
 
 
 
 
 
 
 
 
Szám:   8241/2022. 
 
 

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

2022. március 30-án (szerda) 18.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 
Ülés helye: Gyáli  Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem – földszint   4. (Gyál, Kőrösi út 112-114.) 
 
Napirend: 
 

1. Beszámoló a 2022. február 24-e óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 Előterjesztő:  Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat „Tiszta udvar, Rendes ház” elismerő cím alapításárára és adományozására vonatkozó rendelet 
megalkotására 

 
Előterjesztő: Nagy József Elek alpolgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2021. évi beszámolójának elfogadására  
 

 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

 
6. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 2021. évi beszámolójának elfogadására 

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

7. Javaslat a gyáli óvodák 2023-2028-ig tartó továbbképzési időszakra vonatkozó továbbképzési 
programjainak elfogadására  

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



 
8. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda körzethatárainak kiegészítésére, módosítására 

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

 
9. Javaslat a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola intézmény átszervezésének véleményezésére 

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

 
10. Javaslat iskolai alapítványok 2022. évi támogatására 

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

11. Javaslat a gyáli 044/11 hrsz.-ú (Kőrösi út 53.) ingatlanon lévő hulladéklerakó korona magasságának 
emelésére vonatkozó tulajdonosi nyilatkozat kiadásával kapcsolatosan 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

12. Javaslat a Gyál, Bartók Béla utca 93. szám (hrsz. 5031/1) alatti ingatlanra bejegyzett „kisajátítási eljárás 
megindult” bejegyzés törlésére 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
13. Javaslat a gyáli 3407/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő víztorony tetőfelületén távközlési eszköz elhelyezésével 

kapcsolatos bérleti szerződés megkötésével (meghosszabbításával) kapcsolatosan 
 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
14. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörére 

vonatkozó pályázat kiírására 
 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
15. Javaslat a Bem J. utcai új köztemető temetőrendezési vázrajzának  módosítására 

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

 
16. Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

17. Javaslat a Gazdaház (főzőkonyha, iroda és műhely) építési engedélyének a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft-re történő átruházására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
 
 
 



18. Javaslat „Gyál, ivóvízhálózat felújítása, tisztítása” tárgyú projekt megvalósítására 
 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
19. Javaslat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság létszámának csökkentésére 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

 
20. 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 A dokumentáció elfogadása (Később kerül 
kiküldésre) 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

21. Egyebek 
 
Gyál, 2022. március 24.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2022. február 24. óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2022. február 24-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 

szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2022. január 01 – február 28-ig az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 iparűzési adó:   2 200 000 e Ft        291 422 e Ft   13,2 % 
 építményadó:      308 000 e Ft            2 069 e   Ft     6,7 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet ebben az évben egyetlen alkalommal sem 
vettük igénybe.  
 
3./Az átmenetileg szabad pénzeszközből realizált kamat összege 2022 március 17.-ig  16.181.103,-  Ft volt. 
 
Jelenleg 2022. március.17-től kezdődően 2.688.000.000,- Ft került lekötésre 1 heti futamidővel 5,35 % 
kamatlábbal, lejárata 2022.03.24. napja, a várható kamat összege 2.796.267,-  Ft. 
 
Gyál Város Önkormányzata közműfejlesztések elszámolási számlájára december hónapban az ívóvízellátás 
feladatainak támogatása címen kapott 396.945.000,- Ft szintén lekötésre került. Ezen összegnek a lekötéseiből 
származó kamatbevétel  összege a 2021. évben 540.470,- Ft, 2022. év március 17.-ig 3.149.075,-Ft.   
Jelenleg 2022. március 17.-től kezdődően 400.634.545,-Ft összeg került lekötésre, 1 hetes futamidővel, 5,35 % 
kamatlábbal, lejárata 2022.03. 24. napja, a várható kamat összege 416.771,- Ft. 
 
4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű 

kifizetetlen számla nincsen.  
 
 
II. Polgármesteri Kabinet 
 
Kommunikáció 
• Facebook: 47 db bejegyzés közzététele 
• Gyál város hivatalos weboldala: 25 db hír közzététele 
• Térségi televízió riportok száma: 19 db 
• Pápai Mihály polgármester úr februárban is megtartotta élő facebook fogadóóráját, amelynek 8,6 ezer elérése 

volt, 38 hozzászólás érkezett. 
• Pápai Mihály polgármester úr februárban is beszámolt videóban facebook oldalán a februári képviselő-

testületi döntésekről, amelynek 2,7 ezer elérése volt. 
• Pápai Mihály polgármester úr rendkívüli élő facebook bejelentkezésben tájékoztatta a lakosságot a 

Magyarországra menekülő családok segítéséről, az adománygyűjtésre, továbbá felhívta a lakosság figyelmét 
a csalók megjelenésére. A bejelentkezésnek 95 ezer elérése volt, 30 hozzászólás érkezett, 204 fő osztotta 
meg. 
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Rendezvények  
• Megrendezésre kerül a Nagyadózók rendezvény. Az eseményen dr. Szűcs Lajos köszöntötte a résztvevőket, 

Diera Éva, a Pénzügyi és Adó Iroda volt irodavezetője beszámolt a város 2020. évi pénzügyeiről. Őt követte 
előadásával utódja, Mitku-Orosz Krisztina, a Pénzügyi és Adó Iroda új vezetője, aki a város 2021. évi 
pénzügyi beszámolóját ismertette a jelenlévőkkel. Ezt követően Pápai Mihály polgármester beszámolt a 
jövőbeni tervekről, a jelenleg is zajló beruházásokról. A polgármester elismerésben részesítette azon cégek 
nagylelkű képviselőit, akik társasági adójuk felajánlásával, vagy egyéb hozzájárulásukkal városunk 
beruházásait támogatták a 2020-as és 2021-es években. 

• Megrendezésre került a Gyáli Böllérverseny, amelynek győztese idén a DPMV Zrt. csapata lett. A 
rendezvényen részt vett a város testvértelepüléséről, Kibédről is egy 5 fős delegáció. 

• Kerékpáros körgyűrű tervezéséről tanácskoztak az agglomerációs települések vezetői. 
• Lezárult a Gyáli Faültetési Program V. ütemére a jelentkezés, összesen 139 db facsemetét igényelt a 

lakosság. 
• Balkó Kálmánnét, a Gyáli Bóbita Bölcsőde egykori intézményvezetőjét nyugdíjba vonulása alkalmából 

köszöntötte a városvezetés. 
 
Gyáli Élet Program 
• Gyáli Élet Program Isten éltessen köszöntőlevél februári köszöntöttjei (mintegy 20 fő tekintetében) megkapta 

a leveleket. 
• 90. születésnapja alkalmából Forgó Jánost személyesen köszöntötte Nagy József Elek alpolgármester. A 

Gyáli Szépkorú Program keretében bevezetett oklevelet, és egy ajándékcsomagot kapott az ünnepelt, a 
miniszterelnöki oklevelet postai úton kapta meg. 

• Gyáli Babaköszöntő Program csomagjának részét képző hűtőmágnesek megrendelésre kerültek. 
 

Reprezentáció 
• Megrendelésre kerültek a hiányzó Plukkido kártyák a városi játszóterekre. 
• Megrendelésre kerültek a 25 éves városi rendezvény alkalmából, a 25 éves városi fiatalok részére szánt 

pólók. 
• Gyál logóval ellátott kék és piros pólók megrendelésre kerültek. 

 
 
III. Jogi és Intézményfelügyeleti Iroda 
 

Tájékoztatom Önöket, hogy 

1.) a fenntartó „Kertváros” Önkormányzati Társulás kérelmére az idősek nappali ellátása szolgáltatást 
engedélyező Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PMKH) illetékes osztálya a Gyáli Idősek 
Klubja működési engedélyét 2022. február 16. napjától határozatlan időre meghosszabbította, 

2.) a Gyáli Bóbita Bölcsődében a működést engedélyező, és azt időről időre ellenőrző PMKH 2022. február 
10. napján helyszíni ellenőrzést tartott. A PMKH PE/SZOC/178-5/2022. ügyiratszámú végzésével 
jogsértések, illetve hiányosságok megállapítása nélkül zárta le az ellenőrzést. 

 
IV. Igazgatási Iroda 
 
A Közterület-felügyelet februári beszámolója 
 
A közterület-felügyeleti szolgálat 2022. év februári  hónapban 3 fővel látta el a feladatait. Ebből egy fő tartósan 
betegállományban volt, egy fő képzése folyamatban van, egy fő pedig fél állásban látta el a feladatokat. Egy fő 
felügyelő munkaviszonya 2022. február 28. napján közös megegyezéssel megszűnt. 
Általános feladataik teljesítése mellett a 2022. február 12. napján megrendezett 9. Gyáli Böllérverseny 
rendezvénynél volt szükséges a közút területének és környezetének biztosítása, ezen kívül baleseti helyszíneken, 
valamint tűzeseteknél közreműködtek a Polgárőrség munkatársaival közösen.  
A hónapban mindösszesen 245 db intézkedés törtrént. A Wesselényi-Határ úton, valamint a Kacsóh Pongrác 
utcában továbbra is állandó, kiemelt ellenőrzést végeznek.  
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Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr 2022 január 27-e óta eltelt időszakban 
történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2022. március 23.  
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  polgármester 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok
        végrehajtásáról 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára 2022. 
február 24.  napjára készült beszámoló, mely a 27/2022.(II.24.) sz. határozattal került elfogadásra.  
 
A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 

22/2022(II.16.) KT határozat Intézkedést nem igényel. 
23/2022(II.16.) KT határozat A gyáli 0154/12 hrsz-ú horgásztó területén 

található horgásztanya tetőszerkezetének, valamint 
a napelemes hálózatának korszerűsítése céljára írt 
pályázathoz szükséges tulajdonosi nyilatkozatról a 
testületi határozat a kérelmező részére átadásra 
került. 

24/2022(II.24) KT határozat Intézkedést nem igényel. 
25/2022(II.24) KT határozat A márciusi testületi ülés időpontjának változásáról 

a képviselők értesítve lettek 
26/2022(II.24) KT határozat Intézkedést nem igényel. 
27/2022(II.24) KT határozat Intézkedést nem igényel. 
28/2022(II.24) KT határozat A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének 
elfogadásáról a testületi határozat az ügyvezető 
részére megküldésre került. 

29/2022(II.24) KT határozat A Gyáli-Városgazda Kft. 2022. évi üzleti tervének 
elfogadásáról a testületi határozat az ügyvezető 
részére megküldésre került. 

30/2022(II.24) KT határozat A GY.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodás 
Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének 
elfogadásáról a testületi határozat az ügyvezető 
részére megküldésre került. 

31/2022(II.24) KT határozat Gyál Város településrendezési eszközeinek 
részleges módosításáról az anyag az állami 
főépítésznek végső szakmai véleményezésre 
megküldésre került. 

32/2022(II.24) KT határozat Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
2021. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról 
szóló testületi határozatban foglaltakról az 
intézményvezető és a könyvtárvezető tájékoztatása 
megtörtént. 

33/2022(II.24) KT határozat Az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár 2022. évi munkatervének elfogadásáról 
az intézményvezető és a könyvtárvezető 
tájékoztatása megtörtént. 

34/2022(II.24) KT határozat A Gyáli Liliom Óvoda alapító okiratának 
módosítása a Magyar Államkincstárhoz 
benyújtásra került. 
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35/2022(II.24) KT határozat Intézkedést nem igényel. 
36/2022(II.24) KT határozat A 130096165. számú területi ellátási 

kötelezettséggel működő fogorvosi praxis 
ellátására a feladat-ellátási szerződés megkötésre 
került. 

37/2022(II.24) KT határozat A civil szervezetek szabadidős és kulturális 
tevékenységének támogatására a pályázati kiírás a 
szükséges fórumokon kihirdetésre került, a 
benyújtási határidő április 1. 

38/2022(II.24) KT határozat A sport szervezetek/sportolók szabadidős és 
kulturális tevékenységének támogatására a 
pályázati kiírás a szükséges fórumokon 
kihirdetésre került, a benyújtási határidő április 1. 

39/2022(II.24) KT határozat A Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2021. II. 
félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadó 
testületi határozat a TÉB elnöke részére 
megküldésre került. 

40/2022(II.24) KT határozat A „Gyál parképítés” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárásáról az eljárás eredménye kihirdetésre 
került. Az 1. rész tekintetében a szerződés aláírás 
alatt van, a 2. rész tekintetében a szerződés alá van 
írva. 

41/2022(II.24) KT határozat A „Gyál, idős otthon tervezés” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredménye kihirdetésre 
került, a szerződéskötés folyamatban van. 

42/2022(II.24) KT határozat A „Gyál főzőkonyha, iroda és műhely építése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásának 
eredménye kihirdetésre került. 

43/2022(II.24) KT határozat A Gyál, Puskás utca 11. szám alatti ingatlan 
gázszolgáltatásra történő visszakötéséről szóló 
testületi határozat az ügyfél részére megküldésre 
került. 

44/2022(II.24) KT határozat A gyáli 2611, 2587 és a 2615 helyrajzi szám alatt 
felvett ingatlanok telekalakítási eljárásának 
megindításához szükséges intézkedéseket 
megtettük 

45/2022(II.24) KT határozat A „Gyáli Mi Újság” főszerkesztői feladatainak 
ellátásával kapcsolatos vállalkozási szerződés 
módosítás aláírásra került. 

46/2022(II.24) KT határozat Intézkedést nem igényel. 
47/2022(II.24) KT határozat A gyáli 5548 hrsz- ingatlanon lévő „lakóépület” 

FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület általi 
felújításával kapcsolatos pályázathoz szükséges 
tulajdonosi nyilatkozatra vonatkozó testületi 
határozat a kérelmező részére átadásra került. 

48/2022(II.24) KT határozat A gyáli 0107/8 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásával 
kapcsolatban a szerződést az ügyvéd asszony 
készíti. Az ehhez szükséges anyagot számára 
megküldtük 

49/2022(II.24) KT határozat A belterületbe vont 0107/8 hrsz.-ú, földterület 
értékesítéséről a szerződés megkötése csak az 
ingatlan megvásárlása és termelésből történő 
kivonása után lehetséges. 

50/2022(II.24) KT határozat 2022. évben a személyi térítési díj megfizetése alól 
történő mentesítéséről a kérelmező és a 
„Kertváros” Szociális Központ értesültek 

51/2022(II.24) KT határozat Az országgyűlési  választásokon és népszavazáson 
közreműködő Szavazatszámláló Bizottságok 
tagjainak megválasztásáról az érintettek értesítése 
megtörtént. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2022. március 23. 
 
 
 
 
 
 
      Pápai Mihály   
      polgármester 



 

 

 

 

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: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina aljegyző 

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

Mitku-Orosz Krisztina 
                    irodavezető 
Mellékletek: 

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

(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. 



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 Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 
a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt 
veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 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 
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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:                                     66 fő 
Vizsgázott Tűzoltó:                                                                                          45 fő 
Tűoltás vezetésre jogosult                                                                                                      3 fő 
Tűzoltó sofőr                                                                                                                          5 fő 
Járőröző állomány:                                                                                           49 fő 
Pártoló  tag                                                                                                                           20 fő 
Próbaidős tag                                                                                                                          4 fő 
Tiszteletbeli tag:                                                                                                   2 fő 
Ifjúsági tagozatos:                                                                                                                15 fő 
 
A különböző munkacsoportokban feladatot ellátó tagjaink: 
 
Elnökség:                                                                                                         3 fő 
Felügyelő bizottság:                                                                                        3 fő 
Pénzügyi munkacsoport:                                                                                 3 fő 
Ügyelet központot üzemeltető munkacsoport:                                                5 fő 
Járőrvezetői munkacsoport                                                                                                  4 fő 
Gépkocsi karbantartó munkacsoport                                                               3 fő 
Rádiótechnika karbantartó:                                                                                                  1 fő 
Tűzoltó munkacsoport:                                                                                            25 fő 
SZ.E.M. munkacsoport:                                                                          1 fő 
Ifjúsági tagozatot működtető munkacsoport:                                                                       4 fő 
Kimenekítéssel, kitelepítéssel foglalkozó munkacsoport:                                            12 fő 
Ruházatért felelős:                                                                                                 1 fő 
Tagdíj kezeléséért felelős:                                                                                        1 fő 
Igazolványok kezeléséért felelős:                                                                             1 fő 
Web oldal és média felelős:                                                                                                 2 fő 
Járási mentőcsoport taglétszáma :                                                                                      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                                                            27.524 óra 
Ebből külterületen és közterületen eltöltött 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   286 db 
  Közület      66 db 
  Önkormányzati objektum    22 db 
  Összesen :    374 db 
 
2004-ben Összesen :    481 db  
2005-ben Összesen :    455 db 
2006-ban Összesen :    493 db 
2007-ben Összesen :    525 db 
2008-ban Összesen :    525 db    
2009-ben  Összesen :    588 db    
2010-ben Összesen :    610 db 
2011-ben Összesen    684 db 
2012-ben Összesen :    709 db 
2013-ban         Összesen :                                          716 db 
2014-ben         Összesen :                                          719 db 
2015-ben         Összesen :                                          715 db 
2016-ban         Összesen :                                          715 db 
2017-ben         Összesen :                                          649 db 
2018-ban         Összesen :                                          669 db 
2019-ben         Összesen :                                          781 db  
2020-ban         Összesen :                                          780 db 
2021-ben         Összesen :                                          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 GPS-
követővel 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: Javasat a Városi Egészségügyi 

Központ 2021. évi 
beszámolójának elfogadására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2021. (XI.25.) határozatával elfogadott 2022. évi 
munkaterve alapján a Városi Egészségügyi Központ (a továbbiakban: Intézmény) intézményvezetője márciusban 
köteles beszámolni az Intézmény 2021. évi működéséről.  

Dr. Szécsényi-Nagy Balázs elkészítette a 2021. évi működésről szóló beszámolót (1. sz. melléklet). 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt beszámoló alapján hozza meg döntését. 

 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Központ 2021. évi működésről 
készült beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előerjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

Az előterjesztést készítette:  Pap Krisztina aljegyző 

 

Gyál, 2022. március 1. 

 Nagy József Elek 

 alpolgármester 

Melléklet: 

1. A Városi Egészségügyi Központ 2021. évi beszámolója 



 
 

 
Városi Egészségügyi Központ   

 
 

 
 
 

2021. évi 
 

Szakmai beszámoló 
 
 
 
 
 

Gyál, 2022. március 7. 
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A Városi Egészségügyi Központ által ellátott feladatok 
 
 
 
A Városi Egészségügyi Központban felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás, fogorvosi 
alapellátás, járóbeteg szakrendelés és 24 órás háziorvosi ügyelet működik. A háziorvosi 
szolgálatot 8 felnőtt és 4 gyermekorvos látja el. A háziorvosok rendelési ideje napi 4 (3) óra, a 
területi (lakáson történő) betegellátás további 4 órában történik. A fogorvosaink 4 praxisban, 
napi 6 óra rendelési idővel látják el a betegeket, hárman az Egészségügyi Központban, egy 
fogorvos külön magánrendelőben rendel. 2020. december 31-ig a 7. sz. praxist a Városi 
Egészségügyi Központ működtette, a praxis 2021. január 1-től a többi praxishoz hasonlóan 
háziorvos – ill. az általa vezetett működtető társaság – működtetésébe került. 
 
Az alapellátás orvosai vállalkozóként, megbízottként dolgoznak az Önkormányzattal kötött 
feladatellátási szerződés alapján. Az egészségügyi ellátások finanszírozása a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés történik. Az alapellátás 
minden orvosa saját maga biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket a praxis működtetéséhez, 
azzal, hogy a Városi Egészségügyi Központ biztosítja – egy kivétellel – a rendelőhelyiségek 
használatát. A betegek gyógyító-megelőző ellátása, a gondozás, megelőzés, kötelező 
továbbképzések a napi munka feladatai. 
 
Az ügyeleti ellátás az Inter-Ambulance Zrt-vel kötött megbízási szerződés keretében történt 
2021. évben, a szerződés hatálya – az év végén kialakult helyzetre és a környezetre is 
figyelemmel – 2022. június 30-ig meghoszabbításra került. Az ügyelet ún. vegyes ügyelet, 
azaz a felnőtteket és gyermekeket egyaránt ellátja napi 24 órában, ezzel nappal jelentősen 
tehermentesíti orvosainkat a nap közben érkező sürgős hívások tekintetében.  
Az alapellátáshoz tartozó védőnői és iskola egészségügyi ellátás külön telephelyen, a Védőnői 
Szolgálat épületében működik (Gyál, Kőrösi út 136.) Hét védőnő területi védőnői feladatokat 
lát el (terhesgondozás, a 0 – 7 éves korosztály ellátása), két védőnő pedig az iskolavédőnői 
feladatokat végzi.  
 
A járóbeteg szakellátás a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház kihelyezett szakrendeléseként üzemel, 
az üzemeltetést Gyál Város Önkormányzata a Városi Egészségügyi Központ útján támogatja. 
A koronavírus-járvány miatt számos intézkedést kellett tenni. Már 2020. februárjában – még a 
veszélyhelyzet kihirdetése előtt – mind a fertőtlenítőszerek beszerzése és alkalmazása, mind a 
takarítás, valamint védőeszközök beszerzése vonatkozásában gyors intézkedések történtek. 
Ezt – a jogszabályoknak megfelelően – további intézkedések követték: a beléptetés rendje a 
járványügyi helyzethez és szabályzáshoz igazíttatott, a védelmi és távolságtartási szabályok 
elrendelésre kerültek és megtörtént erről az intézménybe lépők tájékoztatása is honlap, 
kifüggesztett hirdetmény, megállító tábla, személyes tájékoztatás, valamint a helyi lap, sőt a 
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helyi televízió útján is (pl. az egészségügyi központtal kapcsolatos interjúban). Az azóta 
folyamatosan tartó járványra figyelemmel számos védőeszközt szereztünk be, a takarítási 
feladatok is emelkedtek, valamint a fertőtlenítőszerek és más anyagok felhasználása is 
jelentősen megnőtt a járványügyi védekezésre tekintettel. A rendeléseken személyesen 
megjelenők száma a beléptetéssel kapcsolatos változások, valamint a telekommunikációs 
eszköz útján megvalósuló orvos-beteg találkozások miatt csökkent. 
 
A nyári időszakban – a korábbi évekhez hasonlóan a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet 
segítségével – megszervezésre került a tüdőszűrés 2021. augusztus 2-17. között. A 
járványügyi helyzet, valamint a védelmi intézkedések megnehezítették a prevenciós 
tevékenységet, amely azonban a háziorvosok tájékoztatása szerint a körzetekben folytatódott. 
 
Oltások 
 
A 2021. év során a háziorvosi praxisokban jelentős számú koronavírus elleni védőoltás 
beadása történt meg. A 2020. december 1-én megjelent tájékoztatás szerint Pest megyében a 
12 év feletti lakossághoz viszonyítottan az átoltottság 75,4%1 volt. (Az országos arány 
ugyanekkor 69,7% volt.) A beszámolási időszakot követően – 2022. január – február 
hónapokban – a Városi Egészségügyi Központ épületében hétvégénként (csütörtöktől – 
szombatig) oltópont működött. 
 
Járványügyi tájékoztatás 
 
A koronavírus-járvánnyal, a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben a Városi 
Egészségügyi Központ 2021. év során folyamatosan tájékoztatta a lakosságot. Mind az 
Intézményben kifüggesztett tájékoztatókon, mind munkatársaink által, de emellett 
honlapunkon2 és a Gyáli mi újság c. lapban3 is folyamatosan közzétettük az egészségügyi 
ellátással, a járványügyi intézkedésekkel és a védőoltásokkal kapcsolatos fontos 
információkat. 
 
Ellenőrzések 
 
Az Állami Számvevőszék 2021. évben ellenőrizte a Városi Egészségügyi Központ 
gazdálkodását és szabályzatait. Az ellenőrzés megállapításai kapcsán intézkedések történtek, 
és számos szabályzat megújítása is megtörtént. 

                                                 
1 Forrás: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/70-ra-nott-az-atoltottsag-az-olthato-koru-lakossag-koreben, letöltés 
ideje: 2022.03.07. 
2 www.eukozpontgyal.hu  
3 Forrás: http://www.gyal.hu/gyali-mi-ujsag/, pl. http://www.gyal.hu/wp-content/uploads/2016/10/november-
honlapra-2.pdf, letöltés ideje: 2022.03.07. 
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I. Általános háziorvosi és ügyeleti ellátás 
 
 
 

1.1.1. Felnőtt háziorvosi alapellátás 
 
A 8 felnőtt háziorvosi praxis a Városi Egészségügyi Központ rendelőiben, a jóváhagyott 
rendelési időben látja el kötelezően Gyál városának 14 év feletti lakosságát, 22.242 főt, ezen 
túlmenően a beteg lakásán végzik a tevékenységüket. Tevékenységükről – többek között – a 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés 
rendelkezik. A helyettesítés rendjét a működési engedély és a NEAK finanszírozási szerződés 
határozza meg. 
 
 
Statisztikai adatok, praxisok, lakosságszám, bejelentkezett lakosok száma 2021. évben 
 
 

 Felnőtt háziorvosi lakosság kártya kártyaszám kártyaszám 
praxisok szám szám a lakossághoz 2020-hoz 

  (fő) (db) viszonyítva viszonyítva (fő) 
1009 2 429 1 945 80,07% 92 
1010 2 714 2 266 83,49% -255 
1011 2 406 3 179 132,13% 3 
1012 2 719 2 078 76,43% -19 
1013 3 029 2 850 94,09% 84 
1014 2 947 2 232 75,74% -15 
1447 3 129 2 600 83,09% 39 
1482 2 869 1 668 58,14% 57 
átlag 2 780 2 352 84,61% - 1,75 

Összesen 22 242 18 818 84,61% - 14 
 

 
Az egy háziorvosra jutó lakosságszám 2406 és 3029 fő között mozog, az átlag 2780 fő. A 
háziorvoshoz bejelentkezett lakosok száma („a leadott kártyák száma”), 2352 fő egy praxisra 
vetítetten, az előző évihez képest mintegy 2 fővel csökkent. Az adatok szinte teljesen 
megegyeznek az előző évivel. A ténylegesen bejelentkezettek száma ettől – pl. elköltözések 
folytán – eltérhet (előfordul, hogy a költöző lakos nem jelentkezik át új háziorvoshoz és a 
szükséges ellátást eseti jelleggel pl. tartózkodási helyén veszi igénybe).  
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Forgalmi adatok a 2021. évi jelentések alapján 
 
 

felnőtt háziorvos rendelésen lakáson 2021 előző évhez 
változás 

1 rendelésre 
jutó beteg * 

2020-hoz 
viszonyítva forgalmi adatok megjelent ellátott összesen  

1009 8 635 109 8 744 - 582 34 - 2 
1010 7 885 4 7 889 5 038 31 22 
1011 15 065 0 15 065 - 109 59 -1 
1012 3 724 0 3 724 - 7 620 15 - 30 
1013 3 862 124 3 986 - 5 865 15 -23 
1014 10 924 33 10 957 1 583 43 6 
1447 4 529 371 4 900 - 6 628 18 - 25 
1482 4 269 15 4 284 - 2 804 17 - 11 
Átlag 7 362 82 9 567 - 1 930 29 - 8 

         
Összesen 58 893 656 59 549 -16 987     

* Megjegyzés : 2021-ben  254 munkanappal számolva 
 
A COVID-pandémia miatt az elmúlt évben a rendelőben ellátottak száma tovább csökkent 
(16.987 fővel), szinte ugyanannyival, mint 2020-ban (16.517). Ugyancsak csökkent a naponta 
1 rendelésre jutó betegszám napi 37-ről 29-re. Ennek egyik fő oka, hogy engedélyezték egyes 
esetekben telefonon történő telekonzultációt követő gyógyszerfelírást. Másik ok, hogy 
COVID-os panaszok esetén a betegek személyesen nem kereshették fel a rendelőt, csak 
telefonon vagy interneten, telemedicina útján lehetett kapcsolatot tartani. Sajnos az ilyen 
esetekre nem volt előzetes és hatékony tájékoztatás, hogy hogyan kerüljön ez be a 
statisztikákba, ezért is lehetnek jelentősen eltérő számok a rendelésen megjelenteknél. 2021-
ben a háziorvosok nagyobb része fentieken kívül még összesen 40.741 db telefonos 
konzultációt jelentett le a KSH felé. A gyakorlatban úgy látjuk, a telefon fővonalak számának 
bővítése sem oldotta meg teljes mértékben háziorvosok telefonos elérhetőségével kapcsolatos 
problémákat, mivel az a bemeneti keresztmetszetet bővítette, azonban a telekonzultációk 
megnövekedett számára figyelemmel az adott rendelés nagyobb időszakban használta a 
telefonját, miközben más páciens értelemszerűen nem tudta sikeresen hívni a rendelést. A 
rendelőben történő személyes és a telemedicina útján történő ellátás 2021. évben a praxisok 
jelentései szerint a következőképpen alakult: 
 

felnőtt háziorvos 
rendelőben történő 

ellátás 
telemedicina 

ellátás 
mindösszesen 

1009 8 744 11 201 19 945 
1010 7 889 3 065 10 954 
1011 15 065 65 15 130 
1012 3 724 6 396 10 120 
1013 3 986 8 731 12 717 
1014 10 957 358 11 315 
1447 4 900 7 542 12 442 
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1482 4 284 3 383 7 667 
átlag 7 444 5 093 12 536 

összesen 59 549 40 741 100 290 
 
 
Szakmai tevékenység praxisonként 2021. évi jelentések alapján 
 
 

Felnőtt 
háziorvosok ellátott EKG,RTG szak- kórházba nővér által 

szakmai adatok betegek labor rendelő utalt ellátott 
1009 8 744 1 786 936 31 293 
1010 7 889 1 595 818 80 885 
1011 15 065 2 546 1 287 80 539 
1012 3 724 2 010 728 25 12 
1013 3 986 2 330 1 328 17 380 
1014 10 957 1 860 958 33 20 
1447 4 900 1 018 301 26 605 
1482 4 284 1 053 505 11 81 

1 praxis átlag 7 444 1 775 858 38 352 

ellátott betegek arányában 24 % 12% 0,51% 4,73% 
összesen 59 549 14 198 6 861 303 2 815 

 

 
A rendelésen megjelent betegek majd 24 %-ánál kértek labor-, röntgen- (RTG) és/vagy EKG 
vizsgálatot és a betegek 12 %-át küldték további szakorvosi vizsgálatra. Fekvőbeteg 
gyógyintézetbe az ellátott betegek 0,51 %-át utalták be. Az adatok kisebb csökkenést 
mutatnak az előző évihez. A körzeti ápolók által lakáson ellátott esetek száma 2.815 fő (2020-
ban 4.290 fő), mely 1.475-al csökkent az előző évhez képest. A csökkenésekben a COVID-
betegség miatti rendkívüli járványügyi intézkedések jelentős szerepet játszhatnak, mivel a 
járványra figyelemmel szükséges volt mérsékelni a személyes egészségügyi dolgozó - beteg 
találkozásokat. 
 
 

1.1.2. Gyermek háziorvosi alapellátás 
 

A 4 gyermek háziorvosi praxis a Városi Egészségügyi Központ rendelőiben, a jóváhagyott 
rendelési időben látja el kötelezően Gyál Város 14 év alatti lakosságát, 3.840 főt, ezen 
túlmenően a beteg lakásán végzik a tevékenységüket. Tevékenységükről – többek között – a 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés 
rendelkezik. A helyettesítés rendjét a működési engedély és a NEAK finanszírozási szerződés 
határozza meg. 
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Statisztikai adatok, praxisok, lakosság, bejelentkezett lakosok száma 2021. évben 
 

Gyermek háziorvosi lakosság kártya kártyaszám kártyaszám 
praxisok szám, 0-14 szám a lakossághoz 2019-hoz 

   évesek (fő) (db) viszonyítva viszonyítva (fő) 
5004 867 914 105,42 % 34 
5006 1 417 1 264 89,20 % 33 
5007 746 868 116,35 % 24 
5008 810 1 490 183,95 % 9 
átlag 960 1134 118,13 % 25 

     
Összesen 3 840 4 536 118,13 % 100 

 
 
 

Az egy házi gyermekorvosra jutó 0-14 éves lakosságszám a 2021. évben 867 és 1417 fő 
közötti volt az egyes gyermekorvosi praxisokban, az átlag 960 fő volt. A bejelentkezett 
lakosok száma (a leadott kártyák száma) 4536 volt, azaz a ténylegesen bejelentkezett 
betegszám lényegesen magasabb az ellátandó lakosságszámnál, 1134 fő egy praxisra 
számítva. Ennek fő oka, hogy a gyermek háziorvosok felkérésre 18 éves korig láthatják el a 
hozzájuk bejelentkezetteket. Az adatok két praxisban az átlagnál magasabbak. A számok 
szinte lényegében minimális emelkedést (100 fő) mutatnak. 
 
Forgalmi adatok a 2021. évi jelentések alapján 
 

gyermek 
háziorvos rendelésen lakáson Összesen előző évhez 1 rendelésre 

2020-as 
évhez 

viszonyítva forgalmi adatok megjelent ellátott   változás jutó betegszám 
5004 2 841 70 2 551 - 3 101 10 - 12 
5006 3 231 42 3 273 -3 772 13 - 15 
5007 4 015 3 4 018 352 16 1 
5008 7 865 523 8 388 678 31 2 
átlag 4 398 745 6 017 - 1460 17 - 5.8 

       
összesen 17 592 638 18 230 - 5 838 17 - 5.8 

 
 
Házi gyermekorvosaink Gyál 0-14 éves lakosságának számához képest (3.840 fő) annak 
esetszámban több mint négyszeresét látták el a 2021. évben. Ez ugyan nem jelent pontosan 
gyermekenként évente 4 alkalommal történő háziorvoshoz fordulást (mivel nem tudjuk, hogy 
az orvosnál megjelenők mekkora része volt 0-14 év között és milyen arányban fordultak 
orvoshoz a 14-18 év közöttiek), de hozzávetőlegesen utal az évi betegforgalom egy főre 
vetített értékére. Ez is mutatja a gyermekekről történő fokozott gondoskodást. Egy gyermek 
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házorvos naponta átlagosan 17 beteget látott el (az adatok 10 és 31 közötti értéket vesznek 
fel). Az adatok 2020-hoz képest 25 %-os csökkenést mutatnak, ha viszont itt is 
hozzászámítjuk a telemedicinális ellátásokat, akkor az ellátottak száma 32.301-re emelkedik, 
azaz meghaladjuk a 2020. évi  24.608 főt. 
 
 
Rendelőben történő és telemedicinás ellátások 2021. évben 
 

gyermek háziorvos 
rendelőben történő 

ellátás 
telemedicina 

ellátás 
mindösszesen 

5004 2 551 5 041 7 592 
5006 3 273 5 425 8 698 
5007 4 018 12 4 030 
5008 8 388 3 593 11 981 
átlag 4 558 3 518 8 075 

összesen 18 230 14 071 32 301 

 
 
Szakmai tevékenység a 2021. évi jelentések alapján 
 
 

gyermek háziorvos ellátott RTG szak- kórházba tanácsadás 
szakmai adatok betegek labor rendelő utalt prevenció 

5004 2 551 243 243 12 181 
5006 3 273 529 329 12 213 
5007 4 018 144 71 9 113 
5008 8 388 289 320 12 286 

1 praxis átlag 4 558 301 241 11 198 
ell. beteg arányában   6,61 % 5,28 % 0,25 % 4,35 % 

összesen 18 230 1 205 963 45 793 
 

 
A rendelésen megjelentek 4,35 %-ánál egészséges tanácsadásra, prevencióra került sor (31 %-
os csökkenés az előző évhez képest), laboratóriumba vagy RTG vizsgálatra utaltak 6,61 %-ot, 
szakellátásra 5,28 %, kórházba utalásra pedig a betegek 0,25 %-a. került. A prevenciós adatok 
nem tartalmazzák a védőnői szolgálatok ezirányú tevékenységét.  
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1.2. Felnőtt és gyermek ügyeleti ellátás 
 
 

Az Ügyeleti Szolgálat feladata a Gyál Város közigazgatási területén élő felnőtt és gyermek 
lakosság ambuláns és kijáró ügyeleti orvosi ellátása, melyet az Inter-Ambulance Zrt. látott el 
2021. évben a Városi Egészségügyi Központ Gyál, József Attila u. 1. szám alatti telephelyén.  
 
Az Ügyeleti Szolgálat látta el e feladatot Felsőpakony település vonatkozásában is. Testületi 
döntés következtében ügyeletünk 24 órában biztosítja lakosainknak a folyamatos ellátást, 
ezzel jelentős terhet vesznek le az egyébként is leterhelt háziorvosainkról a nappali ügyelet 
biztosításával. Az ügyelet díjazása 2021. évben változott és az ügyeleti feladatok ellátására 
vonatkozó szerződés módosíttatott, amely alapján 2021. évben és az évközi módosítás 
kapcsán 2022. június 30-ig az Ügyeleti Szolgálat feladatait megbízási szerződés alapján az 
Inter-Ambulance Zrt. látja el. Az Önkormányzat képviselő-testületének döntései alapján, 
valamint a folyamatosan változó helyzetben egyszerre monitorozzuk az ügyeleti ellátás 
alakulását, valamint átszervezésének lehetőségeit. Készültek számítások a saját 
működtetésben, az együttműködésben történő, valamint az ügyeleti szolgáltatóval továbbra 
történő működtetés esetére is. Az időközben bekövetkezett változások – a koronavírus-
járvány, ill. az ezzel összefüggésben hozott intézkedések és bekövetkezett változások, az 
orvosok bérének emelkedésével, valamint az egészségügyi szolgálati jogviszony 
bevezetésével összefüggő átrendezések, ill. az ügyeleti ellátás vonatkozásában országosan 
történő átalakítások tervezése – miatt a tervezés 2021. évben is folyamatosan változó 
körülmények között zajlott, végleges megoldás a kialakult új helyzet, ill. annak állandósulása 
folytán alakítható ki. Az év során országos szinten tervben volt az ügyeleti ellátás átalakítása, 
amely jelentős bizonytalansági tényezőt okozott a jövőbeli ellátástervezéssel kapcsolatosan. 
Jelenleg a szerződés 2022. június 30-ig hatályos, amelyet – szerződésmódosítás folytán – a 
Városi Egészségügyi Központ bejelentése alapján 2022. december 31-ig meghosszabbodhat. 
Az ezzel kapcsolatos döntésre az aktuális helyzet figyelembevételével fog sor kerülni.    
 
Forgalmi adatok a 2021. évi jelentések alapján 
 

Ügyelet rendelésen lakás Tele összes Kórházba  
forgalmi adatok megjelent hívás medicina ellátott utalt 

2021 év (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 

felnőtt 1 162 488 41 1 691 278 

gyermek 67 23 5 95 42 

összesen 1 229 511 46 1 786 320 
2020-hoz képest -339 -92 21 -385 7 

 
2021-ben az  ellátott betegek száma tovább csökkent, az előző évhez képest 18 %-al és a 
forgalmi adatokban itt is külön jelenítettük meg a telemedicinás ellátásokat. 
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II. Fogorvosi ellátás a 2021 évben 
 
 
 
2.1. Fogorvosi alapellátás - felnőtt és gyermek ellátás 
 
A fogászati alapellátás feladata Gyál Város Önkormányzat által rendeletben meghatározott, a 
felügyeleti szervekkel egyeztetett területi ellátási kötelezettség alapján Gyál város 
lakosságának fogászati és fogászati ambuláns orvosi ellátása 4/2000.(II.25.) EÜM. rendelet 
alapján. A hagyományos kuratív fogpótlási és konzerváló fogászati tevékenységen túl a 
preventív és szűrőtevékenység is a fogorvosi alapellátás feladata. Három fogorvosi praxis a 
József Attila u. 1. szám alatti rendelőben (a Városi Egészségügyi Központ épületében, azon 
belül is fizikailag két elkülönült kezelőhelyiségben), egy magánpraxis a Juhász Gyula u. 15. 
szám alatti rendelőben a jóváhagyott rendelési időben látja el lakosainkat. Tevékenységükről 
– többek között – a az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az Önkormányzattal kötött feladat-
ellátási szerződés rendelkezik. A helyettesítés rendjét a működési engedély és a NEAK 
finanszírozási szerződés határozza meg. 
 
Forgalmi adatok a 2021. évi jelentések alapján 
 
 

fogorvosi ellátás ellátandó rendelésen elvégzett 
forgalmi adatok lakosság megjelent (fő) tevékenység 

6163 6972 1687 921 
6164 6376 1515 1608 
6165 6025 1575 2363 
6273 6709 1010 1465 

összesen 26 082 5 787 6 357 
 
 
A fogorvosi alapellátásban az érintett praxisoknál az ellátandó lakosság 22,2 %-a (5.787 fő) 
jelent meg (míg 2020-ban 4.571 fő) fogászati panaszok, ellátás végett, így a megelőző évhez 
képest jelentős növekedés (27 %-os) tapasztalható. 2020-ban – feltehetően az akut COVID-
helyzet és a járványügyi intézkedések miatt nagyon lecsökkent a megjelenések száma. (A 
fogorvosi alapellátás jellemzően közeli orvos-beteg kontaktussal történik az ellátások jellege 
– szájban végzett ellátások -  miatt.) 2021. évben – jelentős emelkedést mutatva – összesen 
6.357 beavatkozás (húzás, tömés, nyálkahártya kezelés, stb.) történt. 
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Szakmai tevékenység 
 

928

89

2977

627
260

1253

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

foghúzás tömés
amalgám

tömés
esztétikus

gyökér
tömés

nyálkah. fogkő eltáv

 
 
A leggyakoribb beavatkozásoknál láthatjuk, hogy még mindig elég magas a foghúzások 
száma. Az amalgám tömések száma már minimális az esztétikus tömésekkel szemben. A 
járvány miatt jelentősen csökkent a prevenciós beavatkozások száma is, nagyobb részben a 
sürgős esetek kerültek ellátásra.   
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III. Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 
 
 
3.1. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői ellátás) 
 

 
A területi védőnői szolgálat feladata a Gyál Város Önkormányzata által rendeletben 
meghatározott, a felügyeleti szervekkel egyeztetett területi ellátási kötelezettség alapján a 
gyáli 0-7 éves korosztály jogszabályban meghatározott ellátása, szűrése, gondozása, valamint 
elvégzik még az óvodai munkát is. 
 

A területi védőnő a házi gyermekorvosi szolgálat mellett működik a 49/2004. (V. 21.) 
ESzCsM rendelet (a területi védőnői ellátásról) rendelkezéseire figyelemmel.  
 
Munkájukat a Városi Egészségügyi Központ tevékenységének keretein belül, a vezető védőnő 
irányítása alatt végzik az illetékes gyermekorvossal együttműködve. Feladatukról – többek 
között – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény, a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM 
rendelet rendelkezik. A helyettesítés rendjét a működési engedély és a NEAK finanszírozási 
szerződés határozza meg. 
 
Általános adatok a 2021. évi jelentések alapján 
 
 

Védőnői 0-1 éves 1-3 éves 3-7 éves várandós 1 védőnőre 
praxisok (fő) (fő) (fő) (fő) összesen 

7581 49 70 121 29 269 

7665 30 68 142 25 265 

7662 31 82 118 11 242 

7664 28 51 128 32 239 

7663 44 98 140 21 303 

7666 60 119 101 22 302 
7660 35 76 138 25 274 
átlag 40 81 127 24 271 

Összesen 277 564 888 165 1894 
 

 
Az egy területi védőnőre jutó létszámok hasonlítanak a 2020. évi adatokhoz, a 0-1 éves 
korosztálynál 41 fős emelkedés látható, a többi korosztálynál és a várandósoknál kismértékű a 
csökkenés. Az egy védőnőre jutó átlag (271) 7 fővel csökkent. A felújított védőnői épületben 
akár 8 védőnő elhelyezése és együttes munkavégzése is biztosítható. A védőnői ellátás 
személyi és tárgyi feltételeit a Városi Egészségügyi Központ biztosította. 2021. évben 
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fejlesztés történt a védőnői ellátás színvonalának emelése érdekében, megtörtént a védőnői 
épület klimatizálása, új légkondícionáló berendezések elhelyezése. Az időjárási körülmények 
változása, az egyre nagyobb időben jelentkező és szélsőségesebben meleg nyári időszakok 
miatt a védőnők és az általuk ellátott gyermekek, várandósok és kisgyermekes édesanyák 
biztonsága, az ellátás megfelelő körülményeinek biztosítása érdekében ez a fejlesztés 
szükségszerű volt. 
 
 
Szakmai tevékenység 2021 évben 
 
 
 

területi védőnő  létszám veszélyeztetett veszélyeztetett veszély. 1 védőnőre 
gondozási tev. (fő) egészségügyi ok környezeti okból össz. jutó vesz. 

    (fő) (fő) (fő) (fő) 
várandós 165 47 5 52 7,4 
0 - 1 éves 277 18 7 25 3,6 
1 - 3 éves 564 38 9 47 6,7 
3 - 7 éves 888 55 6 61 8,7 

összesen 1 894 158 27 185  

 
Az előző évhez képest ismét csökkent a veszélyeztetettek száma az egészségügyi okoknál – a 
várandósok kivételével – minden korcsoportban, a 2020. évi 214 főről 158 fő-re. A csökkenés 
leginkább a 3-7 éves korcsoportban volt megfigyelhető. A környezeti okoknál 7 fős csökkenés 
történt. 
 
Családlátogatások és tanácsadás 2021. évi jelentések alapján  
 

területi védőnő családok család szakmai tanácsadás mind 
praxis száma látogatás/év látogatás/év és telefonos összesen 
7581 243 839 1234 1327 3 400 
7665 193 364 658 801 1 823 
7662 186 509 1075 1119 2 703 
7664 159 352 611 763 1 726 
7663 210 200 578 980 1 758 
7666 223 914 1425 1468 3 807 
7660 201 597 807 1153 2 557 
átlag 202 539 913 1 087 2 539 

összesen 1 415 3 775 6 388 7 611 17 774 
 
 

A területi védőnők tevékenységüket jellemzően a tanácsadóban, szervezetten végzik, a házi 
gyermekorvosokkal szorosan együttműködésben. A védőnők heti 2 alkalommal önálló 
tanácsadást tartanak, ebből 2 órában a várandósok részére, 3 órában az egészségesek részére, 
amikor a 0-7 éves korosztály kötelező státusz felmérésére és szűrővizsgálatokra kerül sor. A 
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szűrővizsgálatok száma 2017 óta jelentősen kibővült, az újszülött testi és szellemi fejlődésére 
vonatkozó szűrővizsgálatokat mindenkinél elvégzik 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15 hónapos korban, 
valamint 2, 3, 4, 5, 6 és 7 éves korban.  A szűrővizsgálatok ilyen mértékű kiterjesztésével 
sokkal hamarabb észlelni lehet fejlődési rendellenességre, betegségre utaló jeleket, 
elváltozásokat, melyeket észrevételük után azonnal gyógykezelni is lehet. A tanácsadáson 
megjelentek száma a járvánnyal összefüggő intézkedések miatt a 2020. évi csökkenés után 
már kissé emelkedett, figyelemmel arra is, hogy a védőnőink egyre inkább használták a 
telefonos, internetes kapcsolattartás eszközeit is. Munkaidejük másik részében 
családlátogatásokat végeznek. Miközben a családok száma minimálisan csökkent, mind a 
család-, mind a szakmai látogatások száma emelkedett. A családlátogatások száma is 
emelkedést mutat 2021-ben (10.163) szemben a 2020. évi  8.502 látogatással. A tanácsadáson 
ténylegesen megjelentek száma 2021-ben 5.274 fő volt, a telefonos tanácsadások száma pedig 
2.337, azaz összesen 7.611 tanácsadás történt. (2020-ban 6.241 eset volt.) 
 
 
3.2. Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskola-egészségügyi ellátás) 
 
 

Az iskola-egészségügyi ellátás feladata Gyál Város közigazgatási területén a nevelési-oktatási 
intézmények 0 – 18 éves korú, a 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott ellátása 
szűrés, megelőzési tevékenység, védőoltások, egészségnevelés, alkalmassági vizsgálatok. 
Fenti tevékenységet főállású iskolaorvos helyett a 4 gyermekorvos helyettesítéssel és 2 iskola-
egészségügyi védőnő végzi  
 

Iskola tanuló iskolaorvos iskolavédőnő 1 orvosra 1 védőnőre 
Bartók Béla  Általános iskola 417 dr. Szabó Zs. Földi Katalin 417 

780 fő 
Zrínyi Miklós Általános iskola 363 dr. Bérces E. Földi Katalin 363 
Ady Endre    Általános iskola 564 dr. Fábri O. Póti Erzsébet 564 

884 fő 
Eötvös József közgazd. 320 dr. Tarnai R. Póti Erzsébet 320 
Összesen 1 664     1 664 1 664 
 
A létszámok 92 fővel magasabbak a 2020. évinél. Az oktatási intézményekben a szűrésre 
kötelezett korcsoportok szűrése hiánytalanul megtörtént. Ezek a korcsoportok a 2, 4, 6, 8, 10, 
12, évfolyam. Az iskolavédőnők felkérésre részt vesznek iskolai egészségnapok 
szervezésében és lebonyolításában. A többi nevelési-oktatási intézményekben a területi 
védőnők látják el jogszabályban előírt feladataikat. 
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Összesített alapellátási adatok 2021. évre 
 
 
Telemedicina nélkül: 
 

Alapellátás 
Ellátott betegek Ellátott betegek Ellátott betegek 

2021. év 2020. év 2019. év 
felnőtt háziorvos 59 549 76 536 93 053 

gyermek háziorvos 18 230 24 068 32 493 
ügyelet 1 786 2 171 2 435 
fogászat 5 787 4 571 12 180 

védőnői ellátás 5 274 6 241 5 158 
Alapellátás összesen 90 626 113 587 145 319 

 
 
Telemedicinás ellátásokkal együttesen számított adatok: 
 

Alapellátás 
Ellátott betegek Ellátott betegek Ellátott betegek 

2021. év 2020. év 2019. év 
felnőtt háziorvos 100 290 76 536 93 053 

gyermek háziorvos 32 301 24 068 32 493 
ügyelet 1 786 2 171 2 435 
fogászat 5 787 4 571 12 180 

védőnői ellátás 7 611 6 241 5 158 
Alapellátás összesen 147 775 113 587 145 319 
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A felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogászati ellátás és az ügyeleti alapellátás és a védőnői 
szolgálat 2021. évben mindösszesen – telemedicina ellátásokkal együtt – 147.775 főt, 
telemedicina ellátások nélkül 90.626 főt látott el. (2020-ban 113.587 főt, 2019-ben pedig 
145.319 főt). Az arányokat a fenti táblázat szemlélteti. 
 
Az adatok szerint az alapellátásban ellátottak száma a telemedicinás ellátásokkal együttesen 
már meghaladta 2019. évit, a telemedicinás ellátások nélkül azonban még a 2020. évhez 
képest is tovább csökkent. A telemedicinás ellátások aránya 2021. évben 38,7% volt. 
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IV. Szakellátás 
 
A járóbeteg-szakellátás a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház kihelyezett szakrendeléseként üzemel. 
Gyál város egészségügyi szakellátása a Jahn Ferenc Dél-pesti kórház területi ellátási 
kötelezettségébe tartozik. Gyál Város Önkormányzata anyagi támogatást nyújt a 
szakellátásban résztvevő orvosoknak, ennek következtében jelentős javulás következett be. A 
rendelkezésünkre bocsátott anyagi forrásokból minden szakorvossal külön szerződést 
kötöttünk. A szakrendelések száma ezt követően nőtt, a meglévő rendelések pedig 
óraszámban bővültek (gégészet, nőgyógyászat, ultrahang, urológia). 2021-ben ez a folyamat 
megváltozott, több rendelés szünetelt – bőrgyógyászat, szemészet –, mások pedig csökkent 
óraszámban működtek. Ennek egyik oka az új orvosi bérrendszer, amely miatt már vannak, 
akik nem vállalnak további többletfeladatot, másik – ehhez kapcsolódó – ok, hogy voltak 
orvosok, akikkel a rendeléseket működtető Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház nem tudott 
megállapodni, ill. az is előfordult, hogy az orvos más helyszínen dolgozott a COVID-járvány 
miatti intézkedések, ellátás-átszervezések miatt. Ezen túlmenően más okokból – pl. betegség 
– is történt óraszám-csökkenés. Jelenleg folyamatban van a járóbeteg-ellátások átvételének 
folyamata, a szükséges nyilatkozat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházhoz megküldésre került, 
ahonnan továbbították a Dél-pesti Centrumkórház felé. Az átvételhez szükséges az Országos 
Kórházi Főigazgatóság hozzájárulása is. Az óraszám-csökkenésekkel, ill. a gyáli betegek 
ellátásával, más rendelőkben történő fogadása érdekében folyamatosan kapcsolatban állunk a 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházzal. 
 

Járóbeteg Szerződött Tényleges heti óraszámok 
szakorvosi órák óraszám 2017 2018 2019 2020 2021 
bőrgyógyászat 9 0 0 9 9 0 
diabetológia 10 5 10 10 10 10 
fül-orr-gégészet 9 15 15 18 12 10 
kardiológia 9 9 10 10 10 10 
neurológia 10 9 9 9 9 9 
nőgyógyászat 15 15 15 15 15 10 
ortopédia  5 5 6 6 6 6 
reumatológia 12 12 12 12 12 6 
sebészet  5 4 4 5 5 5 
szemészet 10 10 10 10 10 0 
ultrahang  9 10 10 10 10 10 
urológia  9 9 10 10 10 10 
psychiatria 0 5 6 6 6 6 

összesen (óra) 112 108 117 130 124 86 
százalékban 100% 96,4% 104,5% 116,1% 110,7% 76,8% 
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2021. márciusától két rendelés nem működik (bőrgyógyászat, szemészet). A járóbeteg-ellátást 
fenntartó Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház számára a probléma jelzése haladéktalanul 
megtörtént, a betegeket a kórház tájékoztatása szerint más rendelőikben látják el. A helyzet 
megoldása szükséges, mert megnehezíti a gyáli betegek ellátáshoz történő hozzáférését. 
 
A tények azt mutatják, hogy az orvost nem igénylő szakrendelések (fizikoterápia, gyógytorna) 
a szerződésben foglaltaknál nagyobb óraszámban működnek (heti 57 és 40 óra). Indokoltnak 
látjuk gyógytorna idejének bővítését, az igényekre figyelemmel. Sajnos a gyógymasszázs 
rendelés 2021. évben nem működött, valamint előfordult, hogy a laboratóriumban a kórház a 
nem biztosított helyettest és ilyenkor az egy fő laboros kolléga munkája nem elegendő a 
naponta jelentkező 80-150 beteg ellátásához. Ez a probléma 2021. évben megoldásra került. 
Időközben – 2022. évben – gyógymasszőr kolléga is megkezdte munkáját saját 
magánvállalkozásban, így ez az ellátás is elérhetővé vált, igaz, nem az állami ellátóhálózat 
keretén belül. 
 
 
Személyi feltételek 
 
 

A szakorvosok személyének (a Gyálon dolgozó szakorvosoknak) a meghatározása nem a 
Városi Egészségügyi Központ kompetenciája, így a kórház alkalmazásában vagy az azzal 
szerződésben álló orvosok látják el ezt a feladatot. A korábbi, ebből adódó problémák már 
nem időszerűek, a jelenleg az itt dolgozó kollégák – információink szerint – mind szakmailag, 
mind emberileg elhivatottan dolgoznak a betegekért. A szakellátáshoz tartozó asszisztenciát 
és laboratóriumi munkát tapasztalt asszisztensek nagy szakértelemmel biztosítják, a 
fizikóterápia és gyógytorna dolgozói a lakosok megelégedésére végzik munkájukat. 
Összességében megállapítható, hogy a járóbeteg-szakrendelések orvosai, egészségügyi 
dolgozói elhivatottan, a betegek érdekében végzik munkájukat, a problémák jellemzően egyes 
szakemberek hiányából és az emiatt szünetelő rendelésekből adódnak. 
 

 
Tárgyi feltételek 
 
 

A szakrendeléshez a Városi Egészségügyi Központ és Gyál Város Önkormányzata minden, 
rendeletben előírt tárgyi eszköz minimum feltételt, sőt azokon felül is segít biztosítani a 
betegek ellátásához, mely látszik is a gépek, műszerek, eszközök állapotán. 2018-ban ismét 
egy jelentős szakmai gép- műszer beruházással segítettük a szakorvosok munkáját, egyben 
jelentősen javítja a gyáli betegek minőségi ellátását. (gégészet, szemészet, ultrahang). A 2018-
ban elmaradt apróbb eszközök beszerzését 2019-ben pótoltuk. A 2019-ben újraindult 
bőrgyógyászati rendelésnek mi szerezzük be az allergiás bőrelváltozások kivizsgáláshoz a 
teszt segédanyagokat, valamint szemölcsök lefagyasztásához, eltávolításához szüksége 
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folyékony nitrogént. Ugyancsak mi vásárolunk a laboratórium működéséhez szükséges 
vizeletes mintavételi csöveket már 2018 óta rendszeresen, mert a kórház nem biztosít eleget a 
saját laboratóriumának. Meglátásunk szerint a tárgyi feltételek biztosítása – és az eszközök 
állapotának fenntartása, karbantartása, folyamatosan korszerű eszközök beszerzése –  a 
kórház feladata lenne, mivel a rendelések után járó finanszírozást egészben a kórház kapja 
meg. Meglátásunk szerint indokolt a rendelések – vagy azok egy részének – működtetésünkbe 
vétele, mert ezzel egyrészt javulhatna a gyáli lakosok egészségügyi ellátáshoz hozzáférése 
(figyelemmel a jelenleg szünetelő ellátásokra), másrészt az ellátásokért kapott finanszírozás is 
a Városi Egészségügyi Központ bevételét jelentené. Emiatt van folyamatban az ellátások 
átvételének szervezése, azonban ennek megvalósulásához számos feltétel, hozzájárulás 
szükséges még. 
 
 
A szakmai tevékenység a 2021. évi betegszámai 
 
 

szakrendelés 2020. évi betegszám  2021. évi betegszám  változás 
laboratórium 14 340 15 037 697 
nőgyógyászat, terhes rendelés 3 519 7 154 3 635 
fizikoterápia 3 951 2 903 -1 048 
ultrahang 1 445 2 893 1 448 
urológia 1 474 2 346 872 
diabetológia 1 028 2 090 1 062 
orr-fül-gégészet 1 933 1 781 -152 
neurológia 1 083 1 263 180 
ortopédia 770 1 189 419 
kardiológia 861 1 002 141 
psychiatria 939 949 10 
reumatológia 790 717 -73 
gyógytorna 2 294 296 -1 998 
sebészet 45 288 243 
bőrgyógyászat 1 505 0* -1 505 
szemészet 1 068 0* -1 068 
gyógymasszázs 0 0 0 

összesen 37 045 39 908 2 863 
 
A táblázat beérkezett adatok hiányában nem tartalmazza a bőrgyógyászat és a szemészet év 
elején még működő rendelési adatait, valamint a lipid ambulancia esetszámait. Ezzel együtt a 
rendelkezésre álló adatok alapján az ellátott betegszám 2021-ban 39.908 fő, mely az előző 
évihez 2.863 fős emelkedést mutat. A koronavírus-járvány miatt csökkenés mértéke, valamint 
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a koronavírus-járvány idején érkező betegészrevételek is alátámasztják a gyáli szakrendelés 
iránti igényt. Lényeges várakozási idő (3-4 hét körül) már csak a kardiológián, reumatológián 
és a hasi ultrahangon van (annak ellenére hogy a pénteki ultrahangos Kolléga kérésünkre 
többször is besegít a hasi ultrahangra jó pár beteg átvállalásával). Ez a várakozási idő a nyári 
szabadságolási időszakokban sajnos megnőhet 5-8 hétre is. Erre figyelemmel fordultak elő 
betegészrevételek, ahogyan összességében az év során a hozzáféréssel, egyes orvosok 
elérhetőségével kapcsolatos betegpanaszok is. Ez azonban 2021. évben leginkább azokat a 
rendeléseket érintette, amelyek valamilyen okból nem működtek, ill. olyan észrevétel fordult 
még elő, hogy a beteg kifogásolta a várakozási idő hosszát. Annak érdekében, hogy 
semmiféle technikai akadály ne léphessen fel, fejlesztettük a telefonközpontunk kapacitását, 
az egyidejűleg folytatható beszélgetések számának növelése érdekében. Összességében 
elmondható, hogy a szakrendelések – az időközben szünetelővé alakult szemészeti és 
bőrgyógyászati ellátás kivételével – óraszáma a szakrendelések többségében összhangban van 
az igényekkel, azonban több területen is megfigyelhető kapacitásigény, ill. hogy a várakozási 
idő hossza a rendelések leterheltsége folytán magasabb a kívánatosnál. Néhány szakmában az 
óraszámok emelésével a várakozási idő csökkenthető, ezáltal növelhető az ellátás színvonala.  
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V. Egyebek 
 
 
A beérkezett betegészrevételek 2021. évben legnagyobb részben az orvosok telefonos 
elérhetőségével, ill. a rendelések elérhetőségével voltak összefüggésben.  A szakrendelések 
vonatkozásában a problémákat nagyobb részben sikerült orvosolni, azaz működő rendelések 
kapcsán a 2021. év második felében már kevesebb észrevételt kaptunk. E területen leginkább 
a szünetelő rendelések jelentenek problémát. A háziorvosok elérhetősége kapcsán 2021. 
évben nagyobb számú észrevétel érkezett, jellemzően amiatt, hogy a telefonáló páciens nem 
érte el az orvost, ill. az e-mailre nem vagy nem időben kapott választ, kisebb részben amiatt, 
hogy a rendelőben történő betegellátást az orvosok nagyobb részben előjegyzés alapján 
végezték. 
 
A Városi Egészségügyi Központ a fentiek megszüntetése érdekében számos intézkedést tett: a 
házorvosokkal történt konzultációkkal, a betegek tájékoztatásával, a betegirányító pultnál 
dolgozó munkatársak segítségével, valamint a kommunikációs csatornák biztosításával a 
problémák jelentős részét tudtuk orvosolni. Ettől függetlenül tény maradt, hogy az 
elérhetőséggel kapcsolatos problémákat nem sikerült teljesen megszüntetni. Ezek vizsgálata 
kapcsán arra jutottunk, hogy ezek egy része a rendszer és a járványügyi helyzet természetéből 
fakad (pl. telekonzultáció idején az orvos másik beteggel nem tud beszélni), másik része a 
járványügyi intézkedések miatt átalakult ellátásokból (kevesebb a személyes betegvizsgálat, 
megnőtt a telemedicina útján nyújtott ellátások aránya), harmadik része személyes okokra is 
visszavezethető, ill. olyan esetek is vannak, amikor az észrevételt tevő sem feltétlenül a 
legoptimálisabb megoldást választotta (pl. a panasz tárgya, hogy rövid idő alatt több, mint 100 
alkalommal hívta a rendelést). A COVID-járvány és a járványügyi intézkedések miatt 
korlátozások hosszabb távon sokaknál ún. COVID-fáradtságot okoztak, amely miatt az 
elégedetlenség, türelmetlenség fokozódása volt megfigyelhető. 
 
Érkezett továbbá néhány panasz az ügyeleti ellátásra is, amelyek esetén kezdeményeztük az 
ügyletei szolgáltatásokat végző megbízottnál azok részletes kivizsgálását. 
 
Mindegyik esetben – a háziorvosok, ill. egyes szakrendelések elérhetősége kapcsán érkezett 
észrevételek, panaszok, valamint az ügyeleti ellátás kapcsán érkezett észrevételek, panaszok - 
azokat megválaszoltuk, lehetőségeink figyelembevételével próbáltunk gondoskodni a 
panaszok orvoslásáról, ill. egyes esetekben az észrevételek figyelembevételével alakítottunk 
át folyamatokat, ill. végeztünk fejlesztéseket.  

 

Nyilvános fórumokon közzétett panaszokat adatvédelmi és egyéb okokból nem válaszolunk 
meg, azonban ha egy problémás gyakorlat, helyzet, stb. bármely módon a tudomásunkra jut, 
akkor megtesszük a lépéseket annak kijavítása / megoldása érdekében.  
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Összességében a hozzánk érkezett panaszokat jellemzően rövid időn belül – a panasz 
jellegétől és a rendelkezésre álló információktól, időtől, stb. függően – megválaszoltuk. 
 
Sikeresen működött 2021. évben is a 2019-ben beindított babamérleg kölcsönzési 
szolgáltatásunk, amelynek keretén belül a Városi Egészségügyi Központ – a védőnők 
javaslata alapján – 15 db digitális babamérleget tud kaució ellenében, de ingyenesen a gyáli 
bejelentett lakcímmel rendelkező családok számára. 
 
Fejlesztések 
 
 
2021. évben a koronavírus járvány közepette is próbáltuk a Városi Egészségügyi Központot, 
ill. szolgáltatásait fejleszteni. Megvalósult fejlesztéseink, ill. felújítások: 
 

 Védőnői Szolgálat klimatizálása, légkondícionáló berendezések felszerelése 
 Városi Egészségügyi Központ I. emeletén a várótermek klimatizálása, légkondícionáló 

berendezések felszerelése, ezáltal a várakozó betegek körülményeinek javítása 
 Iskolavédőnői rendelések fejlesztése érdekében hordozható számítógépek beszerzése 
 Mosógép-beszerzés a takarítás fejlesztése érdekében 
 Oltóanyag-tároló hűtőgép és oltóanyag-hőmérők beszerzése 
 Veszélyes hulladék tárolására hűtőgép beszerzése  
 Komplett zárcsere a biztonság fokozása érdekében 
 Vízmelegítő berendezések beszerzése 
 2 db. rendelő újult meg, ill. kettőben történt burkolatcsere. Mindegyik esetben a 

rendelés a korábbiakhoz képest lényegesen jobb körülmények között folyik a betegek 
ellátása 

 
Mindezek mellett a járványügyi helyzetre figyelemmel, a védekezés érdekében 2021. évben is 
nagyobb értékben és jelentős számban történt védőeszközök beszerzése, többek között: 

 védőmaszkok 
 védőkesztyűk 
 fertőtlenítőszerek, stb. beszerzése. 
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Összegzés 
 
 

Alapellátás 
Ellátott betegek 
2021. évben (fő) 

Ellátott betegek 
2020. évben (fő) 

Ellátott betegek 
2019. évben (fő) 

felnőtt háziorvos 100 290 76 536 93 053 
gyermek háziorvos 32 301 24 068 32 493 

ügyelet 1 786 2 171 2 435 
fogászat 5 787 4 571 12 180 

védőnői ellátás 7 611 6 241 5 158 
alapellátás összesen 147 775 113 587 145 319 

Szakellátás 39 908 37 045 58 162 
Mindösszesen 187 683 150 632 203 481 

 
 
2021 évben az ellátottak számában történő emelkedés, a jelentős javulás ellenére a 2019-es 
évben elért adatokat (ellátott betegek száma 203.481) még nem sikerült elérni.. 
 
A Városi Egészségügyi Központban és a védőnői tanácsadókban ellátottak száma az 
alapellátás területén 147.775 fő, a szakellátással együtt összesen 187.683 fő volt (Előző évben 
ez a szám 150.632 fő volt). Az emelkedés  37.055 fő, mintegy 24,6 %. 
 

A Városi Egészségügyi Központ 2021. évben is biztosította az Alapító Okiratában 
meghatározott feladatainak maradéktalan ellátását. Gyál lakosainak egészségügyi alapellátása 
a Városi Egészségügyi Központ, illetve a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok és 
kollégáik tevékenysége következtében biztonságos és folyamatos volt.  
 

2021-ben is voltak változások mind az alapellátás, mind a szakellátás területén.  
 

A Városi Egészségügyi Központ képviselő-testületi döntés alapján. A 2020. évben a Városi 
Egészségügyi Központ működtetésében lévő háziorvosi praxist 2021. január 1-től dr. Molnár 
Tímea vette át.  
 
A szakellátás területén a bőrgyógyászati és szemészeti ellátás szünetel.  
 

A szakrendelői részben leírtakat figyelembe véve a korábbi munkát folytatjuk, meglátásunk 
szerint sokat segített Gyál Városának Önkormányzata a szakellátás támogatásával a 
szakorvosok megtartásában, ill. a rendelési idők tényleges kitöltésében és az ellátás 
biztosításában. A továbbiakban is szívesen segítjük a szakellátást mi is, hogy a gyáli lakosok 
ellátása minél teljesebb körű, hozzáférhető és magas színvonalú legyen. 
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A megvalósított fejlesztések (V. rész, „Fejlesztések” alfejezet) meglátásunk szerint sokat 
segítettek a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, az ellátások színvonalának 
fenntartásában, a kialakult helyzethez alkalmazkodásban, összességében Gyál Város 
egészségügyi ellátásának fejlesztésében. 
 
Gyál, 2021. március 7. 
 
 
 

   dr. Szécsényi-Nagy Balázs 
intézményvezető 



 
Tárgy: Javaslat a gyáli óvodák 2023-2028-ig tartó 

továbbképzési időszakra vonatkozó 
továbbképzési  programjainak elfogadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 62. § (1) bekezdés k) pontja alapján 
a pedagógusnak joga van részt venni a pedagógus-továbbképzéseken, valamint joga van arra, hogy folyamatosan 
képezze magát. 

Az Nkt. 62. § (2) bekezdés szerint a pedagógus kötelezettsége, hogy hétévente legalább egy alkalommal 
továbbképzésen vegyen részt. Megszüntethető – alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a 
pedagógusnak a közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vesz részt, vagy 
tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés ez első minősítés előtt kötelező. Mentesül a 
továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltött az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt 
venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól 
és kedvezményeiről szóló 277/1997. kormányrendelet (továbbiakban: Ptr.) 4. § (1) bek. szerint a pedagógus 
továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, 
amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen 
foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez.  

A Ptr. 4. § (2) bekezdés szerint a pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését 
követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az ötvenötödik életévét betölti, 
augusztus hónap utolsó munkanapjáig részt vesz a kötelező hétévenkénti továbbképzésben. 

A Ptr. 10. § (1) bekezdése szerint a szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul az alap- és mesterképzésben 
megszerzett ismeretek és jártasságok megújításához, kiegészítéséhez, a pedagógus-munkakörrel együtt járó 
feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, a pedagógus pályára való alkalmasság fejlesztéséhez, 
továbbá bármelyik felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel betölthető pedagógus-munkakörben 
hasznosítható, az alap- és mesterképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismereteket nyújt. 

A Ptr. 1. § (2) bek. előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény vezetője középtávú, öt évre szóló 
továbbképzési programot készít, a továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérést követően 
a fenntartó fogadja el. A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember hónap első napján 
kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó napján fejeződik be. 

A Ptr. 1. § (3) bekezdés szerint a nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására 
egy nevelési évre szóló beiskolázási tervet készít minden év március 15-ig a szakmai munkaközösség 
közreműködésével. A továbbképzési program és a beiskolázási terv elfogadása előtt be kell szereznie a 
közalkalmazotti tanács véleményét. 

A Ptr. értelmében a fenntartó ellenőrzi a beiskolázási terv pedagógiai programmal való összhangját, valamint a 
törvényességét, beleértve a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak megtartását. 

Az előterjesztés mellékletét képező továbbképzési- és beiskolázási terveket az intézményvezetők a hatályos 
szabályozásnak megfelelően készítették el, azok az előterjesztés 1., 2., és 3. mellékleteként olvashatók. 

A továbbképzési programok a Helyi Pedagógiai Programokkal összhangban vannak, azok felülvizsgálata során 
törvényességi hiányosságok nem merültek fel. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat támogatására. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

1. megismerte és elfogadja a fenntartásában lévő Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tátika Óvoda és Gyáli 
Tulipán Óvoda 2023-2028 továbbképzési időszakra vonatkozó továbbképzési programjait, 

2. felkéri az intézményvezetőket, hogy a jövőben is a pedagógusok azon képzéseken való részvételét 
támogassák, illetve tervezzék a beiskolázási tervben, melyek a pedagógusok munkaköréhez szorosan 
kapcsolódnak és a minőségi óvodai nevelést segítik elő. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2022. március 1. 
 
 
 Nagy József Elek 
 alpolgármester 



































































 
 
 
 
 
 

Gyáli Tátika Óvoda 
 
 
 
 
 

 

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 

OM 032992 

 
2023. szeptember 1. – 2028. augusztus 31. 



A Továbbképzési program célja: 
Olyan ütemezett, tervszerű képzés megvalósítása, amely hozzájárul a humán erőforrás fejlesztéséhez, 
annak érdekében, hogy a dolgozók minél színvonalasabb, hatékonyabb és eredményesebb munkát 
tudjanak végezni. 
Érvényességi köre: Az intézmény nevelőtestülete. 
Időtartama: 2023. szeptember 1. – 2028. augusztus 31. 

Elfogadási kötelezettség: Nevelőtestület 
Ellenőrzési jogkör: Fenntartó 
Jogszabályi háttér: 

• 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről (Nkt. 62.§ (2) bekezdés) 
• 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 
• 346/2013.(IX.30.) Kormányrendelet a pedagógusok továbbképzéséről, a pedagógus szakvizsgáról 

 
Általános elvek (277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet 4.§.) 

• A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint – 
továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető – munkaviszony esetében felmondással, 
közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a 
pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából 
nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés az első minősítés 
előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltötte az 55. 
életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus- szakvizsgát 
tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 

• A hétévenkénti továbbképzés – egy vagy több továbbképzés keretében – legalább 120 tanórai 
foglalkozásokon való részvétellel és az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. 

• A szakvizsgára történő felkészülésbe, illetve továbbképzésre – kivéve, ha a részvételt a munkáltató 
elrendeli – az érdekelt jelentkezése és választása alapján lehet bekapcsolódni. 

• A pedagógus minden év március 1-jéig írásban kéri felvételét a Beiskolázási tervbe történő 
felvételre, melyre a munkáltató 8 napon belül írásban válaszol. 

• A továbbképzésbe (amennyiben az anyagi forrás biztosítható) bekapcsolódhatnak a felsőfokú 
iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 
foglalkoztatottak is. 

• A pedagógus akkor is részt vehet a továbbképzésen, ha már teljesítette a 120 órát, illetve elmúlt 55 
éves, abban az esetben, ha az intézmény érdeke megkívánja, illetve ha az anyagi fedezet 
biztosítható. 

• Intézményünkben fontos alapelv, hogy a Továbbképzési program megvalósulása során is a 
szakmaiság az idő-, és költséghatékonyság együttes érvényesülésére törekszünk. 



A Továbbképzési programot meghatározó dokumentumok 
Az intézmény 2023-2028 időszakára szóló Továbbképzési programjának elkészítése során az alábbi 
dokumentumokat vettük figyelembe. 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott alapelveket és célokat különös tekintettel az alábbiakra: 
a. az integráció segítése, 
b. az SNI, BTM- es gyermekek ellátása, 
c. tehetséggondozással, felzárkóztatással kapcsolatos feladatok ellátása 
d. módszertani megújulás 

 

Szakmai háttér: 

1. A módosított Pedagógiai Programban megfogalmazott alapelvek, célok és feladatok határozzák meg, 
melynek tartalmi elemei: 

• gyermekközpontú szemlélet 
• családias légkör 
• alapkészségek fejlesztése 
• egyéni képességfejlesztés 
• hátránykompenzálás 
• tehetséggondozás 

 
2. A Nemzeti Fejlesztési Alapprogramban meghatározott célok, feladatok: 

• alapkészségek fejlesztése 
• a munkaerőpiac által fontosnak ítélt kompetenciák fejlesztése (élethosszig tartó tanuláshoz 

szükséges kulcskompetenciák fejlesztése, együttműködési képesség, szociális képességek) 
• az oktatás minőségének javítása, különös tekintettel az értékelési-, mérési rendszerre épülő 

folyamatos fejlesztés biztosítására 
• információs, kommunikációs technológiák megismerése, alkalmazása 
• az integráció, az együtt- nevelés, a hátrányos helyzetű tanulók speciális megsegítéséhez 

szükséges képességek fejlesztése 
• a pedagógus-szakma megújítása: módszertani kultúra, differenciált értékelés fejlesztése, 

szöveges értékelés elsajátítása. 
 

A továbbképzési program részei: 
1. A szakvizsgára vonatkozó alprogram 

2. Továbbképzésre vonatkozó alprogram 
3. Finanszírozási alprogram 
4. Helyettesítési alprogram 

 
1. A szakvizsgára vonatkozó alprogram 
A továbbképzési kerettől függően ötévente, 1 fő szakvizsgára történő felkészítését tudnánk esetleg 
biztosítani. 
Előnyben részesül az a pedagógus aki: 

• az intézményértékelési, önértékelési képzési formákon részt kíván venni, 
• fejlesztő-pedagógiai végzettség megszerzése, 

• olyan szakvizsga területet választ, amely az intézmény érdekeinek megfelelő és a 
pedagógiai programban megfogalmazott célok teljesülését segíti. 



• előnyt élveznek azok a kollégák, akik legalább hét évvel ezelőtt szereztek diplomát és 
legalább öt éve dolgoznak intézményünkben. 

• a szakvizsgára felkészítő, azzal egyen értékesíthető képzések közül az 5 éves ciklus alatt 
támogatandó képzések: 

 
 

Téma Tervezett részvétel Tervezett év Kezdés Végzés idő 
fő munkakör 

Drámapedagógia 1 óvodapedagógus 2026 2026.09.01. 2028.06. 
 

Óvodánk a Tevékenységközpontú Programmal működik. A minősítések elkészítése után az óvodavezetés 
szükségesnek ítélheti meg egy – egy kolléga fejlesztését az általa kevésbé preferált területen, a hatékonyabb 
munkavégzés, a személyes fejlődés érdekében. Ezen továbbképzések költségeit a hatályos törvényi előírások 
és az intézmény anyagi lehetőségeinek figyelembevételével támogathatja. 

 
Nevelőtestületünk határozata értelmében olyan továbbképzéseket részesítünk előnybe, melyeken szervesen 
illeszkednek óvodai nevelőmunkánkhoz. A jelenleg hatályos törvény értelmében a képzések anyagi 
támogatása az éves költségvetésből finanszírozható, amelyet a képviselő testület elfogadásával érvényes. A 
jelen szabályozás szerint 80 % térítésre van mód, valamint tanulmányi szerződés kötése szükséges szakvizsga 
esetén. 

 
 

2. Továbbképzésre vonatkozó alprogram 
 

A 120 órás továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére és 
fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő-oktató munka során a gyermekekkel való közvetlen 
foglalkozás megtartásához. 

Előnyben részesül az a pedagógus, aki: 

• egy-egy műveltségterületen történő ismeretbővítésre vállalkozik 
• módszertani ismereteinek megújítására törekszik 
• sajátos nevelést igénylő tanulók megítéléséhez szükséges ismeretek megszerzését 

vállalja (fejlesztő-pedagógia, mozgásterápia, autizmus spektrum zavarai) 
• olyan továbbképzési területet választ, amely az intézmény érdekeinek megfelelő és 

a pedagógiai programban megfogalmazott célok teljesítését segíti elő 
• amennyiben a pedagógus az OM által teljesen vagy részben támogatott 

továbbképzéseket választja 
• a tehetség felismerését, a tehetséggondozását elősegítő képzésre jelentkezik. 

 
A pedagógusok csak az OM által engedéllyel rendelkező továbbképzések közül választhatnak. 

 
 

3. Finanszírozás alprogram a szakvizsgához /mestervizsgához, továbbképzéshez 

Szakvizsgára való felkészülés, és tanfolyami továbbképzés esetén a támogatás mértéke függ az intézmény 
anyagi lehetőségeitől, a jelentkezők számától, a képzés árától, valamint az állami továbbképzési támogatás 
mértékétől. 

• A munkáltató a fenntartó által biztosított normatíva felhasználásával hozzájárulhat a 
szakvizsgára/mesterkurzusra történő felkészítés és a továbbképzés költségeihez. 

• A költségvetés által biztosított hozzájárulás tervezését, felhasználását az alábbi prioritások 
szerint végezzük: 



-  A képzésen résztvevő, távollévő dolgozó (k) helyettesítéséhez szükséges költségek 
tervezése. 

-  A képzés részvételi díjának támogatása amennyiben az anyagi fedezet költségvetésen 
kívüli forrásokból biztosítható. 

-  Egyéb költségek: utazási költségtérítés, szállásköltség, étkezés, könyv, könyvtári 
beiratkozás, regisztrációs díj, 

 
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (4) A költségvetés által biztosított hozzájárulás felhasználható 

a) a távollévő helyettesítéséhez szükséges költségek fedezéséhez, beleértve a (3) bekezdésben 
meghatározott kiadásokat, 
5 b) a szakvizsgára történő felkészítésben, beleértve a közoktatásról szóló törvény 128. §-ának (8) 
bekezdése alapján a szakvizsgával egyenértékű végzettség, tudományos fokozat, doktori cím 
megszerzésére történő felkészülést, és az e rendelet 5. §-ában felsorolt továbbképzésben való részvétel 
díja és költsége (utazás, szállás, étkezés, könyv, könyvtári beiratkozás és használat díja stb.) 
kifizetésének munkáltatói támogatásához, 
c) a b) pont szerinti továbbképzést teljesítők anyagi elismeréséhez, 
d) a 4. § (3) bekezdésében meghatározott továbbképzésben való részvétel díja és költsége (utazás, 
szállás, étkezés, könyv, könyvtári beiratkozás és használat díja, kötelező jegyzetek, segédanyagok ára 
stb.) kifizetésének munkáltatói támogatásához. 

 
4. Finanszírozás alprogram a szakvizsgához/mestervizsgához, továbbképzéshez 

Szakvizsgára való felkészülés, és tanfolyami továbbképzés esetén a támogatás mértéke függ az intézmény 
anyagi lehetőségeitől, a jelentkezők számától, a képzés árától, valamint az állami továbbképzési támogatás 
mértékétől. 

• A munkáltató a fenntartó által biztosított normatíva felhasználásával hozzájárulhat a 
szakvizsgára/mesterkurzusra történő felkészítés és a továbbképzés költségeihez. 

• A költségvetés által biztosított hozzájárulás tervezését, felhasználását az alábbi prioritások 
szerint végezzük: 

•  A képzésen résztvevő, távollévő dolgozó (k) helyettesítéséhez szükséges költségek 
tervezése. 

•  A képzés részvételi díjának támogatása amennyiben az anyagi fedezet költségvetésen 
kívüli forrásokból biztosítható. 

• Egyéb költségek: utazási költségtérítés 
 
 

A pedagógusok csak az OM által engedéllyel rendelkező továbbképzések közül választhatnak. 
- A pedagógus olyan továbbképzésen vesz részt, amely a munkáltató által meghatározott 

munkakörhöz kapcsolódóan a foglalkoztatási gondok megoldását szolgálja, 

- A továbbképzésekbe bekapcsolódó pedagógusok számára az intézmény órakedvezményt nem 
ad. 
A helyettesítések számát a lehető legkevesebbre kell csökkenteni a következő módon: 

Előnybe kell részesíteni azokat a képzéseket, amelyek nem nevelési idő alatt zajlanak. 

- A helyettesítés megszervezése során a következő szempont élvez prioritást: egyenletes 
nevelőtestületi terhelés 

- A helyettesítéseket a tagóvoda önállóan oldja meg. 



Gyáli Tátika Óvoda 2023 – 2028 időszak pedagógus továbbképzési terve 
Téma Tervezett részvétel Tervezett év 

 fő név 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
  . . . . . . 

Pek-torna - mozgásfejlesztő 
pedagógus továbbképzés - 120 óra 

1 Erdei Bernadett 
Viktória 

    *  

Az autizmus, felismerése, terápiás, 
kognitív viselkedésterápiás és 
pszicho – edukatív megközelítése a 
szülők és a társszakmák  
együttműködésével 

1 Finta Tünde  *     

Zenei játékok a 3-9 évesek  
élményalapú, komplex, kreatív 
fejlesztésének szolgálatában 

1 Fejes Marika *      

Alapozó Terápia: Módszer a 
gyermeki idegrendszer mozgásos 
érzékszervi fejlesztésére – TSMT - 
torna 

1 Mitku Katalin   *    

A drámajáték, mint a tanulás  
meghatározó eleme 4-10 éves korban 

 Nagy Imréné *      

„Így tedd rá” Komplex fejlesztő 
pedagógia – Néptánc, népi játék 

1 Nádasdi Judit     *  

Játékpedagógia 2 Fejes Marika *      
 

Jókor, jó helyen: IKT alkalmazása az 
óvodában 

 
1 

Szőnyi Judit 
Szőnyi Judit 

*   
* 

Óvodás és iskolás gyermekek körében 
előforduló pszichés zavarok felismerése 1 Finta Tünde  *  

és kezelése      

ZOO PEDAGÓGIA 1 Székely Beáta     *  
Kezdő citera kurzus 1  *  

Pályázatíró képzés 2 Nádasdi 
Lászlóné 
Székely Beáta 

   *   
 
* 

„Néphagyomány-éltetés az óvodai 
nevelésben” SKANZEN 60KR 

1 Békefi Ilona      * 

Iskolára hangoló: az óvoda- 
iskola átmenet módszertani 
kérdései – továbbképzés 
óvodapedagógusok számára 

 1 Szőnyi Judit  *    * 

Differenciálás az óvodában. 
Kézműves tevékenységek az 
óvodában 

1 Szőnyi Judit *      
1 Finta Tünde  *     

Autizmus alapítvány 
30kr.továbbképzése 

1 Kovács Katalin *      

Vitamintorna.120 óra 1 Buzás Andrea    *   
 
 
 

1. számú tábla: Nyilvántartás a pedagógus szakvizsga, és továbbképzés adatairól 
Ez a táblázat valamennyi, pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó számára kitöltendő. 
E táblázat mellé a táblában felsorolásra kerül: 

• az alapvégzettséggel, szakképzéssel kapcsolatos adatok, 
• a pedagógus szakvizsgával kapcsolatos adatok, 
• a pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos adatok, 



Beiskolázási terv 
 

A beiskolázási terv elkészítésére és tartalmára vonatkozó szabályozás a 277/1997.(XII.22.) 

Kormányrendeletben található. A tervet az intézményvezető készíti el a szakmai munkaközösség, ennek 

hiányában nevelőtestület közreműködésével. A tervet minden év március 15- ig kell elkészíteni egy 

nevelési évre. A beiskolázási terv elfogadása előtt az intézményvezetőnek ki kell kérnie a közalkalmazotti 

tanács véleményét. 

A beiskolázási terv az alábbi adatokat tartalmazza: 

• azoknak a pedagógusoknak a nevét és munkakörét, akik részvételét betervezték 

• a várható kezdő és befejező időpontot 

• a várható távollét idejét 

• a helyettesítés rendjét. 
 

A beiskolázási terv elfogadásánál előnyben kell részesíteni azt, 

• akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje vanhátra 

• akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte 

• aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik. 
 

A beiskolázási terv összeállításánál a fent felsorolt szempontok sorában az előbb álló csoportba tartozó 

pedagógusok előnyt élveznek. 

A tervbe az vehető fel, aki írásban kérte azt, és megfelel a továbbképzés részvételi feltételeinek. Nem 

tagadható meg annak a pedagógusnak a felvétele, akinek két évnél kevesebb idő áll rendelkezésre a 

hétévenkénti továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez. 

Az intézményvezető értesíti a jelentkezőt, hogy felvételt nyert-e vagy sem. 
 

A beiskolázási folyamat leírása: 
1. minden év elején és az év közben is információgyűjtés 
2. november.25. végleges terv készítése 
3. január 04. Nevelői testület dönt a tervezeti célokról, megvalósíthatóságáról és elfogad 
4. március 10-ig pénzügyi lehetőségek egyeztetése 
5. határozatba foglalja a kérelem elfogadása 
6. jelentkezések 
7. éves tervhez igazítás 
8. helyettesítés megszervezése 
9. számlákat 3 napon belül leadni 
10. tanúsítvány bemutatása 
11. továbbképzés tapasztalatairól nevelőtestület tájékoztatása 
12. Megszerzett képesítés hasznosításáról az intézményvezető köteles gondoskodni 



JEGYZŐKÖNYV 

Helyszín: Gyáli Tátika Óvoda , Gyál, Klapka György u. 5. szám alatti hivatalos helyiségében; 

Ideje: 2022.01.04. napján 10. órakor megtartásra került nevelőtestületi értekezletről. 

Jelen vannak: Székely Beáta jegyzőkönyvvezető 
Csizmadiáné Izeli Anikó jegyzőkönyv hitelesítő 
Csatolt jelenléti ívet aláírók. 

1. Az értekezletet megnyitotta: Karap Erzsébet óvodavezető 
2. Az értekezlet napirendje: Az intézmény Továbbképzési programjának elfogadása. 
3.A Beiskolázási terv megvitatása. 

 
Felszólalók: 
Karap Erzsébet óvodavezető ismertette a továbbképzési tervet. 2022.01.04. -én az intézmény valamennyi 
nevelőtestületi tagja megkapta. Az előzetes véleményalkotásra és módosítási javaslat eljuttatására 7 napjuk 
állt rendelkezésre. 
A továbbképzési programhoz nem érkezett indítvány nem érkezett további módosító indítvány. 

 
Határozathozatal: 
A jelenlévők: nyílt szavazás formájában a Gyáli Tátika Óvoda Továbbképzési programját, és Beiskolázási 
tervét elfogadta. 

20fő: Igen 
0 fő: Nem 

Tartózkodás nem volt. 
 

Jegyzőkönyv lezárva: 2022.01.04. 12. órakor. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Székely Beáta Csizmadiáné Izeli Anikó 
Jegyzőkönyv-vezető Jegyzőkönyv hitelesítő 



ZÁRADÉK 

Az intézmény 2023-2028 időszakra szóló Továbbképzési Programját a nevelőtestület megismerte, az 

abban foglaltakat elfogadta. 

 
 

Gyál, 2022.01.04. 
 
 
 
 
 
 

……………….…. …………………………. 
Székely Beáta Nagy Imréné 
Óvodavezető helyettes Munkaközösség vezető-óvodapedagógus 

 
 
 
 

………………………….. 
Karap Erzsébet 
Óvodavezető 

 
 
 
 
 
 

Az intézmény 2023-2028 időszakra szóló Továbbképzési Programját a Gyál város Intézmény fenntartója 

megismerte, az abban foglaltakat jóváhagyta. 
 

Gyál, 2022.01.04. 
 
 

……………………………. 
 

Fenntartó 



1. számú tábla:  

Kimutatás a szakvizsgát végzettekről és a továbbképzéseken való részvételről. 
2023-2028. 

 

 
 
Pedagógus neve 

 
 
OM száma 

 
 
oklevél megszerzése 

 
 
Képzési időszakok 

 
 
Újabb képzési ciklus 

 
 
megjegyzés 

Dr. Arányiné Mócsán Mária 73231302748 1985.07.20 
  

60 éves mentesül 

Békefi Ilona 73053412301 2012.01.04 2019.09.01-2026.08.31 8 óra 
 

 
 
Buzás Jánosné 

 
 

76711988934 

 
 

1998.01.22 

 
2004.01.01-2011.12.31 
2012.01.01-2019.12.31 

 
 
2020.01.01-2026.12.31 

 

Csebzánné Hiripi Ibolya 78213341845 1976.06.25 
  

66 éves mentesül 

Csizmadiáné Izeli Anikó Judit 74904104039 2008.06.05 
  

56 éves mentesül 

Erdei Bernadett Viktória 73227911912 2019.06.19 
 

2027.01.01-2033.12.31 
 

Finta Tünde 
 

2002.06. 2009.01.01. 2016.01.01-2023.01.01. 
 

Jeney Andrea Ildikó 73072456926 1989.07.07 
  

58 éves mentesül 

Karap Erzsébet 72273678726 1999.01.30 
  

57 éves mentesül 

Kassai Katalin Erzsébet 74496293079 2001.06.22 
 

2022.01.01 1 év múlva mentesül 

Katona Lászlóné 79719798350 1988.07.04 
  

57 éves mentesül 

Kovácsné Garai Zsuzsanna 
Erzsébet 

 
78272786668 

 
1981.06.15 

   
57 éves mentesül 

Kovács Katalin 
   

2017.01.01-2024.01.01. 
 

Lukovszkiné Kiss Lívia 73280079974 1985.06.15 
  

57 éves mentesül 

Mátyók Péterné 72110710870 2007.06.14 
  

57 éves mentesül 

Mitku Katalin 73237396124 2017.06.21 
 

2025.01.01-2031.12.31 
 

Nagy Imréné 
    

58 éves mentesül 

 
 
Nádasdi Lászlóné 

 
 

72522961097 

 
 

1997.06.30 

1998.01.01-2004.12.31 
2005.01.01-2012.12.31 
2013.01.01-2019.12.31 

 
 
2020.01.01-2026.12.31 

 

 
 
Oláhné Szatmári Tünde 

 
 

76338792611 

 
 

1985.06.11 

1998.01.1-2004.12.31 
2005.01.01-2012.12.31 
2013.01.01-2019.12.31 

 
 
2020.01.01-2026.12.31 

 

Sarkady Pálné Fejes Mária 
Beáta 

 
72110274647 

 
2007.06.13 

 
2014.01.01-2020.12.31 

44 óra  

 

Székely Beáta 

 

75643229663 

 

2012.06.21 

  

2020.01.01-2026.12.31 

 

 
Szőnyi Judit 

 
71658565861 

 
2000.06.13 

2007.01.01-2013.12.31 
2014.01.01-2020.12.31 

 
14 óra 

 

 
 

Tóthné Fadgyas Melinda 

 
 

74233693982 

 
 

1985.06.12 

1998.01.01-2004.12.31 
2005.01.01-2012.12.31 
2013.01.01-2019.12.31 

 
 

2020.01.01-2026.12.31 

 
 

2 év múlva mentesül 

Tóth Edina 
 

2017.06. 
 

2017.01.01.2023.12.31 
 

 
 

Winkler Edit Irén 

 
 

79100847561 

 
 

2003.06.13 

2004.01.01-2010.12.31 

2011.01.01-2016.12.31 
2017.01.01.2023.12.31 

 
 

5 óra 

 
 

2 év múlva mentesül 

 
 
 

Gyál, ………év…………..hónap…………nap …………………………………. 
 

Intézményvezető 



MELLÉKLETEK 
 

1. Jelentkezési lap szakvizsgára, továbbképzésre 

2. Értesítés a beiskolázási tervbe történő felvételről 

3. Értesítés a beiskolázási tervbe történő elutasításról 

4. Beiskolázási terv minta 



Jelentkezési lap pedagógus továbbképzésre 
 

Tisztelt Óvodavezető! 
 

Alulírott,……………………………………(alkalmazott-neve)… ................................. (munkaköre), 

hivatkozásul a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 

vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) korm. rendeletre kérem felvételemet a 

………/… ....... nevelési év Beiskolázási tervébe. 
 

Név:  
Születési adatok:  
Anyja neve:  
Lakcím:  
Munkahely:  
Beosztás:  
Végzettsége(i):  
Továbbképzésen szerzett pontok 
száma: 

 

Legutóbbi továbbképzés témája, 
befejezésének dátuma: 

 

 
A továbbképzés megnevezése 

 

Megnevezése:  
Helyszíne:  
Időtartama:  
Kezdete, várható befejezése:  

Ütemezése (hány alkalommal, 
mely napokon): 

 

Hasznosíthatósága:  

 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben kérelmemre felvételt nyerek a ………/……….nevelési év 

Beiskolázási tervébe és intézményi támogatásban részesülök, visszafizetési kötelezettség terhel a 

jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén. (277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

17.§.(8)-(9) bekezdés, (2012.évi I. törvény 285. §). 
 

Gyál, ………év… ............. hó……nap  
 

……………………..……………………… 
Óvodapedagógus 



Értesítés a beiskolázási tervbe történő felvételről 
 
 
 
 

Tisztelt .............................................................. ! 
 
 
 

Örömmel tájékoztatom, hogy az intézményvezetés döntése értelmében bekerült a …..…/. ..........tanév 

beiskolázási tervébe, melynek értelmében részt vehet / folytathatja a 

…………………………...……………………………………….. továbbképzésen / szakvizsgán. 
 
 
 
 
 
 
 

Gyál, ……év……………hó… ........ nap 
 
 
 
 
 

PH …………………………… 
Óvodavezető 



Értesítés a beiskolázási tervbe történő elutasításról 
 
 
 
 

Tisztelt… ......................................................... ! 
 
 
 

Sajnálattal tájékoztatom, hogy az intézményvezetés döntése értelmében nem került be a 

……../… ..... tanév beiskolázási tervébe. 
 
 

Az általad megjelölt ……………………………………továbbképzésen való részvételhez nem áll 

módomban biztosítani a 227/1997. (XII. 22.) Kormány rendelet 16.§ (4) bekezdésében és 17.§-ában 

meghatározott kedvezményeket és juttatásokat. 

 
 

Indokaim az alábbiak: 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Gyál, ……év…………hó… ............ nap 
 
 
 
 

PH …………………………… 
Óvodavezető 



Beiskolázási terv minta 
 
 

Kt. 17.§ (6) bekezdés értelmében kérem, jelentkezzen a 20…/20….-es nevelési évben milyen 
továbbképzésbe kíván részt venni. 
A továbbképzés teljesítéséről a 277/1997. XII. ) Korm. rendelet 1 §, - (1 – 19) bekezdés rendelkezik. 

 
Név Továbbképzés 

megjelölése 
Kezdő 

várható 
időpontja 

Várható 
távollét 
ideje 

Helyettesítés 
rendje 

Finanszírozás 
támog 
atás - 
% 

önrész 
- % 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

Gyál, ……év…………hó… ............ nap 
 
 
 
 

PH …………………………… 
Óvodavezető 
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Gyáli Tulipán Óvoda 
2360 Gyál, Tulipán u.23. 

Tel./Fax.: 29/341-544 
e-mail: tulipan.vezeto@digikabel.hu 

 Adószám: 16936201-2-13 
OM azonosító: 200771 

 
                                                                                               Iktatószám: 138/2022.  
 

Gyáli Tulipán Óvoda 
Középtávú Továbbképzési Program 

 
2023. 09. 01. – 2028. 08. 31-ig 

Intézmény OM- azonosítója: 
 
200771 

Intézményvezető: 
 

Érvényessége: 
 2023. 09. 01. - 2028.08.31. 

Legitimációs eljárás  
 
1/2022. (II.24) határozat számon a 
nevelőtestület elfogadta: 
 
…………………………………… 
 
 
 
 

 

Közalkalmazotti Tanács Elnöke: 

……………………………………………. 

 

 

 

p.h. 

 
 



 
 

- 2 - 
 

 
 
Tartalomjegyzék 
 
 
Fedlap 
 
Legitimációs záradák  (1) 
 
Tartalom ( 2 ) 
 
Törvényi szabályozás ( 3 ) 
 
5 éves Továbbképzési Program  (14) 
 
 Szakvizsgára vonatkozó alprogram  (22 ) 
 
Szakvizsgára vonatkozó alprogram finanszírozása  (22 ) 
 
Finanszírozási, Helyettesítési alprogram  (24 - 32) 
 
Közalkalmazotti Tanács véleménye  (33 ) 

Mellékletek 

- Érvényességi rendelkezések 
- Záró rendelkezések 
- Határozat 
- Jegyzőköny 
- Jelenléti  
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Törvényi szabályozás 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (3) 
bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § (1)1 A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 62. § (2) 
bekezdésében szabályozott továbbképzés (a továbbiakban: továbbképzés) megtervezésére, megszervezésére. 

(2)2 A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására, a pedagógiai program 
figyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a továbbiakban: továbbképzési időszak) továbbképzési programot készít. A továbbképzési programot 
a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember 
hónap első napján kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be. A továbbképzési programot a továbbképzési 
időszak első évét megelőző év március 15-éig kell elfogadni. A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy 
alkalommal kerülhet sor. 

(3)3 A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy nevelési, tanítási évre szóló beiskolázási tervet készít. 
A beiskolázási tervet a köznevelési intézmény vezetője - a szakmai munkaközösség, szakmai munkaközösség hiányában az azonos munkakörben 
foglalkoztatottak és a távollévők helyettesítésénél figyelembe vehetők közreműködésével - dolgozza ki. A beiskolázási tervet - a továbbképzési 
időszakban - minden év március 15-éig kell elkészíteni egy nevelési, tanítási évre. 

(4) A továbbképzési program és a beiskolázási terv elfogadása előtt a munkáltatónak be kell szereznie az üzemi tanács, közalkalmazotti tanács 
véleményét. 
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(5) A továbbképzési program négy részből áll. A továbbképzési program részei: 

a) a szakvizsgára vonatkozó alprogram, 

b) a továbbképzésre vonatkozó alprogram, 

c) a finanszírozási alprogram, 

d) a helyettesítésre vonatkozó alprogram. 

(6) A továbbképzési program (5) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott részeit külön-külön, a c) és d) pontjában meghatározott részeit az a)-
b) ponthoz kapcsolódva kell elkészíteni. 

(7)4 A fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást 
nyújt. 

(8)5 A fenntartó az Nkt. 83. § (2) bekezdés e) pontja alapján ellenőrzi 

a) a továbbképzési program és a beiskolázási terv, valamint a pedagógiai program összhangját, 

b) a továbbképzési program és a beiskolázási terv végrehajtásának törvényességét és 

c)6ha a nevelési-oktatási intézményt nem a tankerületi központ tartja fenn, a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak 
megtartását. 

 (10)8 A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete az új továbbképzési program elkészítése előtt értékeli az előző továbbképzési időszakot, a 
továbbképzési programjának időarányos végrehajtását. Az értékelést megküldi a fenntartónak. 

3. § (1) A szakvizsgára történő felkészülésbe, illetve a továbbképzésbe - kivéve, ha a részvételt a munkáltató rendeli el - az érdekelt 
jelentkezése és választása alapján lehet bekapcsolódni. 
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(2)10 A tankerületi központ a fenntartásában működő köznevelési intézmények esetében a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerén 
keresztül megszervezi a szakvizsgára történő felkészítésben vagy a továbbképzésben részt vevő pedagógus helyettesítését. 

 

A TOVÁBBKÉPZÉS  

A továbbképzés teljesítése 

4. § (1)11 A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a 
nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény 
tevékenységének megszervezéséhez, a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásához, a vizsgarendszer 
működtetéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a köznevelési intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához. 

(2)12 A pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától 
addig az évig, amelyben az ötvenötödik életévét betölti, augusztus hónap utolsó munkanapjáig vesz részt az Nkt. 62. § (2) bekezdésében 
szabályozott továbbképzésben (a továbbiakban: hétévenkénti továbbképzés). 

(3)13 Ha a pedagógus a nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el, olyan 
továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az adott pedagógus szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és 
jártasság megújításához, kiegészítéséhez (a továbbiakban: szakmai megújító képzés). E rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a szakmai 
megújító képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt. 

(4)14 A köznevelési intézmény vezetőjének olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul a vezetői ismeretek megszerzéséhez, a 
vezetői jártasságok elsajátításához (a továbbiakban: vezetőképzés). 

(5)15 A pedagógus akkor is részt vehet e rendeletben foglaltak szerint a továbbképzésben, ha nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá, illetve már 
teljesítette a hétévenkénti továbbképzés követelményeit. 
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5. §16(1) A hétévenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az 
előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. E rendelkezések alkalmazásában a tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc. 

(2) A hétévenkénti továbbképzés - az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül – teljesíthető 

a)17a következő, bármelyik további szakképzettség vagy szakképesítés körébe tartozó, 

aa) a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél, 

ab) a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő, magasabb felsőfokú végzettségi szintet 
biztosító képzési ciklusban szerezhető további oklevél, 

ac) a munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség megléte esetén további, a pedagógus-munkakör, a nevelő és 
oktató munkát közvetlenül segítő munkakör, a vezetői feladatok ellátásához szükséges, felsőfokú végzettségi szintet igazoló oklevél vagy 
szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél, tanítói szakképzettség megléte esetén további, a képzési és kimeneti követelmények szerinti 
műveltségi terület követelményeinek teljesítését igazoló oklevél, 

ad) a szakmai elméleti, szakmai előkészítő tantárgyat oktató, szakmai előkészítő, szakmai alapozó, pályaorientáció, szakmai orientáció, 
szakmacsoportos alapozó oktatást végző, valamint gyakorlati képzést végző pedagógus esetén a szakirányú végzettség és szakképzettség mellett 
felsőfokú, vagy felsőoktatási, vagy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű szakképesítés vagy az első pedagógus oklevél, 

ae) az Nkt. 98-99. §-ában felsorolt végzettség, szakképzettség mellett az Nkt. 3. mellékletében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és 
szakképzettség, 

af) a pedagógus szakmai felkészültségét, képességeit, készségeit fejlesztő vagy új pedagógus szakképzettség megszerzését megalapozó, a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: nemzeti felsőoktatásról szóló törvény) 42. § (2) bekezdése szerinti részismeret 
megszerzésére irányuló, legalább harminc kreditpontot eredményező képzés elvégzését igazoló okirat, 

ag) a nevelőtestületi együttműködésben megvalósuló, tanulói eredményességben mérhető, komplex fejlődési projektekben való részvételt igazoló 
okirat, 
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ah) az információ-technológiai eszközök nyújtotta előnyök teljes körű kihasználása érdekében az informatikai írástudást szolgáló Európai 
Számítógép-használói Jogosítvány: ECDL, ECDL START vagy ECDL Select elvégzését igazoló okirat, 

ai) az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-
bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló kormányrendelet szerinti legalább B1 szintű nyelvtudást igazoló okirat, 

aj) a kultúráért felelős miniszter által akkreditált továbbképzés elvégzését igazoló okirat, valamint a felsőoktatási intézmény által folytatott, 
kulturális területre vonatkozó képzések, szakirányú továbbképzések elvégzését igazoló oklevél és 

d) harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri, 

e)20a köznevelési intézmény felkérésére szervezett szaktanácsadói tevékenység keretében az érintett nevelőtestület, illetve pedagógusközösség 
számára nyújtott szaktanácsadáson történő részvétellel, feltéve, hogy az elemző értékelő tevékenység az érintett pedagógusok részvételével 
történik. 

(4) A (2) bekezdés b) pontjában felsoroltakon való részvétellel akkor lehet teljesíteni a továbbképzés követelményeit, ha a munkáltató az elvégzést 
tanúsító okirat vagy a képzési program és a résztvevő írásbeli beszámolója alapján a továbbképzést elfogadja, feltéve, ha annak ideje legalább öt 
hét. Ha a továbbképzés ideje nem éri el az öt hetet, a részvételi időt naponként hat tanórai foglalkozásként kell beszámítani a hétévenkénti 
továbbképzés teljesítésébe. 

(8) Szakmai megújító képzésnek minősülnek - az ag) és ah) pont kivételével - a (2) bekezdésben és a (3) bekezdés a) pontjában felsoroltak. 
Szakmai megújító képzés lehet a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó legalább hatvan órás 
felkészítést biztosító minden olyan képzés, amelyet pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény szervez, vagy a pedagógusképzést folytató 
felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szervezik, és biztosítja a 4. § (3) bekezdésben meghatározottak megvalósítását. A 
pedagógus teljesítményértékelés alapján a munkáltató az e bekezdésben meghatározottakon kívül más továbbképzést is elfogadhat szakmai 
megújító képzésnek. 

(9)21 Vezetőképzés a pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, pedagógus-szakvizsga megléte esetén másik olyan pedagógus-szakvizsgára 
történő felkészítés, amelynek során intézményvezetői szakképzettséget lehet szerezni. Vezetőképzés lehet a felsőoktatás keretében folyó, a jogi, a 
közgazdasági, a pénzügyi szakképzettség megszerzésére irányuló felkészítő képzés, valamint a legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden 
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olyan képzés, amely biztosítja a köznevelési intézmények vezetéséhez szükséges tanügy-igazgatási, korszerű pedagógiai szervezési, korszerű 
pedagógiai taneszköz alkalmazási ismeretek elsajátítását. 

6. § (1) A továbbképzésre vonatkozó alprogramban kell megtervezni, hogy tantárgyanként, munkakörönként hány személy és milyen időkeretben 
vehet részt a továbbképzésben. A munkáltató a továbbképzési program elfogadása után írásban értesíti azt a pedagógust, aki a 4. § (2) bekezdése 
alapján részt vehet a hétévenkénti továbbképzésben. 

(2) A beiskolázási terv tartalmazza azoknak a nevét, munkakörét, akiknek a részvételét betervezték, a továbbképzés megjelölését, a várható kezdő 
és befejező időpontját, a várható távollét idejét, a helyettesítés rendjét. 

(3)22 A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt, 

a) akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra, 

b) akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte, 

c) aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik és 

d) akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges. 

(4) A beiskolázási terv összeállításánál a (3) bekezdésben előbb álló csoportba tartozó megelőzi az utána következő csoportba tartozót. 

(5)23 A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki továbbképzésre kötelezett, vagy írásban kérte felvételét, és megfelel a továbbképzés felvételi 
(részvételi) követelményének. A feltételek megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél kevesebb idő áll rendelkezésre a 
hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez. 

(6)24 A köznevelési intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az abból való kihagyásról írásban értesíti az érintettet. 

(7) A (3)-(6) bekezdésben foglaltak tekintetében munkaügyi vita kezdeményezésének van helye. 
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 (9)26 Az e §-ban meghatározott eljárási rend mellőzésével, közvetlenül is jelentkezhet a továbbképzésbe az, aki nem tart igényt az ehhez fűződő 
munkáltatói kedvezményekre. 

(10) A továbbképzés szervezője írásban tájékoztatja a továbbképzés feltételeiről a továbbképzésre jelentkezőket. 

A pedagógus-továbbképzési program engedélyezése28 

7. §29(1)30 A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából az 5. § (1) bekezdése szerinti továbbképzésként olyan továbbképzés vehető 
figyelembe, és a köznevelési intézmény továbbképzési programja, illetve a beiskolázási terve - az e rendelet 5. §-ának (2)-(3) bekezdésében 
felsoroltak kivételével - csak olyan továbbképzést tartalmazhat, amelynek programját az e rendeletben meghatározott eljárás keretében az oktatásért 
felelős miniszter jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott (a továbbiakban: alapítási engedély). Az alapítási engedély öt évre szól. 

A PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA 

A pedagógus-szakvizsga jellege és részei 

10. § (1)78 A szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul az alap- és mesterképzésben megszerzett ismeretek és jártasságok megújításához, 
elmélyítéséhez, kiegészítéséhez, a pedagógus-munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, a pedagógus pályára 
való alkalmasság fejlesztéséhez, továbbá bármelyik felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel betölthető pedagógus-munkakörben 
hasznosítható, az alap- és mesterképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismereteket nyújt. 

(2)79 A szakvizsgára történő felkészítés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti szakirányú továbbképzés keretében történik. 

12. § (2) A szakvizsgára történő felkészítésben szerzett oklevelet el kell fogadni minden olyan esetben, amikor a pedagógus-szakvizsga letétele 
alkalmazási feltétel, függetlenül attól, hogy az oklevelet melyik felsőoktatási intézmény állította ki, továbbá, hogy az oklevél tulajdonosa a 
pedagógus-szakvizsga letételekor milyen pedagógus-munkakörben dolgozott, illetve a pedagógus-szakvizsga letétele után milyen pedagógus-
munkakörben helyezkedik el. 

A szakvizsgára történő felkészítésben való részvétel szervezése 
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13. § (1) A szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító 
felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal. 

(3)86 Szakmai gyakorlatként - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - bármilyen nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben 
tényleges munkavégzéssel eltöltött időt figyelembe kell venni. A szakmai gyakorlat idejének a számításánál figyelembe kell venni a nem iskolai 
gyakorlati képzésben szakoktatói vagy gyakorlati oktatás vezetői munkakörben eltöltött időt. A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a 
közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony harminc napot meghaladó szünetelésének időtartama. Nem számítható be a szakmai gyakorlat 
időtartamába a pedagógus-munkakörben eltöltött időnek azaz időtartama sem, amely alatt a pedagógus foglalkoztatása nem érte el a kötött 
munkaidő huszonöt százalékát. 

14. § (1) A szakvizsgára vonatkozó alprogramban tantárgyanként meg kell tervezni a részvételi létszámot. 

(2)87 A beiskolázási tervben fel kell tüntetni a jelentkező nevét, lakcímét, az alapképzésben szerzett végzettségét és szakképzettségét, munkakörét, 
szakmai gyakorlatának idejét és helyét. 

(4)89 A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki írásban kérte felvételét, illetőleg akinek részvételét a munkáltató elrendelte. 

(5)90 A köznevelési intézmény vezetője a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve a kihagyásról írásban értesíti az érintettet. 

(6)91 Az (5) bekezdésben foglaltak tekintetében munkaügyi vita kezdeményezésének van helye. 

(7) A beiskolázási terv tekintetében alkalmazni kell a 6. § (8) bekezdésében foglaltakat. 

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK 

Pénzügyi rendelkezések 

16. § (1)93 A pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes. 
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(2)94 A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a fenntartó, a munkáltató. A más által nem fedezett 
költségeket a résztvevő viseli. 

17. §96(1) A finanszírozási alprogramban kell megtervezni 

a) a távollevő helyettesítéséhez szükséges költségeket, 

b) az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összege meghatározásának szabályait és 

c) a továbbképzésben való részvétel díja és költsége (utazás, szállás, étkezés, könyv stb.) támogatására szolgáló összeget pedagógusonként. 

(2) Ha a pedagógus nem az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében vesz részt a továbbképzésen, a részvételi díj kifizetéséhez való 
hozzájárulás - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel - nem lehet több a díj nyolcvan százalékánál. 

(3) Ha a továbbképzésben való részvétel a pedagógus minősítéséhez szükséges, a részvételi díj teljes összege finanszírozható. 

(4) A részvételi díjhoz történő hozzájárulás meghaladhatja a részvételi díj nyolcvan százalékát, ha 

a) az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet-költségvetési támogatás nélkül biztosítani tudja, 

b)97az ehhez szükséges fedezetet - a tankerületi központ által fenntartott intézmény kivételével - a köznevelési intézmény saját forrásaiból 
biztosítani tudja, 

c) a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják, vagy 

d) a pedagógus a munkáltató által meghatározott munkakörhöz kapcsolódó vagy más olyan továbbképzésben vesz részt, amely a foglalkoztatási 
gondok megoldását szolgálja, feltéve, hogy helyettesítésére nincs szükség, továbbá a továbbképzésben való részvétel miatt munkavégzésének 
rendjét nem kell átszervezni, valamint ha a munkáltatóval tanulmányi szerződést kötött. 
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(5) Ha a pedagógus a beiskolázási tervben szereplő továbbképzésen vesz részt és a résztvevő helyettesítésére nincs szükség, részvételi díja és 
költségei kifizetéséhez hozzá kell járulni, legalább a nevelési-oktatási intézményben az adott évben helyettesítés céljából egy személyre átlagosan 
fordított összeggel, kivéve, ha a pedagógus az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentesen vesz részt a továbbképzésben. 

(6) A továbbképzésben, illetve a szakvizsgára történő felkészítésben való részvétel elrendelése esetén a (2) bekezdésben meghatározottakon túli 
kiadásokat a munkáltatónak kell fedeznie. 

(7) Ha a munkáltató által kifizetett hozzájárulás teljes egészében fedezi a részvételi díj és az egyéb költségek összegét, a munkáltató kikötheti, 
hogy a megvásárolt könyvek, tankönyvek, segédanyagok a köznevelési intézmény tulajdonába kerülnek. 

(8) A munkáltató - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 285. § (2) bekezdésében szabályozott fizetési felszólítással - a 
helyettesítésre fordított kiadásai, valamint a (2) és (3) bekezdés alapján a továbbképzésben és a szakvizsgára történő felkészítésben a résztvevőnek 
kifizetett munkáltatói támogatás visszafizetését kérheti, ha a résztvevő saját hibájából nem teljesítette az előírt követelményeket. E rendelkezések 
alkalmazásában nem teljesíti az előírt követelményeket az, aki a képzési időt is figyelembe véve a munkáltató által meghatározott ideig nem szerzi 
meg az 5. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott oklevelet, bizonyítványt vagy a 6. § (11) bekezdésében meghatározott tanúsítványt, illetve 
nem készíti el az 5. § (4)-(6) bekezdése szerinti beszámolót. 

(9) A visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell abban az esetben is, ha a (8) bekezdésben meghatározott időn belül a 
munkavállaló a munkaviszonyát, a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti, vagy a munkáltató munkavállaló esetén a 
munkaviszonyt rendkívüli felmondással, közalkalmazott esetén a közalkalmazotti jogviszonyt nem megfelelő munkavégzés miatt felmentéssel 
megszüntette. 

(10) Mentesül a visszafizetési kötelezettség alól az, aki igazolja, hogy másik köznevelési intézményben, illetve a köznevelés irányításában 
helyezkedett el, és folytatja a továbbképzést, illetve a pedagógus-szakvizsgára való felkészülést. 

(11) A tanulmányi szerződés alapján nyújtott juttatásokra a tanulmányi szerződésben foglaltakat kell alkalmazni. 

 (5)101 Az igazgatási szolgáltatási díj a Hivatal és az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium e rendeletben meghatározott 
engedélyek kiadásával, továbbá az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő feladatainak ellátására, a személyi és tárgyi kiadások fedezetére, 
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illetve a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről szóló 46/1999. (XII. 13.) OM rendelet 8. §-ában megfogalmazott feladatokra 
használható fel. 

Vegyes rendelkezések 

19. § (2) A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja 

a) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak által felsőoktatási intézményben szerzett okleveleket, 

b) azokat, akiknek a pedagógus-szakvizsga megszerzése alkalmazási feltétel, 

c) azokat, akik a hétévenkénti továbbképzésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartoznak, 

d) a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél, tudományos fokozat megszerzését, 

e) a továbbképzésben való részvételt és a továbbképzés teljesítését. 

(8)110 A hétévenkénti továbbképzés a 2023. augusztus 31-éig megkezdett nevelő és oktató munkát segítő, az Országos Képzési Jegyzékben 
szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítés elvégzését igazoló okirat megszerzésével is teljesíthető. 
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Továbbképzésre vonatkozó Alprogram  2023. 09. 01. – 2028. 08. 31.-ig 

Nevelőtestületből 
résztvevő neve, 
diploma dátuma 

Hét 
év 
kezd
ete 

Továbbképzést 
szervező 
intézmény 

Továbbképzés 
megnevezése 

kezdésének, 
befejezésének  
várható 
időpontja 

Kredit 
pont    
szám 

Akkreditáció Költség 

Tofalviné Szabó 
Anikó 
ELTE Tanító és 
Óvónőképző 
Főiskolai Kar 
2008. 

 
 
2022. 

 

Alap Pedagógiai 
Központ 
 

 
 
-Matematikai és 
logikai játékok 
készítése 
 

-Így tedd rá! Népi 
játék, néptánc 
módszertan az 
óvodában és az 
általános iskola 
alsó tagozatában. 

-IKT alkalmazása 
az óvodában 

 

 

 

 

 

2024-2026. 

 
 
60 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
30 

 

489/10/2021 

 

 

49/10/2021 

 

 

 
306/10/2020. 

 

95.000.- 

 

 

45.000.- 

 

 

31.900.- 
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Nevelőtestületből 
résztvevők neve, 
diploma dátuma 

Hét 
év 
kezd
ete 

Továbbképzést 
szervező 
intézmény 

Továbbképzés 
megnevezése 

Kezdésének, 
befejezésének  
várható 
időpontja 

Kredit 
pontszám 

Akkreditáció 

 

Költség 

 
Adamecz Tóth 
Annamária  
DETK 
Hajdúböszörmény 
Pedagógiai Főiskola 
2007. 

 

2021. 

 
 
neteducatio.hu 

 

- IKT alkalmazása 
az óvodában 

-Játékos 
képességfejlesztés 
tervezése és 
megvalósítása 

 
 
2023-2025. 

 
 
    30 
 
 
 
    30 

 
 
306/10/2020. 
 
 
 
9/217/2018 

 
 
31.900.- 
 
 
 
28.900.- 

Bakó-Guliurasz 
Gréta 
 
Pallasz Athéné 
Egyetem 
2016. 

2023. Alapozó Terápiák 
Alapítvány 
 
 
 
 
 
 
 

Módszer a 
gyermeki 
idegrendszer 
mozgásos 
érzékszervi 
fejlesztésére 

2024-2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-72/2019 
 
 
 
 
 
 
 

330.000.- 
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Nevelőtestületből 
résztvevők neve, 
diploma dátuma 

Hét 
év 
kezd
ete 

Továbbképzést 
szervező 
intézmény 

Továbbképzés 
megnevezése 

Kezdésének, 
befejezésének  
várható 
időpontja 

Kredit 
pontszám 

Akkreditáció 
 

Költség 

Balogh-Fehér Lili  
Hajdúböszörnyi 
Wargha István 
Pedagógiai Főiskola 
1999.  

2020. Oktatási Hivatal 
Pedagógus-
továbbképzés 
Akkreditációs 
Rendszer 

 

-A Diagnosztikus 
Fejlődésvizsgáló 
Rendszer (DIFER) 
használata és az 
erre alapozott 

 

-A mozgás kiemelt 
szerepe a gyermek 
fejlődésében, az 
óvodai hátrány-
csökkentésben, a 
fejlesztés beépítése 
a pedagógiai 
programba 

 

2025-2026.  30 
 
 
 
 
 
 
30 

23/203/2015 
 
 
 
 
 
 
27282/139/2016 

 

60.000.- 
 
 
 
 
 
 
60.000.- 

Balogh Istvánné 
Szekszárdi Illyés 
Gyula Pedagógiai 
Főiskola1998. 

 
 

X 55. életévét 
betöltötte (1958.), 
továbbképzésre 
nem kötelezett. 
  

X 

 

 

 
 

X 0 X 0 
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Nevelőtestületből 
résztvevők neve, 
diploma dátuma 

Hét 
év 
kezd
ete 

Továbbképzést 
szervező 
intézmény 

Továbbképzés 
megnevezése 

Kezdésének, 
befejezésének  
várható 
időpontja 

Kredit 
pontszám 

Akkreditáció 
 

Költség 

Benkő Gáborné  
Károli Gáspár 
Református 
Egyetem 
2017. 

2024. Merit Szakértői 
Kft 
 
 
 
 
Örökös Stúdió 
Szolgáltató Bt. 

Népmesekincstár 
Mesepedagógia- 
Nevelés és 
tudásátadás 
népmesékkel 
 
Így tedd rá! Népi 
játék, néptánc 
módszertan az 
óvodában és az 
általános iskola alsó 
tagozatában. 

2025-2026.  

30 

 

 

30 

 

9/367/2018 
 
 
 
 
 
49/10/2021 

 

45.000.- 

 

 

 

45.000.- 

Doma Zsuzsanna 
Rózsa 
Tessedik Sámuel 
Főiskola 
2007. 

2023. Alap Pedagógiai 
Központ 

 
 
 
 
ELTE Bárczi.G. 
Gyógyped. kar 

 „Együtt agyaló”- 
logikai társasjáték 
gyűjtemény 
készítése+ telis-tele 
boksz 

Sindelar–Zsoldos 
program 1. – 
Fejlesztő program 
tanulási- és 
magatartási zavarok 
megelőzésére 
óvodáskorban és 
iskolakezdéskor 

 

2023-2024. 120 
 
 
 
 
 
 
30 

A/10174/2021 
 
 
 
 
 
 
575-69/2017 
 

115.000.- 
 
 
 
 
 
 
  80.000.- 
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Nevelőtestületből 
résztvevők neve, 
diploma dátuma 

Hét 
év 
kezd
ete 

Továbbképzést 
szervező 
intézmény 

Továbbképzés 
megnevezése 

Kezdésének, 
befejezésének  
várható 
időpontja 

Kredit 
pontszám 

Akkreditáció 

 

Költség 

Fekti Imréné  
Apor Vilmos Kat. 
Főiskola 
2006. 

X 55. életévét 
betölti(1964.), 
továbbképzésre 
nem kötelezett. 

X X X X X 

Fülöpné Sólyom 
Erzsébet  
Apor Vilmos Kat. 
Főiskola 
2011. 

2019. Pompás Napok -Népmese 
foglalkozások 
tervezésének 
módszertana 
 
- Népi játékok 
elmélete, 
gyakorlata, 
módszertana 

2023-2025. 45 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
A/9807/2020B/20
20/000139 

45.000.- 
 
 
 
 
 
15.000.- 

Kunovicsné Földi 
Anna  
Apor Vilmos 
Kat. Főiskola  
2006. 

2022. Merit Szakértői 
Kft 
 
 
 
 
Örökös Stúdió 
Szolgáltató Bt. 

Népmesekincstár 
Mesepedagógia- 
Nevelés és 
tudásátadás 
népmesékkel 
 
Így tedd rá! Népi 
játék, néptánc 
módszertan az 
óvodában és az 
általános iskola 
alsó tagozatában. 

2023-2025.  9/367/2018 
 
 
 
 
 
49/10/2021 
 

45.000.- 
 
 
 
 
 
 
45.000.- 
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Nevelőtestületből 
résztvevők neve, 
diploma dátuma 

Hét 
év 
kezd
ete 

Továbbképzést 
szervező 
intézmény 

Továbbképzés 
megnevezése 

Kezdésének, 
befejezésének  
várható 
időpontja 

Kredit 
pontszám 

Akkreditáció 
 

Költség 

Radich-Ollé 
Tamás 
Kecskeméti 
Tanítóképző 
Főiskola 
1997. 

2021. Kodolányi János 
Egyetem 
 

Gyermek komplex 
mozgásfejlesztő 

 

2023-2025 48  
 

B/2020/000294 
 

99.000.- 

Bánkúti Árpás 
Zsuzsanna 
Károli Gáspár 
Református 
Egyetem 
2021. 

2028. Oktatási Hivatal 
Pedagógus-
továbbképzés 
Akkreditációs 
Rendszer 

 
 
 
 
 

Oktatási Hivatal 
Pedagógus-
továbbképzés 
Akkreditációs 
Rendszer 

 

-A Diagnosztikus 
Fejlődésvizsgáló 
Rendszer (DIFER) 
használata és az 
erre alapozott 
fejlesztés 4-8 éves 
korban 

-A mozgás kiemelt 
szerepe a gyermek 
fejlődésében, az 
óvodai 
hátránycsökkentésb
en, a fejlesztés 
beépítése a 
pedagógiai 
programba 

 

2028.- 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

23/203/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27282/139/2016 

 

60.000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60.000.- 
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Nevelőtestületből 
résztvevő neve, 
diploma dátuma 

Hét 
év 
kezd
ete 

Továbbképzést 
szervező 
intézmény 

Továbbképzés 
megnevezése 

Kezdésének, 
befejezésének  
várható 
időpontja 

Kredit 
pontszám 

Akkreditáció Költség 

Katona Ágnes 
Tessedik Sámuel 
Főiskola 
2003. 

2024. Alap Pedagógiai 
Központ 

 
 
 
 
Neteducatio.hu 

„Együtt agyaló”- 
logikai társasjáték 
gyűjtemény 
készítése+ telis-tele 
boksz 

Differenciálás az 
óvodában 

2026-2028. 120 
 
 
 
 
 
 
30 

A/10174/2021 
 
 
 
 
 
 
575-74/2017 

115.000.- 
 
 
 
 
 
 
15.900.- 

Tóth Anna  
Apor Vilmos Kat. 
Főiskola 
2007.  

2023. Alap Pedagógiai 
Központ 

 
 
 
Neteducatio 
 
 

„Együtt agyaló”- 
logikai társasjáték 
gyűjtemény 
készítése+ telis-tele 
boksz 

Környezetvédelem 
és fenntarthatóság a 
zöldóvoda 
gyakorlatában 

2024-2026. 
 
 
 
 

120 
 
 
 
 
 
 
30 

A/10174/2021 
 
 
 
 
 
 
575/187/2017 
 

115.000.- 
 
 
 
 
 
 
26 900 

Burján Zsuzsanna 
 

X 55. életévét 
betölti (.), 
továbbképzésre 
nem kötelezett. 

X X X X X 
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Nevelőtestületből 
résztvevő neve, 
diploma dátuma 

Hét 
év 
kezd
ete 

Továbbképzést 
szervező 
intézmény 

Továbbképzés 
megnevezése 

Kezdésének, 
befejezésének  
várható 
időpontja 

Kredit 
pontszám 

Akkreditáció Költség 

Kevei Judit 
Károli Gáspár 
Református 
Egyetem 
2021. 

2028. Zuglói Csicsergő 
Óvoda 

Mozgásprogram 
eltérő 
fejlődésmenetű 0-8 
éves korosztály 
számára 

2028.- 30 612/10/2021 50.000.- 

Korpos Szilvia 
Marosvásárhely 
Óvóképző 
2020. 
 

2027. Apor Vilmos 
Katolikus 
Főiskola  

Drámapedagógia 
szakirányú 
továbbképzési szak 

2027.- 120  120.000.-/félév 
4 félév 
480.000.- 

Rostás Tünde 
Debreceni Egyetem 
2020. 

2027.  -Játékos 
képességfejlesztés 
tervezése az 
óvodában 

-Élménypedagógia 
képzés 

 

2027.- 30 9/217/2018 
 
 
 
 
824/10/2020 

28.900.- 
 
 
 
 
12.990.- 

Sándor Bernadett 
Szent István 
Egyetem 
2020. 

2028. Pompás Napok Népmese 
foglalkozások 
tervezésének 
módszertana 

2028.- 45 A/9807/2020B/20
20/000139 

45.000.- 
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Szakvizsgára vonatkozó alprogram 

A 
kezdés 
éve 

Résztvevő neve, 
diploma száma 

Hét 
év 

kezd
ete 

Továbbképzést 
szervező 
intézmény 

Továbbképzés 
megnevezése 

Kezdésének, 
befejezésének  

várható 
időpontja 

Kredit 
pont 

Szakképzettség 

neve 

Költségtérítés 

2024. X 
  

 
 

 
 

 
2025. X 

  
 

   
 

2026. X 
    

 
 

 
2027. X 

    
 

 
 

2028. X 
    

 
 

 

 

Finanszírozási alprogram 2023.09. 01-től – 2028. 08. 31. 

Pedagógus nem jelentkezett szakvizsgát, szakirányú végzettséget adó képzésre. 

Szakvizsgára vonatkozó helyettesítési alprogram 2023. 09.01.-től – 2028. 08. 31. 

Pedagógus nem jelentkezett szakvizsgát, szakirányú végzettséget adó képzésre. A helyettesítési alprogramot nem terveztük. 

A nevelési, intézményben a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött részével valósul meg. 
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Továbbképzési terv 120 órás tanfolyamok  
 
 
 
                  Finanszírozási alprogram: 2023. 09. 01-2028. 12. 31. 

A nevelési, intézményben a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött részével valósul meg. 

 

Óvodapedagógus neve Időpont Képzési költség Utazási költség 
díj 

Összesen Ft 

Tóth Anna  
  

2024. 115.000.- 0 115.000.- 

Doma Zsuzsanna Rózsa 
 

2024. 115.000.- 0 115.000.- 

Katona Ágnes 
 

2026. 115.000.- 0 115.000.- 

Bakó-Guliurasz Gréta 
 

2026. 330.000.- 30.000.- 360.000.- 

Korpos Szilvia 
 

2027-2029. 480.000.- 60.000.- 540.000.- 

 

Összesen 

 
1.115.500.- 30.000.- 1.175.530.- 

 
 
 

     Helyettesítési alprogram 2024. 
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         A nevelési, intézményben a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött részével valósul meg. 

Nincs beosztás, a fenti időszakra nem jelentkezett óvodapedagógus. 

 
 
  Finanszírozási alprogram: 2023. 08. 31.- 2024. 
 

Óvodapedagógus neve Időpont Képzés 

kredit/ költség 

Utazási költségdíj Összesen 
 

Adamecz Tóth Annamária   2024.  IKT alkalmazása az 
óvodában 

30 kredit/31.900.- 
 

0.- 
 

31.900.-  

Kunovicsné Földi Anna 2024. Népmesekincstár 
Mesepedagógia- 
Nevelés és 
tudásátadás 
népmesékkel 
30 kredit/45.000.- 
 
 
 
  

0.- 45.000.-  

Doma Zsuzsanna Rózsa 2024. -„Együtt agyaló”- 
logikai társasjáték 
gyűjtemény 
készítése+ telis-tele 

0.- 115.000.- 
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boksz                   
120 kredit/115.000.- 

-Sindelar–Zsoldos 
program 1. – 
Fejlesztő program 
tanulási- és 
magatartási zavarok 
megelőzésére 
óvodáskorban és 
iskolakezdéskor    
60 kredit/80.000.- 

 

 

 

80.000.- 

Fülöpné Sólyom Erzsébet 2024. -Népmese 
foglalkozások 
tervezésének 
módszertana 

45 kredit/45.000.- 

- Népi játékok 
elmélete, 
gyakorlata, 
módszertana 

15 kredit/15.000.- 

 

0.- 45.000.- 

 

 

 

15.000.- 

Tóth Anna 2024. „Együtt agyaló”- 
logikai társasjáték 
gyűjtemény 

0.- 115.000.- 
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készítése+ telis-tele 
boksz 

120 kredit/115.000.- 
 

Összesen 

  
0.- 446.900.- 

 
 

 Helyettesítési alprogram 2024. 

A nevelési intézményben a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött részével valósul meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Finanszírozási alprogram: 2025. 
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Óvodapedagógus neve Időpont Képzés 

kredit/ költség 

Utazási              
költség díj 

Összesen 

Tofalviné Szabó Anikó 2025. Matematikai és logikai játékok 
készítése 

60 kredit/95.000.- 

8.000.- 95.000.- 
  8.000.- 

Adamecz-Tóth Annamária 2025. Játékos képességfejlesztés 
tervezése és megvalósítása 

30 kredit/28.900.- 

0.- 28.900.- 

Balogh-Fehér Lili  2025. A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló 
Rendszer (DIFER) használata és 
az erre alapozott 

30 kredit/60.000.- 

6.000.- 

 
 

60.000.- 
  6.000.- 

Kunovicsné Földi Anna 2025. Így tedd rá! Népi játék, néptánc 
módszertan az óvodában és az 
általános iskola alsó tagozatában. 

30 kredit/45.000.- 

6.000.- 
 

45.000.- 
  6.000.- 

Radich-Ollé Tamás 2025. Gyermek komplex 
mozgásfejlesztő 

48 kredit/99.000.- 

 

6.000.- 99.000.- 
  6.000.- 

Tóth Anna 2025. Környezetvédelem és 
fenntarthatóság a zöldóvoda 
gyakorlatában 

0.- 26.900.- 
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30 kredit/26.900.- 
 

Összesen 

    
380.800.- 

 

Helyettesítési alprogram 2025. 

A nevelési intézményben a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött részével valósul meg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanszírozási alprogram:  2026. év 
 

Óvodapedagógus neve Időpont Képzés Utazási költség díja Összesen 
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kredit/költség  
Tofalviné Szabó Anikó 2026. -Így tedd rá! Népi játék, 

néptánc módszertan az 
óvodában és az általános 
iskola alsó tagozatában. 

30 kredit/45.000.- 
 

-IKT alkalmazása az 
óvodában 

30 kredit/31.900.- 

8.000.- 
 
 
 
 
 
 
 
0.- 

45.000.- 
  8.000.- 
 
 
 
 
 
 
31.900.- 

Bakó- Guliurasz Gréta 2026. Módszer a gyermeki 
idegrendszer mozgásos 
érzékszervi fejlesztésére 
 
120 kredit/330.000.- 

30.000.- 330.000.- 
  30.000.- 

Balogh-Fehér Lili 2026. A mozgás kiemelt szerepe a 
gyermek fejlődésében, az 
óvodai 
hátránycsökkentésben, a 
fejlesztés beépítése a 
pedagógiai programba 

30 kredit/60.000.- 
 
 

8.000.- 60.000.- 
  8.000.- 

Benkő Gáborné 2026. Népmesekincstár 0.- 45.000.- 
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Mesepedagógia- Nevelés és 
tudásátadás népmesékkel 
 
30 kredit/45.000.- 

Katona Ágnes 2026. „Együtt agyaló”- logikai 
társasjáték gyűjtemény 
készítése+ telis-tele boksz 

120 kredit/115.000.- 

0.- 115.000.- 

 
Összesen 

   672.900.- 

 

Helyettesítési alprogram 2026. 

A nevelési intézményben a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött részével valósul meg. 

 

 

 

 

 

 

Finanszírozási alprogram:  2027. év 
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Óvodapedagógus neve Időpont Képzés 

kredit/költség 
Utazási költség díja Összesen 

Katona Ágnes 2027. Differenciálás az óvodában 
 
30 kredit /15.900.- 

0.- 15.900.- 

Korpos Szilvia 2027. Drámapedagógia szakirányú 
továbbképzési szak 
 
120 kredit 
120.000.-/félév 
4 félév 
480.000.- 

60.000.- 480.000.- 
  60.000.- 

Rostás Tünde 2027. Játékos képességfejlesztés 
tervezése az óvodában 
 
30 kredit/ 28.900.- 

0.- 28.900.- 

Összesen    584.800.- 
 

 

 

 

Helyettesítési alprogram 2027. 

A nevelési, intézményben a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött részével valósul meg. 
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Finanszírozási alprogram:  2028. év 08. 31.-ig 
 

Óvodapedagógus neve Időpont Képzés 
kredit/ költség 

Utazási költség díja Összesen 

Rostás Tünde 2028. Élménypedagógia 
képzés 
 
60 kredit/12.990.- 

0.- 12.990.- 

Bánkúti Árpás Zsuzsanna 2028. -A Diagnosztikus 
Fejlődésvizsgáló 
Rendszer (DIFER) 
használata és az erre 
alapozott fejlesztés 4-
8 éves korban 

30 kredit/ 60.000.- 

-A mozgás kiemelt 
szerepe a gyermek 
fejlődésében, az 
óvodai 
hátránycsökkentésben, 
a fejlesztés beépítése a 
pedagógiai programba 

30 kredit/60.000.- 
 
 

8.000.- 120.000.- 
    8.000.- 

Kevei Judit 2028. Mozgásprogram eltérő 
fejlődésmenetű 0-8 

8.000.- 50.000.- 
  8.000.- 
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éves korosztály 
számára 
 
30 kredit/50.000.- 

Sándor Bernadett 2028. Népmese 
foglalkozások 
tervezésének 
módszertana 
 
45 kredit/ 45.000.- 

0.- 45.000.- 

Összesen    243.900.- 
 

 

Helyettesítési alprogram 2028. 

  A nevelési, intézményben a pedagógusok számára a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött részével valósul meg. 
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Közalkalmazotti Tanács Véleménye 
   A Gyáli Tulipán Óvoda Középtávú Továbbképzési programját, valamint a Beiskolázási tervet a Közalkalmazotti Tanács elnökeként 
megismertem. A benne foglaltakkal egyetértek, megvalósulását támogatom. 
 
 
Gyál, 2022. február 24. 
 
                                                                                        ………………………………… 
 
                                                                                               óvodapedagógus 
                                                                                       Közalkalmazotti Tanács Elnöke 
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Érvényességi rendelkezések 

A programot a munkaközösségek, nevelőtestület és a közalkalmazotti tanács véleményének kikérése után a Fenntartó hagyja jóvá. 

A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor. 

A továbbképzési program módosítására akkor kerülhet sor: 

- a jogszabály a módosítást előírja 
- ezt a program megvalósulásának ellenőrzése szükségessé teszi 
- a nevelőtestület egyharmada kéri 
-  

Záró rendelkezések 

A jelen továbbképzési program alapján az intézmény vezetője a továbbképzési időszakban minden év március 15-éig készíti el a következő 
nevelési évre szóló éves beiskolázási tervet, amelyet a nevelőtestülettel, közalkalmazotti tanáccsal véleményeztet. 

A program felülvizsgálatát az intézmény vezetője vagy a nevelőtestület bármely tagja kezdeményezheti, ha a program lejárta előtt új 
szempontok, feladatok merülnek fel. 

Jelen szabályzat egy példányát a fenntartónak kell továbbítani, egy példány az intézmény irattárában őrzendő, egy példányt pedig a pedagógusok 
számára hozzáférhető helyen helyezzük el. 
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Határozat 

A Gyáli Tulipán Óvoda nevelőtestülete határozatképes ülésén készült jegyzőkönyvben 100%-os igenlő elfogadó határozat alapján 2022. 02. 24. 
napján a Gyáli Tulipán Óvoda 2023. 09. 01. – 2028. 08. 31. -ig szóló 5 éves Pedagógiai továbbképzési programját 1/2022. (02.24) 
határozatszámon elfogadta. 

 

MELLÉKLETEK 

Érvényességi rendelkezések 

Záró rendelkezések 

Határozat 

Jegyzőkönyv 

Jelenléti ív 

 

 

 

 

 



 
 

- 37 - 
 

 

Jegyzőkönyv 

Ideje: 2022. 02. 24. 
Helye: Gyáli Tulipán Óvoda 
Esemény:5 éves beiskolázási terv elfogadása 
Jelen vannak: Intézményvezető és a nevelőtestület tagjai 
Értekezletet vezeti: Tofalviné Szabó Anikó intézményvezető 
Jegyzőkönyv vezető: Balogh-Fehér Lili 

 

 

Az intézményvezető, Tofalviné Szabó Anikó megnyitotta az értekezletet. Köszöntötte a megjelent a pedagógusokat. 

Tájékoztatta a nevelőtestület tagjait a következő 5 éves beiskolázási tervről, amely a 2023. 09. 01-2028. 12. 31. időszakra vonatkozik. 

Mindenki megismerte és egyhangúlag elfogadta a beiskolázási tervet. 

 

 

 

 

2022. 02. 24.                                                                                                                     Jegyzőkönyvvezető 



Tárgy: Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 
körzethatárainak kiegészítésére, 
módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. GYÓGYPEDAGÓGIAI CSOPORT INDÍTÁSA 

Gyál Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) 2021. október 28-ai ülésén 202/2021.(X.28) számú határozatával kifejezte abbéli szándékát, 
hogy a fenntartásában lévő Gyáli Liliom Óvodában (a továbbiakban: Liliom Óvoda, vagy Intézmény) 
gyógypedagógiai csoportot kíván indítani autizmus spektrumzavarral küzdő-, csak és kizárólag gyáli állandó 
lakóhellyel rendelkező óvodáskorúak számára 2022. szeptember 1. napjától. 

II. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

A Képviselő-testülete 2022. február 24-ei ülésén 34/2022.(II.24.) számú határozatával módosította az Intézmény 
alapító okiratát 2022. szeptember 1. napjától. Az alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásba vétele az előterjesztés 
elkészítésekor folyamatban van, annak kincstári nyilvántartásba vételére minden esély megvan 2022. március 
hónap folyamán. 
III. GYÁLI LILIOM ÓVODAI KÖRZETHATÁRÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

A Képviselő-testülete a jelenleg hatályos óvodai körzethatárokat 39/2019. (II.28.) számú határozatával alakította 
ki, azok 2019. szeptember 1. napjától érvényesek. A Liliom Óvodában kialakítandó, és 2022. szeptember 1. 
napjától működő gyógypedagógiai csoport indokolja az Intézmény körzethatárainak kiegészítését az alábbi 
rendelkezéssel: 

„A Gyáli Liliom Óvoda K/1696-2/2022. okiratszámú 2022.08.31. napjától hatályos alapító okirata alapján 
fogadja a többi gyermekkel együtt nem- vagy csak részben nevelhető autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos 
nevelési igényű gyermekeket / ellátási terület: Gyál Város közigazgatási területe.” 

A fenti kiegészítés az előterjesztés 1. mellékletében olvasható, a jobb áttekinthetőség kedvéért piros betűszínnel 
szedetten. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő Gyáli Liliom 
Óvoda felvételi körzethatárait 2022. szeptember 1. napjától a határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. 
mellékletében foglaltak szerint módosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester, Intézményvezető 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 

 

Gyál, 2022. március 1. 

 

Nagy József Elek 

alpolgármester 
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1. melléklet 

GYÁLI LILIOM ÓVODA 

Ady Endre u.  páratlan oldal 1-től 63-ig 

Ady Endre u.  páros oldal  2-től 22-ig 
Arany János u.  teljes 

Árpád u.  páratlan oldal 1-től 65-ig 

Árpád u.  páros oldal  2-től 74-ig 

Balassa u.  teljes 

Bánki Donát köz teljes 

Bánki Donát u. teljes 

Barackos u.  teljes 

Bercsényi u.  páratlan oldal 1-től 73-ig 

Bercsényi u.  páros oldal  2-től 74-ig 

Bocskai I. u.  páratlan oldal 1-től 71-ig 

Bocskai I. u.  páros oldal  2-től 74-ig 

Csokonai u.  teljes 

Csontos J. u.  páratlan oldal 1-től 61-ig 

Csontos J. u.  páros oldal  2-től 66-ig 

Damjanich  páratlan oldal 1-től 73-ig 

Damjanich  páros oldal 2-től 74-ig 

Dobó Katica u.  páratlan oldal 1-től 51-ig 

Dobó Katica u.  páros oldal  2-től 54-ig 

Erkel Ferenc u.  teljes 

Gábor Áron u.  teljes 

Hársfa u.  teljes 

Hóvirág u.  teljes 

Ibolya u.  teljes 

Ilona u.  teljes 

Irányi u.  teljes 

József A. u.  páratlan oldal 1-től 61-ig 

József A. u.  páros oldal  2-től 70/a-ig 

Károlyi M. u.  páratlan oldal 1-től 71-ig 

Károlyi M. u.  páros oldal  2-től 56-ig 

Kőrösi út  teljes 

Lehel u.  teljes 

Lejtő u.  teljes 

Liliom u.  páratlan oldal 1-től 27-ig 

Liliom u.  páros oldal  2-től 46-ig 

Mátyás király u.  páratlan oldal 1-től 41-ig 

Mátyás király u.  páros oldal  2-től 62-ig 
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Mikszáth k. u.  teljes 

Munkás u.  teljes 

Muskátli u.  teljes 

Nefelejcs u.  teljes 

Névtelen u.  teljes 

Nyár u.  teljes 

Ősz u.  teljes 

Patak u.  teljes 

Petőfi S.u.  páros oldal 1-től 53-ig 

Petőfi S.u.  páratlan oldal 2-től 70-ig 

Pesti út  páratlan oldal végig 

Piroska u.  teljes 

Rákóczi F. u.  teljes 

Rozmaring u.  teljes 

Rózsa u.  teljes 

Somogyi B. u.  páratlan oldal 1-től 51/a-ig 

Somogyi B. u.  páros oldal  2-től 58-ig 

Széchenyi I. u.   páratlan oldal végig 

Széchenyi I. u.   páros oldal 102-től végig 

Szegfű u.  teljes 

Szilvás u.  teljes 

Szövetkezet u.  teljes 

Szt. István u.  teljes 

Táncsics M. u.  páratlan oldal 1-től 59-ig 

Táncsics M. u.  páros oldal  2-től 68/a-ig 

Tavasz u.  teljes 

Tél u.  teljes 

Tinódi u.  teljes 

Tóth Á. u.  teljes 

Tulipán u. páratlan oldal 1-től 19-ig 

Tulipán u. páros oldal 2-től 36-ig 

Vak Bottyán u.  teljes 

Vecsési út  páros oldal  2-től 48-ig 

Vecsési út  páratlan oldal 1-től 65-ig 

Viola u.  teljes 

Zrínyi u.  páratlan oldal 1-től 73-ig 

Zrínyi u.  páros oldal  2-től 70-ig 

 

A Gyáli Liliom Óvoda K/1696-2/2022. okiratszámú 2022.08.31. napjától hatályos alapító okirata alapján 
fogadja a többi gyermekkel együtt nem- vagy csak részben nevelhető autizmus spektrumzavarral küzdő 
sajátos nevelési igényű gyermekeket / ellátási terület: Gyál Város közigazgatási területe 



Tárgy: Javaslat a Gyáli Kodály Zoltán 
Alapfokú Művészeti Iskola 
intézmény átszervezésének 
véleményezésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolát is fenntartó Monori Tankerületi Központ (a továbbiakban: 
Tankerületi Központ) vezetője dr. Hrutkáné Molnár Mónika tankerületi igazgató  

• tájékoztatott, hogy a fenntartó a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolát (a továbbiakban: 
Zeneiskola) át kívánja szervezni. Az átszervezés bővítené a zeneiskola kínálatát, hiszen a táncművészeti 
ágon belül néptánc tanszakot terveznek bevezetni az intézmény gyáli székhelyén (2360 Gyál, Bartók 
Béla utca 75.), illetve a Zeneiskola felsőpakonyi telephelyén (2363 Felsőpakony, Iskola utca 20.), 
továbbá  

• kérte, hogy a fenti elképzeléseket véleményezze önkormányzatunk. A véleményezési határidő: 2022. 
március 25. napja. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 4. § 11. pont alapján fentiek 
intézményátszervezésnek minősülnek, hiszen ezzel a Zeneiskola alapdokumentuma kiegészül a táncművészeti 
ággal, ezen belül a néptánc tanszakkal. Az Nkt. 83. § (3) bek. b) pont, valamint a (4) bek. h) pont rendelkezik 
arról, hogy a Tankerületi Központnak be kell szereznie a vagyonkezelésében lévő ingatlant tulajdonló 
önkormányzat véleményét az intézményátszervezéssel kapcsolatban. 

Tankerületi igazgató asszony 2022. március 4. napján kelt, TK/126/00421-2/2022. iktatószámú megkeresése 
2022. március 4. napján érkezett meg a Hivatalba (1. melléklet). A Zeneiskola hatályos alapdokumentuma az 
előterjesztés 2. mellékleteként olvasható. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 

 
Határozati javaslat I.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. 
§ (4) bekezdés h) pontja alapján véleményezési jogkörében eljárva javasolja, hogy a Monori Tankerületi 
Központ fenntartásában működő Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola az alapfokú művészetoktatás 
keretében táncművészeti ágon néptánc tanszakot hozzon létre az intézmény 2360 Gyál, Bartók Béla utca 75. 
szám alatti feladat-ellátási helyén/székhelyén. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Határozati javaslat II.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. 
§ (4) bekezdés h) pontja alapján véleményezési jogkörében eljárva javasolja, hogy a Monori Tankerületi 
Központ fenntartásában működő Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola az alapfokú művészetoktatás 
keretében táncművészeti ágon néptánc tanszakot hozzon létre az intézmény 2363 Felsőpakony, Iskola utca 20. 
szám alatti feladat-ellátási helyén/telephelyén. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
G y á l, 2022. március 4. 
                 Nagy József Elek 
                   alpolgármester 







A(z) Monori Tankerületi Központ által 2021. szeptember 06. napján kiadott szakmai alapdokumentum

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye
Fenntartó tankerületi központ megnevezése: Monori Tankerületi Központ
OM azonosító: 040060

Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola
szakmai alapdokumentuma

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1)
bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki:

A köznevelési intézmény

1. Megnevezései

1.1. Hivatalos neve: Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola

2. Feladatellátási helyei

2.1. Székhely: 2360 Gyál, Bartók Béla utca 75.

2.1.1. telephelye: 2363 Felsőpakony, Iskola utca 20.

2.1.2. telephelye: 2360 Gyál, Kossuth Lajos utca 48-52.

2.1.3. telephelye: 2360 Gyál, Ady Endre utca 20.

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve: Monori Tankerületi Központ

3.5. Fenntartó székhelye: 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 28.

4. Típusa: alapfokú művészeti iskola

5. OM azonosító: 040060

6. Köznevelési alapfeladatai

6.1. 2360 Gyál, Bartók Béla utca 75.

6.1.1. alapfokú művészetoktatás

6.1.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 100 fő)

6.1.1.2. zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: fuvola tanszak, hegedű tanszak, kamarazene tanszak, klarinét tanszak,
szintetizátor-keyboard tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, ütő tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: fúvós
tanszak (Népzene), vonós- és tekerő tanszak (Népzene), fafúvós tanszak (Klasszikus zene), rézfúvós tanszak
(Klasszikus zene), vonós tanszak (Klasszikus zene), billentyűs tanszak (Klasszikus zene), billentyűs tanszak
(Elektroakusztikus zene), akkordikus tanszak (Klasszikus zene), akkordikus tanszak (Népzene), vokális tanszak
(Klasszikus zene), kamarazene tanszak (Klasszikus zene), kamarazene tanszak (Népzene), zeneismeret tanszak
(Klasszikus zene), zeneismeret tanszak (Népzene), pengetős tanszak (Népzene))

6.1.1.3. 1-2 évfolyam előképző, 6 évfolyam alapfok, 4 évfolyam továbbképző

6.2. 2363 Felsőpakony, Iskola utca 20.

6.2.1. alapfokú művészetoktatás

6.2.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 20 fő)

6.2.1.2. zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, hegedű tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak) (új
tanszakok: fafúvós tanszak (Klasszikus zene), vonós tanszak (Klasszikus zene), zeneismeret tanszak (Klasszikus
zene))

6.2.1.3. 1-2 évfolyam előképző, 6 évfolyam alapfok, 4 évfolyam továbbképző

6.3. 2360 Gyál, Kossuth Lajos utca 48-52.

6.3.1. alapfokú művészetoktatás



6.3.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 40 fő)
6.3.1.2. zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: furulya tanszak, kamarazene tanszak, népi furulya tanszak, népzenei ismeretek

tanszak, szolfézs (klasszikus zene) tanszak, trombita tanszak) (új tanszakok: fúvós tanszak (Népzene), vonós- és
tekerő tanszak (Népzene), fafúvós tanszak (Klasszikus zene), rézfúvós tanszak (Klasszikus zene), akkordikus tanszak
(Népzene), kamarazene tanszak (Klasszikus zene), kamarazene tanszak (Népzene), zeneismeret tanszak (Klasszikus
zene), zeneismeret tanszak (Népzene), pengetős tanszak (Népzene))

6.3.1.3. 1-2 évfolyam előképző, 6 évfolyam alapfok, 4 évfolyam továbbképző

6.4. 2360 Gyál, Ady Endre utca 20.

6.4.1. alapfokú művészetoktatás

6.4.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 120 fő)

6.4.1.2. zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: fuvola tanszak, hegedű tanszak, kamarazene tanszak, magánének tanszak,
szolfézs (klasszikus zene) tanszak, trombita tanszak, zongora tanszak) (új tanszakok: fafúvós tanszak (Klasszikus
zene), rézfúvós tanszak (Klasszikus zene), vonós tanszak (Klasszikus zene), billentyűs tanszak (Klasszikus zene),
vokális tanszak (Klasszikus zene), kamarazene tanszak (Klasszikus zene), zeneismeret tanszak (Klasszikus zene))

6.4.1.3. 1-2 évfolyam előképző, 6 évfolyam alapfok, 4 évfolyam továbbképző

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga

7.1. 2360 Gyál, Bartók Béla utca 75.

7.1.1. Helyrajzi száma: 6474/1

7.1.2. Hasznos alapterülete: 3300 nm

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.2. 2363 Felsőpakony, Iskola utca 20.

7.2.1. Helyrajzi száma: 429/2

7.2.2. Hasznos alapterülete: 2916 nm

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.2.4. Fenntartó jogköre: ingyenes használati jog

7.3. 2360 Gyál, Kossuth Lajos utca 48-52.

7.3.1. Helyrajzi száma: 1167

7.3.2. Hasznos alapterülete: 3616 nm

7.3.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.3.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

7.4. 2360 Gyál, Ady Endre utca 20.

7.4.1. Helyrajzi száma: 3551/2

7.4.2. Hasznos alapterülete: 4422 nm

7.4.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog

7.4.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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Tárgy: Javaslat iskolai alapítványok 
2022. évi támogatására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.31.) sz. 
önkormányzati rendeletének 5. melléklete tartalmazza az iskolai alapítványok támogatását. 

A rendelkezésre álló 2 000 000 Ft összeget az alábbiak szerint – gyermeklétszám arányosan – javaslom 
felosztani a gyáli iskolák között. 

Gyáli Ady Endre Általános Iskola    564 fő    598 970 Ft 

Gyáli Bartók Béla Általános Iskola    417 fő    442 850 Ft 

Érdi SZC Eötvös József Technikum   329 fő    349 400 Ft 

Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola   363 fő    385 500 Ft 

Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola  210 fő    223 280 Ft 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az iskolai alapítványok támogatására, a határozati javaslat elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. a Gyáli Ady Endre Általános Iskola „Ifjú Szívek Közhasznú” Alapítványát  598 970 Ft, 

 (Szla. szám: 11742300-20006936)  

a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola „Bartók” Alapítványát   442 850 Ft, 

(Szla szám: 64400044-10416626-00000000)  

az Érdi SZC Eötvös József Technikum 

„Eötvös József Alapítvány A Gyermekekért” Alapítványát    349 400 Ft, 

(Szla. szám: 64400044-30070011-61100008) 

a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola „Rodostó” Alapítványát   385 500 Ft, 

(Szla szám: 64400044-10406500-00000000)  

a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola  

„Gyáli Muzsikáért” Alapítványát      223 280 Ft 

(Szla szám: 64400044-10418295-00000000) 

 összeggel támogatja. 

2. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző 
 
Gyál, 2022. március 1. 

                    Nagy József Elek 
          alpolgármester 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 
         Mitku-Orosz Krisztina 
                   irodavezető  



 
 
 
 
 
 
 

  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.) 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. 
  
b.) E tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 
 
Határidő: 2022. április 15.- a határozat megküldésére 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítészi irodavezető 
 
 
Gyál, 2022. március 3. 
 
            Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

  Tárgy: Javaslat a Gyál, Bartók Béla utca 93.  szám (hrsz. 
5031/1) alatti ingatlanra bejegyzett „kisajátítási eljárás 
megindult” bejegyzés törlésére 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 Dr. Tombácz Endre Mihály, Gyál, Bartók Béla utca 93.szám alatti lakos, mint a gyáli 5031/1 hrsz.-ú, Gyál, 
Bartók Béla utca 93. szám alatti ingatlan 3/6-od társtulajdonosa azzal a kérelemmel fordult hivatalunkhoz, hogy a 
tulajdoni lap III. rész 2. pontjában, 5542/1983. számú bejegyző határozat alapján bejegyzett „önálló szöveges bejegyzés 
a kisajátítási eljárás megindult. Jogosult: Nagyközségi Tanács VB. Gyál” bejegyzést törlésére szükséges törlési engedélyt 
adjuk ki. 

Tárgyi területrész rendezése még az 1980-as években megtörtént, Gyál város településrendezési eszközei alapján 
nincs semmilyen kisajátítási eljárásra vonatkozó tervezet. A tulajdoni lapra bejegyzett kisajátítási eljárás megindítására 
vonatkozó bejegyzés törlésének nincs akadálya. 

 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

a) a gyáli 5031/1 hrsz-ú, Gyál Bartók Béla utca 93. szám alatti ingatlan tulajdoni lap III. rész 2. pontjában 
bejegyzett „önálló szöveges bejegyzés a kisajátítási eljárás megindult. Jogosult: Nagyközségi Tanács VB. 
Gyál” bejegyzést törli 

b) felhatalmazza a Polgármestert a törléshez szükséges nyilatkozat aláírására és az egyéb szükséges intézkedések 
megtételére  

 
Határidő: 2022.05.31. 
Felelős:  Polgármester 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2022. március 02. 
 
          Pápai Mihály 
          polgármester 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem + tulajdoni lap 

 



Tárgy: Fwd: törlési kérelem
Feladó: Rozgonyi Erik- <rozgonyi.erik@gyal.hu>
Dátum: 2022.02.22. 11:55
Címze�: Kiss István <kiss.istvan@gyal.hu>, Szabóné Kovács Anikó <szabone.kovacs.aniko@gyal.hu>

-------- Továbbíto� üzenet --------
Tárgy:törlési kérelem

Dátum:Tue, 22 Feb 2022 11:36:42 +0100
Feladó:szimbad01@t-online.hu

Címze�:jegyzo@gyal.hu

Tisztelt Jegyző Úr

Törlési kérelem!

A házunk (Gyál Bartók Béla u. 93) tulajdoni lapján van egy 39-éves bejegyzés:

Tulajdoni lap másolatok mellékelve.

Amikor 1990-ben megve�ük a házat az önkormány jelezte, hogy már nincs ilyen eljárás,
ne foglalkozzak vele.

Nem is volt probléma, de most eladjuk a házunkat és �szta helyzetet kellene teremteni.
Kérem, hogy egy törlési engedélyt készítsenek számunkra, hogy földhivatal részére el
tudjuk küldeni.

Üdvözle�el
dr. Tombácz Endre

Mentes a vírusoktól. www.avg.com
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Tárgy: Javaslat a gyáli 3407/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő víztorony 
tetőfelületén távközlési eszköz elhelyezésével kapcsolatos bérleti 
szerződés megkötésével (meghosszabbításával) kapcsolatosan 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzat tulajdonát képezi a gyáli 3407/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő víztorony. A víztorony 
tetőfelületén már több távközlési eszköz került elhelyezésre, melyek üzemeltetőivel (Magyar Telekom Nyrt., Pannon Gsm 
Távközlési Rt., Vodafone Magyarország Mobil Távközlés Rt.) bérleti szerződéseket kötöttünk. 
 
 Gyál Város Önkormányzata 2015.07.17-én bérleti szerződés kötött a Hiteles Kft.-vel (székhely: 2300 Ráckeve, 
Liliom u.4.), mint távközlési vállalkozással, az adatátviteli szolgáltatás üzemeltetéséhez antenna tartó állványzatok 
elhelyezése céljából. A felszerelt eszközökkel elsődlegesen a DPMV Zrt. adatátviteli rendszerét üzemelteti, ezért a bérleti 
díj 100.000.- Ft. + ÁFA/év összegben lett meghatározva. A bérleti szerződés 2020. július 31 napjáig volt érvényben. 
 

A DPMV Zrt.-vel telefonon történt egyeztetés alapján az adatátviteli rendszerének egy részét továbbra is a Hiteles 
Kft. üzemelteti, de időközben egy új cég, az ActivCom Kft. is részt vesz az adatátviteli rendszer üzemeltetésében. 
 
 A Hiteles Kft. ügyvezetője Mikola Péter 2022. február 17-én megkereste hivatalunkat a bérleti szerződés 
megújítása céljából, melyhez csatolta az általuk javasolt szerződéstervezetet. 
 
 Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete: 
 

a) a víztorony műtárgy tetőfelületén adatátviteli szolgáltatás (elsődlegesen a DPMV Zrt. adatátviteli rendszerének) 
üzemeltetéséhez, antenna tartó állványzatok elhelyezése céljából a Hiteles Kft.-vel (székhely: 2300 Ráckeve, 
Liliom u.4.) új bérleti szerződést köt visszamenőleg 2020. augusztus 01-től határozatlan időre. A bérleti díj 2020. 
augusztus 1-től 2022. december 31-ig évi 120.000.-Ft + ÁFA, amely összeg 2023. január 1-től minden naptári 
év első napjától a KSH által előző évre közzétett átlagos fogyasztói árindex mértékével növekszik. 

b) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Határidő: 2022. április 15.-a szerződéskötésre 
Felelős:  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabóné Kovács Anikó irodavezető-helyettes 
 
 
Gyál, 2022. március 03. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld szerződés tervezet 
  1 pld eredeti bérleti szerződés 
  1 pld tulajdoni lap 



Tárgy: Re: Fwd: Víztoronyra elhelyeze� internet hozzáférés doboz
Feladó: Mikola Péter <info@kevenet.hu>
Dátum: 2022.02.17. 11:36
Címze�: <foepitesz@gyal.hu>
CC: <szabo.jozsefne@gyal.hu>

Tisztelt Címzettek!

Csatolom a bérleti szerződés megújításához a szerződés tervezetet.

Sárgával kiemelve a változások.

Ezek:

- Az előzmények összefoglalója

- 20%-os egyszeri díjkorrekció

- Egyéb átfogalmazások a meglévő bérlemény miatt

Fontos, hogy meglévő bérleményről van szó.

Kérem nézzék át és egyeztessünk róla.

Tisztelettel szorgalmazom a szerződés mielőbbi újrakötését.

Köszönettel:

Mikola Péter

-- 
Mikola Péter
CEO, Kevenet Cégcsoport
Web: www.kevenet.hu

Mellékletek:
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Szerződés 
 

mely létrejött egyrészt Gyál Város Önkormányzata (Gyál, Kőrösi út 112-114., képviseli 
Pápai Mihály polgármester), a továbbiakban: Bérbeadó – másrészt a Hiteles Kft. (8788 Sénye, 
Felsőhegy u. 1, adószám: 12214138-2-13, képviseli Mikola Péter ügyvezető), a továbbiakban: 
Bérlő között. 

 
 
Előzmények 
 
A felek 2015.07.17-én kötöttek szerződést, melynek értelmében a Bérbeadó a Bérlő 

rendelkezésre bocsájtotta a tulajdonában lévő Gyál, Dobó Katica u. - Arany J. u. - Széchenyi. 
u. kereszteződésében található, 3407/2 HRSZ alatt lévő víztorony műtárgy tetőfelületének egy 
részét a Bérlő által üzemeltetett távközlési eszközök elhelyezésére. 

A szerződés annak 4. pontja szerint 2020.07.31. napjáig határozott időre jött létre, viszont 
a bérlemény továbbra is fennáll és a felek közös akarata a bérleti szerződés megújítása. 

 
A szerződés tárgya 
 
1. A Bérbeadó a Bérlő részére bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó 

Önkormányzat kizárólagos tulajdonában levő Gyál, Dobó Katica u. - Arany J. u. - Széchenyi. 
u. kereszteződésében található , 3407/2 HRSZ alatt lévő víztorony műtárgy tetőfelületének a 
szerződés mellékletében feltüntetett részét távközlési eszközök elhelyezése céljából. A Bérlő 
tudomásul veszi, hogy a bélremény nem kizárólagos, azon a szerződés megkötésekor más 
bérlőknek is találhatók eszközeik. 

 
2.  Az 1. pontban körülírt bérleményt a Bérbeadó korábban a Bérlő rendelkezésére 

bocsátotta, azt a Bérlő 2015.07.17-e óta folyamatosan használja. 
 
3. A Felek a bérleti díjat 120 000 Ft + ÁFA/év összegben állapítják meg 2020. 08. 01-től 

2022. december 31-ig. Ezen összeg 2023. január 1-től minden naptári év első napjától a KSH 
által előző évre közzétett átlagos fogyasztói árindex mértékével növekszik. 

 
4.  A bérleti jogviszony visszamenőlegesen 2020.08.01-től jön létre határozatlan időre, de 

szerződő felek azt százhúsz napos határidővel, indoklás nélkül felmondhatják. 
 
5.  A bérlemény bérleti jogviszonyát rendkívüli felmondási ok esetén mind Bérbeadó, 

mind Bérlő rendkívüli felmondással felmondhatja. A rendkívüli felmondást írásban kell 
megtenni. 

5.1. Rendkívüli felmondási okoknak minősülnek különösen az alábbiak: 
5.1.1. ha Bérlő a fizetési kötelezettségének teljesítésére megállapított időpontig fizetési 

kötelezettségét nem teljesíti, a Bérbeadó köteles a Bérlőt - a következményekre 
figyelmeztetéssel - teljesítésre írásban felszólítani. Ha a Bérlő a felszólításnak 30 napon belül 
nem tesz eleget, a Bérbeadó további 15 napon belül írásban felmondással élhet 

5.1.2. ha Bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges 
kötelezettségét nem teljesíti, a Bérbeadó a határidőt követő 15 napon belül írásban 
felmondással élhet 

5.1.3. ha Bérlő - ideértve alkalmazottait is - a Bérbeadóval, az ingatlan további bérlőivel 
vagy a szomszédos ingatlanok tulajdonosaival, lakóival szemben az együttélés 
követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsít, a Bérbeadó köteles a 
Bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a magatartás megszüntetésére vagy 
megismétlésétől való tartózkodásra a tudomásra jutástól számított 15 napon belül írásban 
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felszólítani. A felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásától vagy megismétlésétől 
számított 15 napon belül írásban kell közölni  

5.1.4. ha Bérlő a bérleményt rendeltetésétől eltérő célra használja, annak állagában kárt 
okoz, azt rongálja 

 5.1.5. amennyiben az 1. pontban megjelölt bármely bérlemény tulajdonjogában változás 
áll be a tekintetben, hogy a Bérbeadónak a bérlemény feletti tulajdonjoga megszűnik – 
önkormányzati tulajdonból kikerült ingatlan vonatkozásában- a Bérbeadó rendkívüli 
felmondással élhet, Bérlő pedig csere ingatlan biztosítása nélkül köteles ezt tudomásul venni 

5.1.6. ha Bérlő megszegi az átláthatóságra és beszámolási kötelezettségre vonatkozó, jelen 
szerződés 16-19. pontjaiban említett követelményeket 

5.1.7. Bérlő gyakorolhatja rendkívüli felmondási jogát, amennyiben a bérlemény a 
rendeltetésszerű - szerződés céljának megfelelő- használatra alkalmatlan.  

 
Vis Major esetén a felek közötti szerződés abban az esetben szűnik meg, ha a bérlemény 

rendeltetés szerű használatra alkalmatlanná válik. Ebben az esetben bármely fél azonnali 
tájékoztatási kötelezettséggel bír a másik felé. A szerződés megszűnésének napja a 
tájékoztatás tudomásul vétele. 

 
6. A bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Bérlő nem tarthat 

igényt Bérbeadó részéről más ingatlan( felület) bérbeadására. 
 
7. Bérlő 2015.07.14. napján lépett a bérlemény birtokába. A 2020.08.01-2022.02.28. 

időszakra jutó 20 havi bérleti díjat (20/12*120 000= 200 000 Ft + ÁFA) a Bérlő a 
szerződéskötés követően a Bérbeadó által kiállított számla alapján 15 napon belül téríti. 

 
8. A bérlemény bérleti díját Bérbeadó az 3. pontban rögzítettek szerint állapítja meg.  
8.1. A bérleti díjat a 3. pontban meghatározott összeg szerint Bérbeadó negyedéves 

bontásban számlázza Bérlő felé, aki azt a számla kézhezvételét követő 30 napon belül 
átutalással fizeti meg a Bérbeadó fent megjelölt bankszámlaszámára. Késedelmes fizetés 
esetén a késedelemmel érintett napokra a Bérlő köteles a bérleti díjon felül a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) rögzített késedelmi 
kamatot fizetni. 

 
9. Bérlő a szerződés keretében köteles egyeztetni minden tartószerkezet telepítést a 

bérleményt használó valamennyi bérlővel. 
 
10.  Bérlő köteles a bérleményt rendeltetésszerűen használni, karbantartani, a 

szokásos mértéket meg nem haladó felújítási munkákat elvégezni. Amennyiben a Bérlő a 
bérleményben vagy annak szerelvényeiben olyan hibát észlel, amelynek kijavítási költségeit a 
Bérbeadó köteles viselni, a javítás szükségességéről a lehető legrövidebb időn belül köteles 
értesíteni a Bérbeadót.  

 
11. A Bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt a bérleti jogot csak a Bérbeadó írásos 

engedélye alapján ruházhatja át másra. 
 
13. Bérlő a bérleményhez való hozzáféréskor köteles alkalmazkodni a DPMV ZRt belső 

szabályzataihoz. 
 
14. A bérleményen levő felszerelési tárgyakért a Bérbeadó felelősséget nem vállal.  
 
15. A Bérbeadó vállalja, hogy a bérleményen a 2400-2483MHz, 5000-6000MHz, 24-

24,3GHz szabad frekvenciát használó eszközök számára a zajvédettség biztosítása miatt 
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további bérlőknek eszköz telepítési lehetőséget nem biztosít. Ez alól kizárólag az 
önkormányzat telepítendő térfigyelő rendszeréhez tartozó eszközök képeznek kivételt. 

 
16. A szerződés megkötésének a feltétele, hogy Bérlő a hatályos jogszabályok szerint 
átlátható szervezetnek minősül, ennek megfelelően a szerződés aláírásával nyilatkozik 
arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 3. 
§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.  Bérlő tudomásul veszi, 
hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.  
 
17. Bérlő tudomásul veszi, hogy a szerződésre az Nvt. alábbi rendelkezéseit kell 
alkalmazni: 
„11.§ (11) Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan 
természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti 
vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy 
a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, 
adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti. 
b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi 
rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, 
c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló 
harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek 
részt.” 
A fentieknek megfelelve Bérlő kötelezi magát arra, hogy évente egyszer, tárgyév október 
31-ig köteles jelenteni az Önkormányzat felé a használatában lévő vagyont érintő 
változásokat. Bérlő a használatába átadott vagyont érintő lényeges változásokat a változás 
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak. 
 
18. Az Nvt. 11. § (12) bekezdése alapján a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó 
szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a 
nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy 
közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon 
hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már 
nem minősül átlátható szervezetnek.  
 
19. Az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet tulajdonosi 
szerkezetében a 3. § (1) bekezdés 1. pontjától eltérő változást a nemzeti vagyon 
hasznosítására a hasznosítóval közvetlenül megkötött szerződésben a hasznosításba adót 
megillető, valamint a (11) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekkel kötött 
szerződésekben a hasznosításba adóval közvetlen jogviszonyban álló személyt megillető 
rendkívüli felmondási okként rögzíteni kell. 
A fentieknek megfelelően Bérlő tudomásul veszi, hogy a fenti jogszabályban foglaltak 
szerint a bérbeadót rendkívüli felmondási ok illeti meg. 
A fenti jogszabálynak történő megfeleltetés érdekében Bérlő kötelezi magát arra, hogy 
minden év december 20. napjáig írásban nyilatkozik arról, hogy továbbra is átlátható 
szervezetnek minősül, tulajdonosi szerkezetében nem történt változás, illetve ha történt, 
akkor a változás során az új tag is megfelel az átláthatósági követelményeknek. 
 
20. Jelen bérleti szerződés csak írásban a szerződő felek cégszerű aláírásával módosítható. 
 
21. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben 

a Polgári Törvénykönyv bérleti szerződésre vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
22. Felek az esetleges nézeteltéréseiket békés úton rendezik. 
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A Felek a jelen szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben helybenhagyólag írják alá. 
 
 
 
 
Gyál, 2022. 03.31. 
 
 
 
 
 
 
 Bérbeadó képviseletében Bérlő képviseletében 
 Pápai Mihály polgármester Mikola Péter 
 Gyál Város Önkormányzata ügyvezető igazgató 
 
 
    
  
Jogi ellenjegyzés: 
 
 
   Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 
  Mitku-Orosz Krisztina Pénzügyi és Adó Iroda irodavezető 
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Tárgy: Javaslat a Gyál Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
ügyvezetői munkakörére vonatkozó 
pályázat kiírására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 145/2017. (VI.29.) sz. határozatával 2017. szeptember 1. 
napjától kezdődően 2022. augusztus 31-ig tartó 5 éves határozott időtartamra Zsigovits Gábort bízta meg a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak az ellátásával.  
 
Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy Zsigovits Gábor ügyvezetői jogviszonyának közelgő lejártára 
tekintettel a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására a jelen 
előterjesztés melléklete szerinti pályázatot írja ki. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a jelen előterjesztés mellékleteként feltüntetett pályázatot 
írja ki a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörének a betöltésére és 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Márki Tímea irodavezető-helyettes 
 
 
Gyál, 2022. február 17.  
 
 
 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 



Pályázat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére 
 

Pályázati kiírás 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 44., 
továbbiakban: Társaság) ügyvezetői munkakörének betöltésére. 
 
A Társaság Gyál Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) egyszemélyes 
tulajdonában lévő gazdasági társaság. 
 
A Társaság főbb tevékenységi körei, feladatai: 
 önkormányzati vagyonkezelés és vagyonhasznosítás, 
 önkormányzat vagy önkormányzati cég által beadható pályázatok figyelése, beadása, 

koordinálása, projektmenedzsmenti feladatok ellátása, 
 önkormányzati beruházások szervezése, lebonyolítása, 
 városüzemeltetési közfeladatok ellátása, 
 helyi közutak fenntartása, 
 közterület-fenntartás, 
 köztemető üzemeltetése, 
 közhasznú foglalkoztatás, 
 közétkeztetés, 
 ebrendészeti feladatok ellátása. 

 
Az ügyvezető feladata: 
Az ügyvezető a feladatokat megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében látja el, a Társaságot 
egyszemélyi felelős vezetőként irányítja a megbízási/munkaszerződésben, az Alapító Okiratban és az 
alapítói határozatokban rögzítettek szerint. 
 
A jogviszonyra vonatkozó egyes paraméterek: 
A jogviszony időtartama:  határozott idejű, a megválasztástól számított 5 év időtartamú, 

munkaviszony esetén 3 hónap próbaidővel.  
Foglalkoztatás jellege:   teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye:   a Társaság székhelye: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 44. 
A munkába lépés napja:  a munkakör 2022. szeptember 1-től tölthető be. 
Bérezés: a megbízási díj, ill. a munkabér megállapítása a felek közötti 

megállapodás alapján történik.  
 
Pályázati feltételek: 
 cselekvőképesség, 
 büntetlen előélet, 
 felsőfokú műszaki végzettség. 

 
A pályázat elbírálása során előnyt jelent: 
 szakirányú (önkormányzati vagyonhasznosítási, településüzemeltetési) munkakörben szerzett 

szakmai tapasztalat, 
 önkormányzati vagyonhasznosítás, ill. településüzemeltetés területén működő társaság 

vezetőjeként szerzett szakmai gyakorlat, 
 közbeszerzési jártasság, 
 pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat, 
 helyismeret. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 részletes szakmai önéletrajz, 



 szakmai vezetői program, 
 nyilatkozat a foglalkoztatás módjáról, 
 a megbízási díjjal/munkabérrel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos elképzelések, 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
 a képesítést és az előnyt jelentő kompetenciákat igazoló okiratok egyszerű másolata, 
 a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:115.§ (1) bekezdése alapján tett összeférhetetlenségi 

nyilatkozat,  
 a 2011. évi CLXXV. törvény 39.§ (1) bekezdésében említett összeférhetetlenségi esetek fenn 

nem állására vonatkozó nyilatkozat, 
 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők annak tartalmát 

megismerhetik, az abban foglalt adatokat kezelhetik. 
 
A pályázat benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos egyéb információk: 
A pályázat benyújtásának határideje:   2022. május 31. 
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot Gyál Város Polgármesterének címezve, 

postai úton (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) vagy 
személyesen a Polgármesteri Hivatalban lehet 
benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „ügyvezetői 
pályázat”. 

A pályázat elbírálásának a módja, rendje: a döntést Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint alapító a pályázat benyújtási 
határidejének lejártát követő ülésén, a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság javaslata alapján, minősített 
többséggel hozza meg. A döntésről a pályázók írásbeli 
értesítést kapnak.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  - az Önkormányzat honlapja (www.gyal.hu) 
 - az Önkormányzat hivatalos lapja: a Gyáli Mi Újság 
 - a Társaság honlapja (www.varosuzemeltetes-gyal.hu 
 - Williams Televízió 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan tájékoztatást nyújt: Pápai Mihály polgármester, telefonszám: 
06-29/540-932 
 
 
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné 
nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja 
elbírálás alá. Minden pályázó a saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a 
pályázat elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít meg. A 
pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve 
kötelezőnek elfogad.  
 
 
Gyál, 2022. március 30. 
 
 
 
 

 Pápai Mihály 
 Gyál Város Önkormányzata 
 



Szám: 37/2022. 
 
 Tárgy: Javaslat a Bem J. utcai új köztemető 

temetőrendezési vázrajzának módosításra 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2000.(IV.03.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 
megfelelően a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el a köztemetők 
üzemeltetését. A Bem József utcai új köztemetőben szükséges új parcellák kialakítása, ugyanis a 
jelenleg érvényben lévő temetőrendezési tervben meghatározott parcellákban az elérhető sírhelyek 
száma jelentősen lecsökkent. 
A folyamatos működés biztosítása érdekében elkészült a mellékletként csatolt (1. sz. melléklet) új 
temetőrendezési vázrajz, amely a fent hivatkozott rendelet, valamint a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet előírásainak 
figyelembevételével (pl. sírhelytáblákat (parcellákat) összefogó úthálózat biztosítása) került 
kialakításra. 
 
Az új tervben a módosítások a következőek: 

- Díszsír II. parcella megszűnik, helyette Urnasír V parcella lesz, 
- XI parcella két részre lesz felbontva, XI és XIII parcellára, 
- XII. parcella két részre lesz felbontva, XII és XIV parcellára,  
- Urnasír III, X, XII parcellák mérete lecsökken, 
- Új XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, Kripta II, és Urnasír IV parcellák jönnek létre részben a 

jelenleg rendelkezésre álló területen, részben a Kisfaludy utca irányába ~30 métert tovább 
terjeszkedve. 

 
Előzetes számítások szerint a parcellák bővítésével a jelenleg szabad sírhelyeken felül további 790 db 
urnahely és 420 db sírhely hozható létre. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 8/2000.(IV.03.) önkormányzati rendelet 13.§ (1) 
bekezdése alapján tárgyalja meg és hagyja jóvá az előterjesztéshez csatolt temetőrendezési vázrajzot. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Bem József utcai új köztemetőre vonatkozó temetőrendezési 
vázrajzát. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető 
 
 
Gyál, 2022. március 1. 
 
 
 
 Zsigovits Gábor 
 ügyvezető igazgató 
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Tárgy:  Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv 

elfogadására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§(1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek minden év 
március 31-ig összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük. 
 
A terv elfogadása nem vonja maga után automatikusan az abban szereplő eljárások lefolytatásának 
kötelezettségét, azonban a Közbeszerzési Szabályzat szerint új beszerzési igény felmerülése esetén a terv 
módosítása is szükséges az eljárás megindításához. 
 
Az előterjesztés mellékleteként csatolt tervezet tartalmazza valamennyi, jelenleg ismert közbeszerzési eljárás 
megnevezését, ami az év során lefolytatandó lehet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a 
2022. évi közbeszerzési tervét. 
 
 
Határidő: 2022.11.30. 
 
Felelős: Polgármester 
 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 
 
 
 
Gyál, 2022. 02. 28. 
 
 
 
 
           Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 



Megnevezés Eljárás típusa Eljárás indításának   
tervezett időpontja

Szerződéskötés
tervezett időpontja

1 Önkormányzati feladatellátást segítő pályázat Gyálon 2022 Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2022. II. negyedév 2022. III. negyedév

2 Közvilágítás fejlesztése Gyálon 2022 Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2022.II. negyedév 2022. III. negyedév

3 Út és járda felújítás Gyálon 2022 Kbt. 115 § (1) bekezdése szerinti eljárás 2022.III. negyedév 2022. IV. negyedév

4 Idősotthon kivitelezése Uniós nyílt eljárás 2022.IV. negyedév 2023. I. negyedév

Megjegyzés:

Közbeszerzési terv 2022

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az önkormányzat a tervben nem szereplő 
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás 
merült fel. Ilyen esetben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, és megfelelően indokolni kell a módosítás okát.

Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig köteles megőrizni.



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gazdaház (főzőkonyha, iroda és 
műhely) építési engedélyének a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft-re történő átruházására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 42/2022.(II.24.) sz. határozatában a „Gyál főzőkonyha, iroda 
és műhely építése” tárgyú (építési engedély ügyiratszáma: PE/ETDR-ÉP/8226-24/2021) közbeszerzési eljárást 
lezárta, mert nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet a megvalósításhoz. 

Azért, hogy a projekt költséghatékonyan megvalósítható legyen az Áfa visszaigénylésével, szükséges, hogy az 
építtető ne Gyál Város Önkormányzata, hanem a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
legyen, melynek feltétele az elkészült tervek átadása, továbbá, hogy a Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
rendelkezésére álljon majd a megvalósításhoz szükséges anyagi fedezet. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fentiek alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja „Gyál főzőkonyha, iroda és műhely építése” tárgyú projekt Gyál Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. általi megvalósításának szükségességét, és a PE/ETDR-ÉP/8226-24/2021 
ügyiratszámú építési engedélynek a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. általi 
jogutódlásához hozzájárul. 

2. térítésmentesen átadja a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tulajdonába az 
elkészített engedélyezési és kivitelezési terveket, továbbá a megvalósításhoz szükséges valamennyi 
dokumentumot, amely az Önkormányzat rendelkezésére áll tekintettel arra, hogy a Kft. a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 
felsorolt önkormányzati feladatok közül településüzemeltetési és gyermekjóléti ellátási (intézményi 
gyermekétkeztetés) feladatokat végez.  

3. felhatalmazza a Polgármestert a jogutódlási eljárás lefolytatásához szükséges további intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: 2022. április 15.- a kérelem beadására 
Felelős:  Polgármester 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Szőgyényi Sándor 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2022. 02. 28. 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

            Mitku-Orosz Krisztina 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Gyál, ivóvízhálózat felújítása, tisztítása” 
tárgyú projekt megvalósítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Belügyminisztérium egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló 
1869/2021. (XII. 3.) Kormányhatározat alapján Támogatói Okiratot adott ki, ami alapján Gyál Város 
Önkormányzatát 396 945 000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesítette. 
 
A pályázat főbb adatai: 
Támogatás célja: ivóvízházat felújítása, tisztítása; 
Támogatási és megvalósítási időszak: 2021-2022 (támogatás felhasználásának határideje: 2022.12.31.); 
Támogatási összeg (4. a) alpontnál): 396 945 000,- Ft; 
 
A fenti pályázat megvalósítását a vízhálózatot üzemeltető Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. 
bevonásával szükséges végrehajtani, viszont a közbeszerzési törvény alapján, mivel az Önkormányzat 
szempontjából a Kbt. szerinti kivételek körébe tartoznak, nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia a DPMV 
Zrt. részére történő szerződés odaítéléséhez a Kbt. 9. § (1) bekezdésében szereplőek szerint (köztulajdonban álló, 
közbeszerzési ajánlatkérőnek minősülő gazdasági társaságtól rendeli meg az Önkormányzat a fenti munkákat, 
továbbá a DPMV Zrt.-ben közvetlen magántőke részesedés nincsen, illetőleg a DPMV Zrt. együttműködéssel 
érintett tevékenységből származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20%-a származik a nyílt piacról). 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a „Gyál, ivóvízházat felújítása, tisztítása” tárgyú projekt teljeskörű megvalósítására szerződést kíván 
kötni a DPMV Zrt.-vel. 

2. a szerződés megvalósításához szükséges fedezetet legfeljebb a kapott állami támogatás és kamatai 
terhére biztosítja, a megvalósításhoz igazodóan, a megkötendő szerződés pénzügyi ütemezése szerint. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére, és a pályázat eredményes megvalósításához 
szükséges további intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2022. április 30. (a szerződéskötésre) 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 
 
Gyál, 2022. 03. 10. 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Mitku-Orosz Krisztina 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: Támogatói okirat 
  DPMV költségbecslése a pályázat megvalósításához (később kiküldendő) 



 

Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. 
2360 Gyál, 
Kőrösi út 190. 

 

 

Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281 

Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518 

Web: http://www.dpmv.hu 

Költségvetés 

Gyál város ivóvízhálózatának mechanikai tisztítására 
 

 Tisztítás  
Átmérő 
[mm] Hossz [m] Egységár [Ft/m] Összeg [nettó Ft] 

110 63 114,90 1 182 74 601 812 
160 20 158,60 1 182 23 827 465 
200 4 462,40 1 182 5 274 557 
300 14 546,90 1 182 17 194 436 
315 3 290,60 1 182 3 889 489 
400 2 785,70 1 182 3 292 697 
500 415,5 1 182 491 121 
600 19,8 1 182 23 404 

Teljes hossz: 108 794,40 Teljes költség: 128 594 981 
 

Gyáli település tolózárak cseréje 
    

 Tolózár  
Átmérő 

[DN] 
Mennyiség 

[db] 
Egységár [nettó 

Ft] Összeg [nettó Ft] 
100 160 445 024 71 203 840 
150 62 531 297 32 940 414 
200 30 671 869 20 156 070 
300 13 1 015 411 13 200 343 

 Teljes költség: 137 500 667 
 

Gyál település tűzcsapok cseréje, új tűzcsapok 
kiépítése 

    
 Tűzcsap  
Átmérő 
[DN] 

Mennyiség 
[db] 

Egységár [nettó 
Ft] Összeg [nettó Ft] 

100 12 733 579 88 763 059 

 Teljes költség: 88 763 059 
 

 

 



 

Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. 
2360 Gyál, 
Kőrösi út 190. 

 

 

Adószám: 23967531-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-041281 

Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518 

Web: http://www.dpmv.hu 

Gyál fertőtlenítő berendezés kiépítése 
    

 Fertőtlenítő berendezés kiépítése  
Átmérő 

[DN] 
Mennyiség 

[db] 
Egységár [nettó 

Ft] Összeg [nettó Ft] 
400 1 42 086 293 42 086 293 

 Teljes költség: 42 086 293 
 

Kivitelezés költsége összesen 
 

Költségek összesen 
Tisztítás 128 594 981 
Tolózár 137 500 667 
Tűzcsap 88 763 059 
Fertőtlenítő 42 086 293 
Összesen: 396 945 000 

 
 
 
 
Vecsés, 2022. január 31. 
 
 
 
 
Üdvözlettel:         Less Krisztián 
                Beruházási főmérnök 
 



Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zr
2360, Gyál, Kőrösi út 190.
ADÓSZÁM: 23967531-2-13
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13 10 041281

Cím: Gyál, DN100-as tolózárak kiváltása

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége 102.743284.234

1.1 Közvetlen önköltség összesen 102.743284.234

2.1Általános kltsg vetítési alap 386.977

2.2 Általános költség 15.00% 58.047

3.1 Teljes önköltség 445.024

3.2 Áfa 27.00% 120.156

4.  A munka ára 565.180

Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN100.slo9



 Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése Anyagköltség Díjköltség

21 Irtás, föld- és sziklamunka 16.003 38.373
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 171.919 28.550
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 96.312 35.820

I. Fejezet munkanemei összesen 284.234 102.743

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN100.slo9



21. Irtás, föld- és sziklamunka 1/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN100.slo9

1 21-003-6.1.1 (40)
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m² szelvényig

6,8 m3 3.7200 25.2960

2 21-004-4.1.1-0120401 (9)
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
homokból
Homok

2 m3 2.3027.978 4.60415.956

3 21-008-2.2.1 (10)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 85%

2 m3 6746,9 1.34814

4 21-008-2.2.2 (11)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 90%

2,8 m3 1.2466,9 3.48919

5 21-008-2.2.3 (12)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 95%

2 m3 1.8186,9 3.63614

Munkanem összesen: 38.37316.003



54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 2/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN100.slo9

1 54-006-3.3-0420004 (50)
Gumiékzárású tolózár öntöttvasból,
beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve,
ellenkarimák és kötések nélkül,
DN 100
Rövidházas karimás éktolózár DN 100 PN 10-16

1 db 3.40059.150 3.40059.150

2 54-006-4.1.2-0154863 (57)
Szerelvények kiegészítő elemei,
kézikerék felszerelése,
DN 100-150 között
Kézikerék tolózárhoz NÁ 100-150 GG

1 db 7505.895 7505.895

3 54-009-1.1.5 (5)
Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre,
DN 100 méretig,
DN 100

2 db 1.2001.707 2.4003.414

4 54-016-7.1 (40)
Csővezetékek fertőtlenítése,
DN 200 méretig

2 m 1.00040 2.00080

5 K54-002-0
Geodéziai bemérés

1 db 5.0000 5.0000

6 K54-003-1
Multi Joint T-P DN 100

2 db 7.50051.690 15.000103.380

Munkanem összesen: 28.550171.919



63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 3/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN100.slo9

1 K63-001-0
Útburkolat helyreállítása

4 m2 8.95524.078 35.82096.312

Munkanem összesen: 35.82096.312



Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zr
2360, Gyál, Kőrösi út 190.
ADÓSZÁM: 23967531-2-13
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13 10 041281

Cím: Gyál, DN150-as tolózárak kiváltása

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége 104.443357.554

1.1 Közvetlen önköltség összesen 104.443357.554

2.1Általános kltsg vetítési alap 461.997

2.2 Általános költség 15.00% 69.300

3.1 Teljes önköltség 531.297

3.2 Áfa 27.00% 143.450

4.  A munka ára 674.747

Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN150.slo9



 Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése Anyagköltség Díjköltség

21 Irtás, föld- és sziklamunka 16.003 38.373
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 245.239 30.250
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 96.312 35.820

I. Fejezet munkanemei összesen 357.554 104.443

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN150.slo9



21. Irtás, föld- és sziklamunka 1/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN150.slo9

1 21-003-6.1.1 (40)
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m² szelvényig

6,8 m3 3.7200 25.2960

2 21-004-4.1.1-0120401 (9)
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
homokból
Homok

2 m3 2.3027.978 4.60415.956

3 21-008-2.2.1 (10)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 85%

2 m3 6746,9 1.34814

4 21-008-2.2.2 (11)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 90%

2,8 m3 1.2466,9 3.48919

5 21-008-2.2.3 (12)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 95%

2 m3 1.8186,9 3.63614

Munkanem összesen: 38.37316.003



54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 2/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN150.slo9

1 54-006-3.5-0420004 (52)
Gumiékzárású tolózár öntöttvasból,
beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve,
ellenkarimák és kötések nélkül,
DN 150
Rövidházas karimás éktolózár DN 150 PN 10-16

1 db 4.10090.790 4.10090.790

2 54-006-4.1.2-0154863 (57)
Szerelvények kiegészítő elemei,
kézikerék felszerelése,
DN 100-150 között
Kézikerék tolózárhoz NÁ 100-150 GG

1 db 7505.895 7505.895

3 54-009-1.2.2 (7)
Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre,
DN 100-600 méret között,
DN 150

2 db 1.7002.454 3.4004.908

4 54-016-7.1 (40)
Csővezetékek fertőtlenítése,
DN 200 méretig

2 m 1.00040 2.00080

5 K54-002-0
Geodéziai bemérés

1 db 5.0000 5.0000

6 K54-003-1
Multi Joint T-P DN 150

2 db 7.50071.783 15.000143.566

Munkanem összesen: 30.250245.239



63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 3/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

C:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\Tolózár DN150.slo9

1 K63-001-0
Útburkolat helyreállítása

4 m2 8.95524.078 35.82096.312

Munkanem összesen: 35.82096.312



Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zr
2360, Gyál, Kőrösi út 190.
ADÓSZÁM: 23967531-2-13
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13 10 041281

Cím: Gyál, DN200-as tolózárak kiváltása

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége 113.143471.091

1.1 Közvetlen önköltség összesen 113.143471.091

2.1Általános kltsg vetítési alap 584.234

2.2 Általános költség 15.00% 87.635

3.1 Teljes önköltség 671.869

3.2 Áfa 27.00% 181.405

4.  A munka ára 853.274

Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn200.slo9



 Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése Anyagköltség Díjköltség

21 Irtás, föld- és sziklamunka 16.003 38.373
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 358.776 38.950
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 96.312 35.820

I. Fejezet munkanemei összesen 471.091 113.143

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn200.slo9



21. Irtás, föld- és sziklamunka 1/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn200.slo9

1 21-003-6.1.1 (40)
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m² szelvényig

6,8 m3 3.7200 25.2960

2 21-004-4.1.1-0120401 (9)
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
homokból
Homok

2 m3 2.3027.978 4.60415.956

3 21-008-2.2.1 (10)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 85%

2 m3 6746,9 1.34814

4 21-008-2.2.2 (11)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 90%

2,8 m3 1.2466,9 3.48919

5 21-008-2.2.3 (12)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 95%

2 m3 1.8186,9 3.63614

Munkanem összesen: 38.37316.003



54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 2/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn200.slo9

1 54-006-3.6-0420004 (53)
Gumiékzárású tolózár öntöttvasból,
beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve,
ellenkarimák és kötések nélkül,
DN 200
Rövidházas karimás éktolózár DN 200 PN 10-16

1 db 4.550138.200 4.550138.200

2 54-006-4.1.3-0154864 (58)
Szerelvények kiegészítő elemei,
kézikerék felszerelése,
DN 200 felett
Kézikerék tolózárhoz NÁ 200 GG

1 db 1.00011.574 1.00011.574

3 54-009-1.2.3 (8)
Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre,
DN 100-600 méret között,
DN 200

2 db 3.2004.592 6.4009.184

4 54-016-7.1 (40)
Csővezetékek fertőtlenítése,
DN 200 méretig

2 m 1.00040 2.00080

5 K54-002-0
Geodéziai bemérés

1 db 5.0000 5.0000

6 K54-003-1
Multi Joint T-P DN 200

2 db 10.00099.869 20.000199.738

Munkanem összesen: 38.950358.776



63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 3/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn200.slo9

1 K63-001-0
Útburkolat helyreállítása

4 m2 8.95524.078 35.82096.312

Munkanem összesen: 35.82096.312



Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zr
2360, Gyál, Kőrösi út 190.
ADÓSZÁM: 23967531-2-13
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13 10 041281

Cím: Gyál, DN300-as tolózárak kiváltása

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége 118.883764.083

1.1 Közvetlen önköltség összesen 118.883764.083

2.1Általános kltsg vetítési alap 882.966

2.2 Általános költség 15.00% 132.445

3.1 Teljes önköltség 1.015.411

3.2 Áfa 27.00% 274.161

4.  A munka ára 1.289.572

Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn300.slo9



 Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése Anyagköltség Díjköltség

21 Irtás, föld- és sziklamunka 16.003 38.373
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 651.768 44.822
63 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 96.312 35.688

I. Fejezet munkanemei összesen 764.083 118.883

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn300.slo9



21. Irtás, föld- és sziklamunka 1/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn300.slo9

1 21-003-6.1.1 (40)
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m² szelvényig

6,8 m3 3.7200 25.2960

2 21-004-4.1.1-0120401 (9)
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
homokból
Homok

2 m3 2.3027.978 4.60415.956

3 21-008-2.2.1 (10)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 85%

2 m3 6746,9 1.34814

4 21-008-2.2.2 (11)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 90%

2,8 m3 1.2466,9 3.48919

5 21-008-2.2.3 (12)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 95%

2 m3 1.8186,9 3.63614

Munkanem összesen: 38.37316.003



54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 2/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn300.slo9

1 54-006-3.8-0420004 (55)
Gumiékzárású tolózár öntöttvasból,
beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve,
ellenkarimák és kötések nélkül,
DN 300
Rövidházas karimás éktolózár DN 300 PN 10-16

1 db 7.022275.400 7.022275.400

2 54-006-4.1.3-0154865 (58)
Szerelvények kiegészítő elemei,
kézikerék felszerelése,
DN 200 felett
Kézikerék tolózárhoz NÁ 250-350 GG

1 db 1.00016.558 1.00016.558

3 54-009-1.2.5 (10)
Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre,
DN 100-600 méret között,
DN 300

2 db 4.90010.751 9.80021.502

4 54-016-7.1 (40)
Csővezetékek fertőtlenítése,
DN 200 méretig

2 m 1.00040 2.00080

5 K54-002-0
Geodéziai bemérés

1 db 5.0000 5.0000

6 K54-003-1
Multi Joint T-P DN 300

2 db 10.000169.114 20.000338.228

Munkanem összesen: 44.822651.768



63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése 3/3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tolózár dn300.slo9

1 K63-001-0
Útburkolat helyreállítása

4 m2 8.92224.078 35.68896.312

Munkanem összesen: 35.68896.312



Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zr
2360, Gyál, Kőrösi út 190.
ADÓSZÁM: 23967531-2-13
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13 10 041281

Cím: Tűzcsap árajánlat

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége 125.429512.466

1.1 Közvetlen önköltség összesen 125.429512.466

2.1Általános kltsg vetítési alap 637.895

2.2 Általános költség 15.00% 95.684

3.1 Teljes önköltség 733.579

3.2 Áfa 27.00% 198.066

4.  A munka ára 931.645

Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tűzcsap_21.08.slo9



 Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése Anyagköltség Díjköltség

15 Zsaluzás és állványozás 948 4.200
21 Irtás, föld- és sziklamunka 9.020 23.685
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 252.989 78.144
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 249.509 19.400

I. Fejezet munkanemei összesen 512.466 125.429

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával. c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tűzcsap_21.08.slo9



15. Zsaluzás és állványozás 1/5. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tűzcsap_21.08.slo9

1 15-017-3 (4)
Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából

6 m 700158 4.200948

Munkanem összesen: 4.200948



21. Irtás, föld- és sziklamunka 2/5. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tűzcsap_21.08.slo9

1 21-003-6.1.1 (40)
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m² szelvényig

3,4 m3 3.7200 12.6480

2 21-003-11.2.1 (89)
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,
a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben

2,3 m3 1.8560 4.2690

3 21-004-4.1.1-0120401 (9)
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
homokból
Homok

1,1 m3 2.3028.178 2.5328.996

4 21-008-2.2.1 (10)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 85%

1,1 m3 6746,9 7418

5 21-008-2.2.2 (11)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 90%

1,2 m3 1.2466,9 1.4958

6 21-008-2.2.3 (12)
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
kis felületen,
tömörségi fok: 95%

1,1 m3 1.8186,9 2.0008

Munkanem összesen: 23.6859.020



54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 3/5. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tűzcsap_21.08.slo9

1 54-002-5.2.1.2-0147353 (56)
Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban,
karimás csatlakozással, PN 10-40
DN 125 méretig,
DN 100
göv. T-idom

1 db 2.70031.199 2.70031.199

2 54-005-5.3-0110089 (23)
PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban,
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül,
csőátmérő: 110 mm
ivóvíz nyomócső 110 mm

3 m 1.2668.383 3.79825.149

3 54-005-6.3-0133712 (31)
PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
csőátmérő: 110 mm
PE elektrofúziós utk.nelk.karmantyú 110 mm

2 db 9.37410.424 18.74820.848

4 54-005-6.3-0210269 (31)
PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett
kötésekkel,
csőátmérő: 110 mm
PE hegtoldatos lazakarima, 100 mm

2 db 9.3742.763 18.7485.526

5 54-006-3.3-0013559 (50)
Gumiékzárású tolózár öntöttvasból,
beépítési készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve,
ellenkarimák és kötések nélkül,
DN 100

1 db 3.40059.150 3.40059.150

6 54-009-1.1.5 (5)
Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és forróvíz vezetékre,
DN 100 méretig,
DN 100

4 db 1.2001.707 4.8006.828

7 54-016-6.1 (38)
Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati
nyomáspróbája vízzel,
200 mm külső Ø-ig

3 m 90013 2.70039



54. Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 4/5. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tűzcsap_21.08.slo9

8 54-016-7.1 (40)
Csővezetékek fertőtlenítése,
DN 200 méretig

3 m 1.00040 3.000120

9 K54-001-0
Kitámasztó betontömb készítése

0,05 m3 5.00015.000 250750

10 K54-002-0
Geodéziai bemérés

1 db 5.0000 5.0000

11 K54-003-1
Multi Joint T-P DN 100

2 db 7.50051.690 15.000103.380

Munkanem összesen: 78.144252.989



82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 5/5. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2021.1 - GOLD  programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvipx\2019_3\onszla\tűzcsap_21.08.slo9

1 82-021-11.2-0220312 (14)
Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése
DN 100

1 db 19.400249.509 19.400249.509

Munkanem összesen: 19.400249.509





9. A Kedvezményezett az Ávr. 101/A. § (10) bekezdése alapján köteles a támogatott tevékenység részletes



19. Amennyiben a támogatásból a Kedvezményezett műszaki berendezéseket, gépeket, járműveket vagy egyéb

22. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról a felhasználási határidőn belül minden év december 31-ei









 

 

 

 

Tárgy: Javaslat a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság létszámának csökkentésére  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete 118/2020. (IX.24.) számú határozata alapján Egri Csabát a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjává választotta, egyidejűleg a Bizottság tagjainak számát 4 
főben határozta meg. Nevezett 2022. március 1. napján a mellékelt nyilatkozat alapján lemondott tisztségéről, így 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)  58. § (3) 
bekezdése szerint tisztsége ezen a napon megszűnt. 
A Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján „a képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a 
polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja”. Javaslom a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság létszámát 
2022. április 1-től 3 főben meghatározni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy javaslatomat támogatni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság létszámát 2022. április 1-től 3 
főben határozza meg. 

 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel 
 
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 
Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné irodavezető  
 
Gyál, 2022. március 2. 
 
 
 
            Pápai Mihály 
            polgármester 

 
 
Melléklet: nyilatkozat 
 




