ismételten kiválóan
működött, mely egyben az egyesületünk anyagi mozgatórugója.
Sajnos még mindig a lakosság nem veszi elég komolyan azt a dolgot, hogy téves riasztás
esetén haladéktalanul telefonáljon a felügyeleti központba.
Ennek ellenére az általunk felügyelt objektumok védelmét nagyon jól láttuk el,
kiemelkedő esemény nem történt.
Néhány adat a védett objektumok számáról:
2003-ban

Magánszemély
Közület
Önkormányzati objektum
Összesen :

286 db
66 db
22 db
374 db

2004-ben
2005-ben
2006-ban
2007-ben
2008-ban
2009-ben
2010-ben
2011-ben
2012-ben
2013-ban
2014-ben
2015-ben
2016-ban
2017-ben
2018-ban
2019-ben
2020-ban
2021-ben

Összesen :
Összesen :
Összesen :
Összesen :
Összesen :
Összesen :
Összesen :
Összesen
Összesen :
Összesen :
Összesen :
Összesen :
Összesen :
Összesen :
Összesen :
Összesen :
Összesen :
Összesen :

481 db
455 db
493 db
525 db
525 db
588 db
610 db
684 db
709 db
716 db
719 db
715 db
715 db
649 db
669 db
781 db
780 db
778 db

Fejlesztéseknek köszönhetően a GPRS alapú riasztás átviteli rendszer rendben működik, eddig a
tavalyihoz képest 138 – ról 229 db új, korszerű berendezés működik a rendszerünkön.
Az ügyeleti központunk korszerűsítése befejeződött, mely közel 1,5 millió forintba került az
egyesületnek, hogy 21 századnak megfelelően tudjuk a jelzéseket fogadni.
Új kezelő pult valósult meg, a régi monitorok kicserélésre kerültek a szünetmentes
tápegységekkel együtt. Új agregátor került beépítésre. S egy komplett tartalék gépet állítottunk
rendszerbe.
TMS szoftverhez korlátlan felújított rendszert vásároltunk. Az OKF modult a tűzjelzések
fogadására alkalmassá tettük, így már 8 db Önkormányzati objektum lett feltelepítve a
rendszerhálózatra csak tűzjelzés tekintetében.

URH rendszerünk és kommunikációnk alakulása 2021-ban.:
Mint köztudott egyesületünk 24 órás ügyeleti központot üzemeltet 1997-óta és
természetesen vele párhuzamosan 24órás távfelügyeletet kiszálló személyzettel és ez mellé
esténként több fős járőr szolgálat csatlakozik a közbiztonság megóvása érdekében. Az
egyesületünk az Önkormányzat segítségével egy önálló URH rendszert tudott kialakítani,
melynek sugárzási köre megközelítőleg 50km-es körre tehető, melyhez az ide vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően a Hírközlési felügyelőség megadta az engedélyt. A beavatkozó
csapatainknak egyben ezen rendszer a mozgató rugója is. Ezen felül az ügyeleti központunk fel
van szerelve EDR Stabil rádióval, melyen keresztül a katasztrófavédelmet és egyéb társszerveket
melyre jogosultságot kapunk és vonuló csapatainkat elérjük
Az ügyeleti központunk ezen felül rendelkezik ADSL internet kapcsolattal, több telefon vonallal
( a riasztórendszer biztonságos működtetése érdekében ) és fax modemmel. Ezen felül mobil
vonallal is. Sőt a zavartalan működtetés érdekében az energia forrás megszűnésekor külön
agregátor – áramfejlesztő rendszer indítható be a zavartalan működtetés érdekében.
A 3-rom járőrautóik mindegyike Stabil URH rádióval van felszerelve ebből kettő GPSkövetővel ellátott, mely külön segélykérésre is alkalmas.
A tűzoltó fecskendő autónk Stabil URH-val és Stabil EDR-rel rendelkezik.

A Felügyelő bizottság rövid beszámolója :
Az elmúlt évet talán mondhatnám , hogy nem a nyugodtság körvonalazta, mely köszönhető
az egységes odafigyelésnek és egy irányelv megvalósításának tervei nehézkesen sikerültek.
Sajnálatos módon több tagtársunkat elveszítettük a Covid 19 világjárványnak köszönhetően.
S a különböző járványügyi intézkedéseknek köszönhetően tagságunk idősebb tagjai az egyesület
kötelékéből kiléptek.
2021-ben a felügyelő bizottság a nyomon követte a pénzügy bizottság munkáját,
pénzmozgásokat.
A tagság részéről a szolgálatteljesítés sajnos szakaszosan történt, figyelembe véve a
járványügyi intézkedéseket.

Egyesületi ruházkodásunk :
A polgárőreinket folyamatosan már 31 éve ugyanazon mintázatú ruházattal szereljük fel. Itt
az újonnan belépő tagok komplett téli és nyári öltözetet kapnak védőbakanccsal együtt.
Ezen ruházatok egységessé teszik a megjelenést és határozottan kiemelik azon személyeket
akik ezen ruházatot hordják. A ruházatok természetesen hordozzák az egyesület címerét és
feliratát, melyet a jogszabály is megkövetel. A ruházatukat teljesen lecseréltük minden tagunk
részére egy Önkormányzati támogatás keretén belül.

FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület (F.I.T.) újonnan induló ifjúsági
tagozatának tájékoztatója:
F.I.T. 2021. február 21-én ünnepelheti meg 12. születésnapját. Erre külön büszke vagyok,
hogy az elnökségem alatt nőtte ki magát és fejlődött fel. Ékes példája, hogy az ifitagozatból
számos tag került fel a felnőtt tagságba ! Sőt hívatásos pályára lépett, mivel ezen tevékenységet
megkedvelte az egyesületünk színeiben.
A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Ifjúsági Tagozata, mint tudjuk 2009-ben alakult azzal a
céllal, hogy a felnőtt állomány utánpótlását megfelelő felkészülés után biztosítsa.
A kezdetektől fogva szem előtt tartva a főbb célkitűzéseinket, foglalkoztattuk, képeztük a
fiatalokat az alábbiak szerint:
Olyan képzéseket kapjanak, melyek segítik az összetartozás, önzetlen segítségnyújtás
csapatban való együttműködés kialakulását.
A gyerekek foglakoztatásával csökkentethetjük az "elkallódás" veszélyét.
Egyesületünket ezúton szeretnénk megfelelően képzett jól megismert fiatalokkal bővíteni,
pótolni a létszámot.
Sajnos a Covid 19-nekköszönhetően nagyon kevés alkalommal tudtunk a srácoknak
foglalkozást tartani.
2022-ben is lehetőségeinkhez mérten mindent meg fogunk tenni hogy minél több fiatalnak
mutassuk meg a segítő hivatások szépségét a szakma szeretetét és azt hogy szeressenek segíteni
másokon ha bajba kerülnek.
Ezeket a fő irányelveket szem előtt tartva végeztük a munkánkat a 2021-es évben is.
A beszámoló alapján jól látható az egyesület személyi állományának fejlődése,
valamint, hogy a támogatások elengedhetetlenek ezen feladatok kiemelkedő színvonalú
ellátásához, végrehajtásához.
Gyál, 2022.február 25.

Tárgy: Javaslat a gyáli 044/11 hrsz.-ú (Kőrösi
út 53.) ingatlanon lévő hulladéklerakó korona
magasságának emelésére vonatkozó tulajdonosi
nyilatkozat kiadásával kapcsolatosan
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a gyáli 044/11 hrsz.-ú „kivett szemétlerakó telep” megnevezésű
(Gyál, Kőrösi út 53.) külterületi ingatlan.
A Gyáli Hulladékkezelő Központ üzemeltetője az FCC Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. a mellékelt „depómagasítás engedélyezés” tárgyú kérelemben leírtak szerint – jelezte, hogy szándékában áll a Gyál,
Kőrösi út 53. szám alatti telephelyén található hulladéklerakó koronamagasságát - az illetékes hatóságnál - a
jelenlegi 30 méteres magasságról 45 méterre módosítani. A depómagasítás az előzetes becslések alapján 5-10%
többlet elhelyezést jelent.
A módosítás alátámasztására szolgáló tanulmány elkészítésének költsége nagyságrendileg 50 millió Ft.
Az összegre való tekintettel a tanulmány megrendeléséhez szükséges a tulajdonos jóváhagyása, amelynek része egy
nyilatkozat Gyál Város Önkormányzata részéről, hogy amennyiben a koronamagasság növelés technikailag
megvalósítható, akkor nem gördít akadályt a kivitelezés elé és szükség esetén módosítja a Helyi Építési Szabályzatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt kérelem és fentiek ismeretében szíveskedjen határozatot hozni!
Határozati javaslat:
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testülete
a.)
•
•
b.)

hozzájárul, hogy az FCC Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. - Gyál Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő - a gyáli 044/11 hrsz.-ú ingatlanon található hulladéklerakó korona
magasságát 30 méterről 45 méterre növelje az alábbiak feltételekkel:
amennyiben a koronamagasság növelés technikailag megvalósítható, és
a korona magasság emeléséhez szükséges Helyi Építési Szabályzat módosításának tervezési költségét az FCC
Magyarország Kft. vállalja.
E tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól.

Határidő:
Felelős:

2022. április 15.- a határozat megküldésére
Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.
Az előterjesztést tárgyalta:
Az előterjesztést készítette:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
Kiss István főépítészi irodavezető

Gyál, 2022. március 3.
Rozgonyi Erik
címzetes főjegyző
Melléklet:

1 pld. kérelem

