
 
 
 
 
 
 
Szám: 2843/2013. 

 
 
 

M E G H Í V Ó 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2013. március 7-én (csütörtök) 18.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal  - Tanácsterem  
 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2013. január 31-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotására  
  
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

5. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 
szóló rendelet megalkotására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

6. Javaslat a 2013. évi igazgatási szünet elrendelésére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

 
7. Javaslat a házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, és az 

anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendelet módosítására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 



 
8. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervére 

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

9. Beszámoló a Városi Egészségügyi Központ működéséről 
 

Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

 
10. Javaslat „közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak 

gyarapítására vonatkozó” közművelődési támogatás benyújtására és saját erő biztosítására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

11. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2012. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

12.  Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár éves munkatervének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester  
 Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság  
 

13. Javaslat a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Ösztöndíj Programjának támogatására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

14. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek várospolitikai célkitűzésekkel összehangoló - 
megújításával kapcsolatos döntések meghozatalára. Új szerződés kötése a Pestterv Terület-, Település-, 
Környezet- Tervező és Tanácsadó Kft-vel 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

15. Javaslat a gyáli 07/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatosan 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

16. Javaslat a 3870 hrsz-ú ingatlan megosztására és az így kialakítandó területrész elidegenítésre 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

17. Javaslat a települési szilárd hulladék elszállításának jövőbeni megoldására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 



 
18. Javaslat Sportcsarnok tervbírálatához tervellenőr kiválasztására 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

19. Javaslat „Bóbita Bölcsőde bővítésének kivitelezése” megnevezésű közbeszerzési eljárás megkezdésére 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

20. Javaslat pályázat kiírására civil szervezetek támogatására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

21. Javaslat pályázat kiírására sport célú támogatás elnyerésére  
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

22. Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből való kilépésre 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 

23.  Tájékoztató a Városközpont pályázattal kapcsolatos jelenlegi helyzetről, legutóbbi történésekről 
(Helyszíni kiosztású) 
 

 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 

24. Egyebek 
 
Gyál, 2013. február 28.  
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2013. január 31-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2013. január 31-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 
szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 

 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2013. január 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:          879 e Ft 
 iparűzési adó:     28.000 e Ft 
 építményadó:       2.007 e Ft 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet január hónapban folyamatosan igénybe 
vettük, legmagasabb összege: 133.505.154,- Ft,  legalacsonyabb összeg: 22.472.158,-Ft. Munkabérhitelt a január 
havi  bérek kifizetéséhez nem kellett igénybe venni. 
 
3./ A lekötött pénzeszközök állománya az alábbi: 
 

- Gyál jövője elnevezésű kötvénykibocsátásból származó lekötött pénzeszköz nagysága 2013. január 
31-én 1.000.000.000,- Ft, amelynek megoszlása: 

 
  1.000.000.000,- Ft   lejárat: 2013.03.11.  kamat:   6,18 % 

 
A kötvény lekötéséből a 2013. évben 476.499,- Ft, a szabad pénzeszközökből történő lekötésből pedig 
87.500,- Ft a január 31-ig realizált kamat összege. Az 1 milliárd Ft óvadéki betét lekötéséből származó kamat 
összege: 0,- Ft. 

 
4 / Végh Tibor képviselő Úr a 2013. február 25-i Pénzügyi Gazdasági Bizottsági ülésen feltett kérdésére – a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére az elmúlt öt évben adott működési támogatás 
összege – az alábbi tájékoztatást adom: 
 
2008. év      55.015 e Ft 
2009. év      56.505 e Ft 
2010. év      72.176 e Ft 
2011. év      85.500 e Ft 
2012. év      63.246 e Ft 
 
A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2013. évben megkapta a város általános iskoláinak illetve 
zeneiskolájának működését, amely a dologi kiadások növekedésén túl létszám és bérnövekedéssel is járt, ezért 
nem összehasonlítható az elmúlt évek támogatásával. 
 
II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
1/ 2013.02.15-én, péntek délelőtt kezdődött az Országházban a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának 
plenáris ülése, amelyet Kövér László házelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyitott meg. "A nemzeti 
szolidaritás jeleként a Kárpát-medencei Képviselők Fórumának plenáris ülése alkalmából Kövér László házelnök 
kezdeményezésére az Országgyűlés Hivatala kitűzte a székely zászlót az Országház Kossuth téri homlokzatára" - 
nyilatkozta az Országgyűlés sajtóirodája. 
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Előzményként Romániában Kovászna és Hargita megye kormánymegbízottai körlevélben tiltották meg a székely 
zászló kitűzését. Erre válaszul Magyarországon több település önkormányzata is úgy döntött az elmúlt napokban, 
hogy kitűzi a székely zászlót. Szabolcs Attila (Fidesz-KDNP), a XXII. kerület vezetőjeként február 5-én hirdette 
meg akciójukat, melyben arra kérték a magyar önkormányzatokat, hogy vállaljanak szolidaritást a Székelyföldön 
élőkkel, és tűzzék ki a székely zászlót. Egyben jelezte, hogy a Tisztességes Választásért Alapítvány felajánlott 
ötven székely zászlót. 
Lakos Péter képviselő úr képviselői indítványára (1. számú melléklet) javaslom, hogy Gyál Város 
Önkormányzata is csatlakozzon a kezdeményezéshez és a magyar, az uniós és a gyáli zászló mellé biztosítsa a 
székely zászló kitűzésének lehetőségét. 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Kistérségi Szolgáltató Központ elé a 
magyar, az uniós és a gyáli zászló mellé, a székely néppel való szolidaritás jeleként a székely zászló is kitűzésre 
kerüljön. 
 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Polgármester 
 
2/ Izsold Zoltán úr a 30 éves gyáli Integrál Motoros Klub 2360. Gyál, Vasút u. 31. vezetője jelezte, hogy 03. 17-
én Gyálon versenyt rendeznek, melyhez kéri Gyál Város Önkormányzata támogatását. Mivel a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 4. pontja alapján a Képviselő-testület 
hatásköréből nem ruházható át az államháztartáson kívüli forrás átadása, így –bár a Polgármesteri keret terhére 
történne a támogatás – képviselő-testületi döntést kell rá hozni. 
Az összeg a 2013. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az Integrál Motoros Klub a 2013.03.17-re 
Gyálra tervezett verseny megrendezéséhez a 2013. évi költségvetés tervezetének 4. számú mellékletében 
szereplő Egyéb működési célú kiadásoknál tervezett, a Polgármester által felhasználható keretből 150.000,-Ft 
támogatásban részesüljön. 
 
Határidő: 2013. március 17. 
Felelős: Polgármester 
 
 
III. Törvényességi referens 
 
Önkormányzatunkat arról tájékoztatta a Hi-Tech Műszertechnika Kft., hogy szándékában áll a hulladéktömeg-
mérésre irányuló próbaüzem bevezetése. Ez egy olyan új, egyedi technikai, technológiai, műszaki megoldás 
lenne, amelynek segítségével a háztartásokból elszállított kommunális hulladék tömege mérhetővé válna. Ehhez 
azonban kéri Önkormányzatunk, mint Stratégiai Partner elvi támogatását annak érdekében, hogy a 
tevékenységéhez forrásokat tudjon szerezni, pályázati vagy egyéb úton. Az elvi támogatáshoz a jelen beszámoló 
2. számú mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírása szükséges, mely tulajdonképpen egy 
kétoldalú szándéknyilatkozat, intézkedési vagy fizetési kötelezettséggel nem jár. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet a fenti döntés meghozatalára. 
 
A határozat meghozatala egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi támogatását adja a Hi-Tech Műszertechnika Kft.-nek 
ahhoz, hogy a hulladéktömeg-mérést, mint a hulladékgazdálkodás alapjául szolgáló új, egyedi technikai, 
technológiai, műszaki megoldást megvalósítsa.   

 

http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20130211-a-szekely-zaszlo-es-jelkepei.html
http://www.origo.hu/tudomany/tortenelem/20130211-a-szekely-zaszlo-es-jelkepei.html
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Felhatalmazza a Polgármestert a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: Polgármester 
 
IV. Igazgatási Iroda 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők 2013. január havi tevékenységéről készített kimutatását. (3. sz. melléklet) 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2013. február 21.  
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 

 



1. számú melléklet 
 
 Tárgy: Székely zászló kitűzése Gyál Város Polgármesteri Hivatalának homlokzatára. 
 
 
 
Tisztelt Polgármester úr!  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Talán Önhöz, Önökhöz is eljutott a hír, hogy tavaly év végén Hargita és Kovászna megye román 
prefektusai megtiltották, hogy a románon kívül más zászló is megjelenhessen a polgármesteri hivatalok 
épületein. Ennek ellenére a Székelyudvarhelyi Városházán jelenleg is ki van tűzve a sárga-arany 
lobogó, ám a büntetés várhatóan nem marad el.  
Mostanáig vártam, hátha megjelenik valahol a hír, hogy Gyál is csatlakozik a XXII. kerületi - Fidesz 
vezetésű - önkormányzat felhívásához, amelyben arra kérik a magyarországi településeket, vállaljanak 
szolidaritást a székelyföldi polgármesterekkel és valamennyi erdélyi magyarral, hogy érezzék, nemcsak 
paragrafusokban él a nemzeti összetartozás.  Ezért kérem a Polgármester Urat, hogy az ügy 
nemzetpolitikai fontosságára való tekintettel, Székelyföld önrendelkezési törekvéseinek támogatása 
jeléül tűzze ki Gyál is, állandó jelleggel a székely lobogót a Városházára! 
Amennyiben ehhez a döntéshez bizottsági –és, vagy- testületi döntés szükséges, úgy felkérem a 
Polgármester Urat, hogy a következő ülésre terjessze be tárgyalandó napirendként. 
 

Határozati javaslat: 

Javaslom, hogy Gyál Város Polgármesteri Hivatalának homlokzatára, a székely néppel való 
szolidaritás jeleként, tűzzük ki a székely zászlót. 

 
Tisztelettel: Lakos Péter 
                   önkormányzati képviselő 
 
Gyál, 2013.02.08. 
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2. számú melléklet 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött  
egyrészről mint Stratégiai Partner (a továbbiakban: Stratégiai Partner), 
másrészről …………………………………………… (székhely: …………………………………….. cégjegyzékszám/stat.sztám: ……………………………….. 
képviseli: ……………………………………………………, a továbbiakban: ………………………………………) és a 
Hi‐Tech  Műszertechnika  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (rövidített  elnevezése:  Hi‐Tech 
Műszertechnika Kft., székhelye: 3433 Nyékládháza, Hunyadi János u. 7., képviseli: Buris Antal ügyvezető, cégjegyzékszáma: Cg. 
05‐09‐012444, statisztikai számjele: 13548580‐2790‐113‐05., adószáma: 13548580‐2‐05)  
között az alább megjelölt helyen és időben a következő feltételekkel: 
 
(1) ELŐZMÉNY 
(1.1)  Stratégiai  Partner  kifejezetten  támogatja  a 
hulladéktömegmérésre  irányuló  próbaüzem  bevezetését  ‐ 
az  A.S.A.  Magyarország  Kft.  Gyál,  Kőrösi  út  53. 
együttműködésével  ‐  egy  olyan  új,  egyedi  technikai, 
technológiai,  műszaki  megoldás  kifejlesztését,  amelyek 
elősegítik  a  hulladékgazdálkodást,  különösen  a  szelektív 
hulladékgyűjtés  elősegítését,  az  érintett  szakterületek 
fejlődését,  új  impulzust  adva  a  már  meg  lévő  szakmai 
szokványok  és  eljárások  továbbfejlesztéséhez,  ami  olyan 
vagyoni  értékkel  bíró  joggá  fejleszthető,  amely 
megalapozzák annak megalkotójának szakmai karrierjét.  
(1.2)  A Hi‐Tech Műszertechnika Kft.  rendeltetése olyan 
kockázati  tőkealap  beintegrálása  külső  befektetőktől  a 
tömegmérő  eszköz  próbaüzemének  elindításához  és 
működtetéséhez,  amelyek  célja  a  korai  vagy  növekedési 
fázisban  lévő,  innovatív,  tudás  alapú  elképzelések  ötletek 
megvalósítása.  Célja  olyan  ötlet  termékké  és  működő 
eszközzé formálása, amely technikai, technológiai újításnak 
tekinthető  ugyanakkor  a  tárgyi,  technikai  és  részben 
személyi feltételek hiányoznak ahhoz, hogy az innovációból 
összgazdasági  szinten  is  hasznosítható  termék  vagy 
szolgáltatás formálódhasson. Ennek érdekében – megfelelő 
vizsgálatok  és  minősítések  beszerzésével  párhuzamosan 
nélkülözhetetlen  egy‐egy  jó  példa  (referencia,  például 
önkormányzati  együttműködés)  felmutatása,  hogy  nyitott 
tőkefinanszírozást nyújtson a befektető, akinek megítélése 
szerint  a  tömegmérőeszköz  bevezetése  egyértelműen 
attraktív  a  benne  lévő  üzleti  potenciál  szempontjából 
valamint  a  hasznosításhoz  szükséges  szakmai  tanácsadás 
nyújtását is preferálja. 
(2)  A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 
(2.1)  A  Felek  egymást  stratégiai  partnernek  tekintik, 
amelynek  köszönhetően  a  technikai/technológiai  tudás 
együttműködéséből kölcsönös előny származik az egyén és 
a társadalom szintjén. 
(2.2)  Felek  nyitottak  bárminemű  olyan  egyeztetésre, 
amelynek  célja  közvetlenül  vagy  közvetett módon  tárgyi, 
technikai,  személyi  feltételekkel  támogatni  az  arra  érett 
innovációt. 

 
(2.3)  Felek  
a) törekednek  arra,  hogy  közösen  megvizsgálják  az 
együttműködés  további  irányait  és  a  vizsgálat 
eredményétől  függően  azt  külön  megállapodásban 
rögzítsék, 
b) egymás  gazdasági,  üzleti  és  oktatási  érdekeit 
tiszteletben  tartva  járnak  el  elősegítve  a  másik  fél  jó 
hírnevének,  üzleti  reputációjának  és  pozitív  társadalmi 
megítélésének magasabb szintre történő emelését, 
c) erre  irányuló meghívás  esetén  kölcsönösen  részt 
vesznek  egymás  szakmai  fórumain,  ennek  keretében 
szaktudásukkal  segítik  az  innováción  alapuló  ötletek 
támogatását, elismerését, hasznosíthatóságuk feltételeinek 
javítását,  
d) rögzítik,  hogy  külön  erre  irányuló  előzetes 
hozzájárulás nélkül jogosultak sajtó és PR megjelenéseikben 
–  ideértve  különösen  saját  honlap,  azok  megjelenésétől 
függetlenül  tájékoztató  kiadványok,  egyéb  értékesítés‐
támogató  eszközök  –  egymást  együttműködő  partnerként 
megjeleníteni, ennek keretében egymás  logóját vagy azzal 
egyenértékű  grafikai  ábrázolást,  rajzot  használni.  A  jelen 
pontban  foglaltak megvalósítása  érdekében  Felek  egymás 
rendelkezésére  bocsájtják  a  mindenkor  használatos 
megjelenítést  elektronikus  formában.  Felek  rögzítik 
továbbá, hogy törekednek arra, hogy a  jelen megállapodás 
tárgyához  kapcsolódó  nyilatkozataikban  egymást 
együttműködő partnerként nevesítetten is megemlítsék. 
(3)  A FELEK ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÖS KÖTELEZETTSÉGEI 
(3.1)  A  Felek  a  Ptk.  4.  §  (1)  bekezdésében 
meghatározottak  szerint,  egymással  kölcsönösen 
együttműködve,  a  jóhiszeműség  és  tisztesség  elve  szerint 
járnak el. 
(3.2)  Titoktartás 
A  HI‐Tech Műszertechnikka  Kft.  –  tekintettel  a  Stratégiai 
Partner jogos igényére – korlátlan ideig kötelesek megőrizni 
a  jelen  megállapodás  teljesítésével  összefüggésben 
megszerzett  vagy  bármilyen  módon  tudomására  jutott 
bármely üzleti, vagy egyéb titkot, valamint szerződő felekre, 
azok  tulajdonosaira  és  üzleti  partnereire  közvetlenül  vagy 
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közvetetten  vonatkozó  bármely  olyan  tényt,  információt, 
adatot  vagy  megoldást,  amelynek  bizalmas  kezeléséhez 
szerződő feleknek vagy az érintett üzleti partnernek érdeke 
fűződik (a továbbiakban együttesen: „Titok”).  
(3.3)  A  Felek  közti  kommunikáció  elsősorban  írásban 
történik  akként,  hogy  az  operatív  tevékenység  keretében 
végzett  kommunikáció  formája  e‐mail,  míg  a  jelen 
megállapodás  megszűnésére,  módosítására  vagy 
szerződésszerű  teljesítésére  vonatkozó  nyilatkozatok 
formája  írásban,  papír  alapon,  postai  vagy  személyes 
kézbesítés útján történő átadással.  
A Felek a következő személyeket jelölik ki kapcsolattartásra: 
•  Hi‐Tech Műszertechnika Kft részéről kapcsolattartó 
személy:  Buris  Antal  (tel:  +36303988167,  e‐mail: 
akta@hitech.co.hu) 
•  a  Stratégiai  Partner  részéről  kapcsolattartó 
személy:  ……………………  (tel:+36.....................  e‐mail: 
…………………………………………………………….) 
(3.4.)  Stratégiai  partner  jelen  megállapodás  aláírásával 
egyidejűleg  végérvényesen  és  visszavonhatatlanul 
hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Hi‐Tech  Műszertechnika  Kft.  a 
jelen megállapodás  tényéről és erre  irányuló kérés esetén 
magáról  a  megállapodásról  –  annak  egy  másolati 
példányának  csatolásával  –  a  szükséges  mértékben 
tájékoztatást  adjon  olyan  pályázatok  vagy  támogatások 
odaítélése érdekében, amelynek  célja az egyes  innovációk 
finanszírozásához  szükséges  tőke  befektetőktől  történő 
összegyűjtése  és  működtetése  függetlenül  attól,  hogy  a 
befektető  magánbefektetőnek  vagy  állami  befektetőnek 
minősül‐e. 
(4)  A  MEGÁLLAPODÁS  IDŐBELI  HATÁLYA, 
MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNTETÉSE 
(4.1)  A  Felek  a  jelen megállapodás  határozatlan  időre 
kötik.  

(4.2)  Jelen megállapodás csak és kizárólag a felek egyező 
akaratával, írásban módosítható. 
(4.3)  A  Felek  jelen megállapodás  közös megegyezéssel 
írásban bármikor megszűntethetik. 
(4.4)  Jelen  megállapodást  a  Ptk.  rendelkezései  szerint 
bármelyik  fél  rendes  felmondással  vagy  azonnali  hatállyal 
megszüntetheti. 
(5)  ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 
(5.1)  A  Felek  a  jelen  megállapodásban  foglalt 
kötelezettségek  és  jogok  tekintetében  jogképesek,  arra 
vonatkozó jognyilatkozattételi képességük nem korlátozott. 
………………………………………………  kijelenti  továbbá,  hogy  a 
jelen megállapodásba  foglalt  kötelezettségek  teljesítésére 
képes,  az  ahhoz  szükséges  személyi,  tárgyi,  technikai 
feltételek rendelkezésre állnak.  
(5.3)  A  Felek  a  jelen  megállapodásra  vonatkozóan  a 
magyar  jogot  rendelik  alkalmazni.  Ennek  megfelelően  a 
jelen  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a 
Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.évi  IV.  törvény  és  a 
kapcsolódó  hatályos  jogszabályi  rendelkezéseket 
alkalmazzák. 
(5.4)  A  Felek  a  jelen  Megállapodás  teljesítése  során 
felmerülő  vagy  ahhoz  kapcsolódó  bármely  jogvita 
elbírálására  –  a  mindenkor  hatályos  hatásköri  szabályok 
figyelembe  vételével  –  a magyar  bíróság  joghatóságát  és 
illetékességét kötik ki. 
A  jelen  megállapodás  készül  kettő  egyező,  egymással 
mindenben  megegyező  példányban  angol  és  magyar 
nyelven.  A  felek  a  jelen megállapodást, mint  akaratukkal 
mindenben  megegyezőt  képviselőik  útján  jóváhagyólag 
írják alá. 

 
 
Budapest, 2013. február 21. 

 
 
Ph. 
 
 
 
………………………………………………………………………………… 

Hi‐Tech Műszertechnika Kft 
Buris Antal ügyvezető 

 
 

Ph. 
 
 
 

…………………………………………………………………………………….. 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

Pápai Mihály Polgármester  
Stratégiai Partner 

 

 



Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2013.  Január hónap

Illetékes szerv 
ért. v. intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése guberálók, lomtalanítók 
ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események 2 db 2 db
Roncs autók felderítése 5 db 5 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 9 db 9 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése
Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával kapcsolatos események 6 db 1 db
Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek 6 db 3 db 3 db

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 24 db 23 db 1 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 26 db 26 db
Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, működés ellenőrzése 4 db 4 db
Gyalogos járőrőzés 25 db 25 db
Utcanévtáblák hiányának észlelése, jelzése
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése 1 db 1 db
Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése
Zöldterület szabálytalan használata, szennyezése, rongálása 5 db 4 db 1 db
Illegális fakivágás észlelése 1 db 1 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 1 db 1 db
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 3 db 3 db
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 19 db 19 db
Megállással, várakozással, behajtással kapcsolatos 197 db 2 db 185 db 10 db 270 000 Ft
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 9 db 9 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 27 db 27 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 2 db 2 db
Irodai értekezletek 3 db 3 db

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 5 db 5 db
Elakadt, lerobbant szgk. műszaki mentésében részvétel, segítés 2 db 2 db
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 6 db 2 db 4 db
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 94 db 94 db

Összesen: 481 db 259 db 209 db 10 db 270 000 Ft 0 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
 
 
 
 

       Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok
        végrehajtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselő-
testület 2013. január 31. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 
4/2013.(I.31.) sz. határozatával elfogadta. 
A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 
1/2013.(I.31.)     Intézkedést nem igényel. 
2/2013.(I.31.)  A Bp. Környéki Törvényszék előtt lévő peres ügy kapcsán 

Dr. Schmidt Valériával a megbízási szerződés aláírásra 
került, az ítéletet megfellebbezték. 

3/2013.(I.31.)     Intézkedést nem igényel 
4/2013.(I.31.)     Intézkedést nem igényel. 
5/2013.(I.31.)  Az iskolai alapítványok támogatására a 2013. évi 

költségvetésben 1,5 mFt betervezésre került. 
6/2013.(I.31.)  A 2013. évi egyensúlyos költségvetés a március 7-ei 

képviselő-testületi ülésen kerül napirendre. 
7/2013.(I.31.)  Az adósságkonszolidációval kapcsolatos feladatok a 

törvényi hivatkozásnak megfelelően folyamatban vannak. 
8/2013.(I.31.)  A háziorvosi területi ellátási kötelezettség tárgyában az új 

megbízási szerződések aláírása folyamatban van. 
9/2013.(I.31.)  A háziorvosi területi ellátási kötelezettségre vonatkozó 

megbízási szerződés megszüntetéséről Dr. Tarcheh Ghassan 
kiértesítése megtörtént. 

10/2013.(I.31.)  Az óvodai csoportok számának 2013/2014-es nevelési évre 
vonatkozó meghatározásáról a testületi határozat az 
óvodavezetők részére kiküldésre került. 

11/2013.(I.31.)  A Tátika Óvoda vezetői állására vonatkozó pályázati 
felhívást az Oktatási és Kulturális Közlöny 
szerkesztőségének továbbítottuk. 

12/2013.(I.31.)     Intézkedést nem igényel. 
13/2013.(I.31.)  A TISZK megszüntetésére irányuló testületi határozat a 

Klebersberg Intézményfenntartó Központ részére 
megküldésre került. 

14/2013.(I.31.)  A járóbeteg szakellátási feladatok 2013. április 30. utáni 
ellátására vonatkozó testületi döntés az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma részére határidőre megküldésre került. 

 

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, 2013. február 28. 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 

 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 5/2012. (III.01.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak szerint: 
„ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 
    (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat 
bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. 
    (3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében 
meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási 
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.” 
 
A hivatkozott jogszabály 34. § (5) bekezdése pedig kimondja, hogy 
„(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha 
év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben 
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését 
követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” 
 
Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletét.  
 
1. Gyál Város Önkormányzat 
 
A) Bevételek 
 
 

Kapott támogatások előirányzata: 
 Egyéb központi támogatás (átcsop.)  026/8419019            - 1.212 e Ft 
 Központi előirányzat –működ.célú (átcsop.)  026/8419019               1.210 e Ft 
 Központi előirányzat –felh..célú (átcsop.)      026/8419019                      2 e Ft 
 Közoktatás támogatása (átcsoportosítás)  026/8419019   - 221 e Ft 
 Egyes szoc.feladatok támogatása (átcsop.)  030/8821111                         221 e Ft 
 Normatív támogatások (lemondás miatt)  026/8419019   - 657 e Ft 
 
Kapott támogatások előirányzata összesen:                 - 657  e Ft 
 
 
Közhatalmi bevételek: 
 
 Bírságok, önell-i pótlékok bevétele (átcsop.) 021/8411331  15.500 e Ft 
 
Közhatalmi bevételek összesen:       15.500 e Ft 
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Intézményi működési bevételek: 
 
 Egyéb sajátos bevétel (átcsop.)   018/8411241     5.100 e Ft 
 Adójutalék teljesítése     019/8411261   10.033 e Ft 
 Adójutalék teljesítése (átcsop.)   019/8411261                        3.670 e Ft 
 Továbbszámlázott szolg.bev.(átcsop.)  019/8411261     1.300 e Ft 
 Értékesített eszköz áfa (átcsop.)   025/8414031                - 3.780 e Ft 
 
Intézményi bevételek összesen:        16.323 e Ft 
 
Működési célú átvett pénzeszközök: 
  
 Közhasznú munka támogatása (10-12.hó)  052/8904421   4.275 e Ft 
 Mezőőri támogatás     011/8130001      850 e Ft 
 Tempus támogatás (Comenius)   069/8421551   5.232 e Ft 
 Comenius program önkormányzati tám.(átcsop.) 069/8421551  1.000  e Ft 
 Kisebbségi önkormányzati támogatás   020/8411271      215 e Ft 
 
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:               11.572  e Ft    
 
 
Felhalmozási bevételek: 
 
 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (átcsop.) 025/8414031            - 43.000 e Ft 
 Felhalmozási célú árfolyamnyereség (átcsop.) 019/8411261  20.210 e Ft 
 
Felhalmozási bevételek összesen:                - 22.790 e  Ft 
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 
  

Csatornatársulás bevétel        004/4221001  47.000 e Ft 
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen     47.000 e Ft 
 
  
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások 
  
 Közhasznú munka támogatása (10-12.hó)  052/8904421  3.366 e Ft 
 Mezőőri támogatás     052/8904421     669 e Ft 
 Közfoglalkoztatottak bére (átcsop.dologiból) 052/8904421  1.500 e Ft 
 
Személyi juttatások összesen:                  5.535 e Ft  
     
 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
 
 Közhasznú munka támogatása (10-12.hó)  052/8904421    909 e Ft 
 Mezőőri támogatás    052/8904421    181 e Ft 
 Egészségügyi hozzájárulás(Comenius)  069/8421551  1.000 e Ft 
 Közfoglalkoztatottak járuléka (átcsop.dologiból)       052/8904421  1.200 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                  3.290 e Ft  
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Dologi kiadások 
  
 Bérleti díj      019/8411261     435 e Ft 
 Rezsiköltségek(sportpálya tám.átcsoportosítás) 053/9311021               1.820 e Ft 
 Adatátviteli távközlési díjak   019/8411261     215 e Ft 
  

Kiszámlázott term.és szolg.Áfa befiz.(átcsop.)           019/8411261                 - 38.500 e Ft 
 Irodaszer,nyomtatvány beszerzés (átcsop.)  019/8411261     850 e Ft 
 Bérleti díj (átcsoportosítás)     009/6800021  1.100 e Ft 
 Adatátviteli távközl.díjak (átcsoportosítás)  019/8411261  1.000 e Ft 
 Oktatás,továbbképzés (átcsop.)   019/8411261     400 e Ft 
 Továbbszámlázott szolgáltatások (átcsop.)  019/8411261  1.600 e Ft 
 Rezsiköltségek (átcsoportosítás)    019/8411261                2.000 e Ft 

Kisértékű t.eszk.beszerzés (átcsop.)  019/8411261      750 e Ft 
 Szállítási szolgáltatások (átcsop.)   019/8411261      400 e Ft 
 Karbantartás, kisjavítás (átcsop.)   004/4221001   6.000 e Ft 

Egyéb különféle dologi kiadások (átcsop.)   019/8411261   3.000 e Ft 
 Számlázott szellemi tev. (átcsop.)   019/8411261      400 e Ft 
 Bankköltség (átcsoportosítás)                019/8411261      500 e Ft 
 Rehab, cégautóadó (átcsop.)                019/8411261    1.000e Ft 
 Kamatkiadás áht-n kív. (átcsop.)   055/8419069    2.100e Ft 
 Árfolyamveszteség (átcsop.)                019/8411261       500 e Ft 
 Közvilágítás (átcsop.)                                                  019/8411261    3.500 e Ft  
  

Reprezentáció (Comenius)   069/8421551   4.040 e Ft 
 Oktatás,továbbképzés (Comenius)   069/8421551      192 e Ft 
 
 Reklám és propaganda (átcsop.közfogl.szem.jutt.) 054/8411921              - 2.700 e Ft   
 
 
Dologi kiadások összesen:                 - 9.398 e Ft 
   
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 Lakásfenntartási támogatás (átcsop.dologiból)          032/8821131                        100 e Ft 
 Ápolási díj (átcsop.dologiból)                                   034/8821151                     8.000 e Ft 
 Kiegészítő gyermekvédelmi tám.(átcsop.dologiból)  037/8821181                     2.000 e Ft 
 Rendkívüli szociális segély (átcsop.dologiból)          039/8821221                         400 e Ft 
 Iskoláztatási támogatás (átcsop.dologiból)                032/8821131                         300 e Ft 
 Tanulmányi ösztöndíj (átcsop.dologiból)              043/8821291               2.100 e Ft 
 Beiskolázási segély (átcsop.dologiból)              043/8821291     500 e Ft 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                13.400 e Ft  
                
 
 
Egyéb működési célú kiadások (átadott) 
 
 Különféle társ. szervezetek támog.(Fegy)   070/8411265  1.000 e Ft 
 Polgármesteri keret csökk.(számlás ktg.)  070/8411265   - 435 e Ft 
 Sportpálya üzemeltetés támogatás (átcsop.)  070/8411265             - 1.820 e Ft 
 Gyál Város int.tám.(Tátika 203/2012(X.25. Kt.) 056/8419079   1.170 e Ft 
 Gyál Város int.tám.(Ady-jubileumi jutalom)               056/8419079                         467 e Ft 
 Gyál P.H. támogatása (adójutalék)   056/8419079              10.033 e Ft 
 
Egyéb működési célú kiadások (átadott) összesen:                 10.415 e Ft  
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Céltartalék felhasználása (019/8411261):  
 
 Közbiztonság támogatása              - 1.000 e Ft 
 Jubileumi jutalom felszabadítás               -  467 e Ft 
 Csatornatársulás bevétel               47.000 e Ft 
  
 
Céltartalék felhasználás összesen:              45.533   e Ft  
                
 
 
Általános tartalék változása: 
  
 Normatív kötött támogatás (lemondás miatt)                             - 657 e Ft 
 Gyál Város intézmények támogatása (Tátika 203/2012 X.25.Kt.hat.)          - 1.170 e Ft 
 
Általános tartalék változása összesen:             - 1.827 e Ft 
 
 
 
    
2. Gyál Város Polgármesteri Hivatal 
 
A) Bevételek 
Működési bevételek 
 
Kapott támogatások 
 
 Költségvetési támogatás (adóérdekeltség)         756/8419079          10.033 e Ft 
 
Kapott támogatások összesen:                           10.033 e Ft 
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások 
              
              Adóérdekeltség                                                       021/8411331                        7.900 e Ft  
 
Személyi juttatások összesen:                                                                                          7.900 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulék                                              
 
               Adóérdekeltség                                                      021/8411331                        2.133 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulék összesen:                                                                         2.133 e Ft 
 
Dologi kiadások 
 
                Oktatás, továbbképzés  (átcsop.)                           719/8411261                     - 2.560 e Ft 
 
Dologi kiadások összesen:                                                                                             - 2.560 e Ft 
 
Felhalmozási kiadások: 
 
                Informatikai eszköz beszerzés(átcsop.)                  719/8711261                        2.560 e Ft 
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Felhalmozási kiadások összesen:                                                                                     2.560 e Ft 
 
 
3. Intézmények 
 
Ady Endre Általános Iskola 
 
 Munkaadói járulékok (átcsop.int.kérelem)             8520111                              - 741 e Ft 
 Munkaadói járulékok (átcsop.int.kérelem)             8520211                           - 2.711 e Ft 
 Munkaadói járulékok (átcsop.int.kérelem)             8559111                              - 316 e Ft 
 Dologi kiadások (átcsop.int.kérelem)                     8520111                                468 e Ft 
 Dologi kiadások (átcsop.int.kérelem)                     8520211                             3.095 e Ft 
 Dologi kiadások (átcsop.int.kérelem)                     8559111                                205 e Ft 
 
 Személyi juttatások (nem rendsz.jub.jut.1 fő)         8520211                               368 e Ft 
 Munkaadói járulék (jub.jut.)                                   8520211                                 99 e Ft 
 Költségvetési támogatás                                          8419079                               467 e Ft 
 
 Dologi kiadások (átcsop.int.kérelemre)                   8520211                             - 461 e Ft 
 Felhalmozási kiadások (átcsop.int.kérelem)            8520211                               461 e Ft 
 
 Saját bevétel (int.kérelem)                                       5629131                             1.579 e Ft 
 Dologi kiadások (int.kérelem)                                 5629131                             1.579 e Ft 
 Saját bevétel (int.kérelemre)                                    8520211                                954 e Ft 
 Dologi kiadások (int.kérelemre)                              8520211                                 954 e Ft 
 
 Személyi juttatások (rendsz.átcsop.int.kérelem)      8520211                            - 6.907 e Ft 
 Munkaadói járulék (átcsop.int.kérelem)                  8520211                               - 566 e Ft 
 Dologi kiadások (átcsop.int.kérelmre)                     8520211                              7.473 e Ft 
 
 Átvett pénzeszköz (átcsop.int.kérelem)                   8520211                                100 e Ft 
 Dologi kiadások (átcsop.int.kérelemre)                   8520211                                100 e Ft 
   
 
 
Zrínyi Miklós Általános Iskola 
 
 Saját bevétel (int.kérelem)                                      5629131                                   73 e Ft 
 Dologi kiadások (int.kérelem)                                5629131                                    73 e Ft 
 Saját bevétel (int.kérelem)                           8520211                                  737 e Ft 
 Dologi kiadások (int.kérelem)                                8520211                                  737 e Ft 
  
 Személyi juttatások (nem r.átcsop.int.kérelem)      8520211                                 -  89 e Ft 
 Dologi kiadások (átcsop.int.kérelemre.)                 8520211                                    89 e Ft 
 
 Személyi juttatások (rendsz.átcsop.int.kérelem)     8520211                             - 5.610  e Ft 
 Munkaadói járulék (átcsop.)                                   8520211                                 - 768 e Ft 
 Dologi kiadások (átcsop.int.kérelemre.)                 8520211                                6.378 e Ft 
 
  
 
Tulipán Óvoda 

             
 Személyi juttatások (rendsz.átcsop.int.kérelem)     8520111                             - 6.199  e Ft 
 Személyi juttatások (nem r.átcsop.int.kérelem)      8520111                                - 163  e Ft 
 Munkaadói járulék (átcsop.)                                   8520111                                 - 718 e Ft 
 Dologi kiadások (átcsop.int.kérelemre.)                 8520111                                7.080 e Ft 
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Liliom Óvoda 
            
 
 Személyi juttatások (rendsz.átcsop.int.kérelem)     8520111                              - 2.840 e Ft 
 Munkaadói járulék (átcsop.)                                   8520111                                 - 781 e Ft 
 Dologi kiadások (átcsop.int.kérelemre.)                 8520111                                3.621 e Ft 
   
 Személyi juttatások (nem r.átcsop.int.kérelem)      8520111                                    - 16 e Ft 
 Dologi kiadások (átcsop.int.kérelemre.)                 8520111                                      16 e Ft 
  
 
  
Tátika Óvoda 
 
 Felhalmozási kiadás (203/2012 X.25.Kt. hat.) 8510111     1.170 e Ft 
 Költségvetési támogatás (203/2012. X.25. hat.) 8419079     1.170 e Ft 
  
A rendelettervezetet nem kell társadalmi vitára bocsátani, mivel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 1/2011.(II.01.) önkormányzati rendelet 37.§.(4) b.) és e.) pontjai alapján nem kell társadalmi 
vitára bocsátani a a költségvetésről és a költségvetés végrehajtásáról, valamint ezek módosítására irányuló rendelet-
tervezeteket.  
                        
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

Az előterjesztést készítette:    Vargáné Molnár Enikő pénzügyi ügyintéző 
     
 

Az előterjesztést ellenőrizte:  Diera Éva irodavezető  
 
 
Gyál, 2013. február. 07. 
 
  
  

 
 

 
 
         Pápai Mihály 

          Polgármester  



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

….. önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

   5/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény(továbbiakban ÁHT) 23.§ (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetésének módosítására a következő rendeletet alkotja: 
 
 
1. § (1.) Az 5/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„(1)  A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
 kiadási főösszegét 7.128.065 e Ft-ban 
 bevételi főösszegét 6.957.729 e Ft-ban 

 a hiány összegét                      170.336 e Ft-ban 
állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.” 
 
 
2. § (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
 

(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
  

(4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 
 

(5) A R. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 
 

(6) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 
 

(7) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 
 

(8) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 
 
(9) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 
 
(10) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. 
 
(11) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. 
 
 

 
3. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
     Pápai Mihály     Rozgonyi Erik 

  polgármester                 címzetes főjegyző 



B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 3 881 381 5 432 778 5 499 726
     Működési célú bevételek 2 811 024 4 511 711 4 554 449
        Kapott támogatás 802 979 991 564 990 907
        Közhatalmi bevételek 1 653 050 1 653 684 1 669 184
        Intézményi működési bevétel 354 995 415 891 432 214
        Működési célú átvett pénzeszközök 0 1 450 572 1 462 144

     Felhalmozási célú bevételek 667 357 747 731 771 941
        Felhalm. célú támogatás értékű bevétel 489 397 495 383 495 383
        Felhalmozási bevétel 91 063 91 063 68 273
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 86 897 161 285 208 285

     Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 3 000 3 000 3 000
     Egyensúlyteremtő hitel 400 000 170 336 170 336

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 22 899 1 421 756 1 421 756
     Működési célú bevételek 22 899 1 421 756 1 421 756
        Intézményi működési bevétel 22 899 21 549 21 549
        2011.évi pénzmaradvány 0 1 400 207 1 400 207

3. Intézmények bevételei 148 589 203 140 206 583
     Működési célú bevételek 148 589 203 140 206 583
        Működési célú támogatás értékű bevétel (OEP) 43 000 54 546 54 546
        Intézményi működési bevétel 105 589 111 715 115 058
        Működési célú átvett pénzeszközök 0 28 176 28 276
        2011.évi pénzmaradvány 0 8 703 8 703

B e v é t e l e k összesen: 4 052 869 7 057 674 7 128 065

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 2 052 244 3 393 963 3 449 241
     Működési célú kiadások 640 514 891 954 903 526
        Személyi juttatások 0 6 746 12 281
        Munkaadókat terhelő járulékok 0 2 512 5 802
        Dologi kiadások 465 094 510 763 501 365
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 450 197 632 211 032
        Egyéb működési célú kiadások (átadott) 129 970 174 301 173 046

      Felhalmozási célú kiadások 1 205 719 1 451 942 1 451 942
         Intézményi beruházás 685 014 932 566 932 566
         Felújítások 6 783 0 0
         Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 51 905 57 359 57 359
         Hitel-, kötvénykiadások 462 017 462 017 462 017

      Tartalékok 203 011 1 047 067 1 090 773
         Céltartalék 197 011 1 044 006 1 089 539
         Általános tartalék 6 000 3 061 1 234

      Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 3 000 3 000 3 000

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 531 193 1 936 952 1 946 985
     Működési célú kiadások 531 193 1 936 952 1 944 424
         Személyi juttatások 317 625 333 889 341 789
         Munkaadókat terhelő járulékok 84 269 88 660 90 792
         Dologi kiadások 129 299 117 622 115 062
         Egyéb működési célú kiadások (átadott) 0 1 396 781 1 396 781
     Felhalmozási célú kiadások 0 0 2 561

3. Intézmények kiadásai 1 469 432 1 726 759 1 731 839
     Működési célú kiadások 1 469 432 1 710 910 1 714 359
        Személyi juttatások 813 544 929 502 908 062
        Munkaadókat terhelő járulékok 216 771 247 163 240 661
        Dologi kiadások 439 117 534 245 565 636
    Felhalmozási kiadások 15 849 17 480

K i a d á s o k összesen: 4 052 869 7 057 674 7 128 065

2013.02.hó 
mód.ei.

 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2013.01.hó 
mód.ei.M e g n e v e z é s 2012. évi 

eredeti ei.



2 811 024 4 511 711 4 554 449

Kapott támogatás 802 979 991 564 990 907
Önkormányzatok költségvetési támogatása 802 979 991 564 990 907
          Normatív támogatások 802 979 738 237 737 580
          Központosított előirányzat 0 13 321 14 533
                 Működési célú közp. ei. 0 13 143 14 353
                 Felhalmozási célú központ. ei. 0 178 180
          Egyes szociális feladatok norm.tám. 0 126 116 126 337
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) 0 66 410 66 189
          Egyéb központi támogatás 0 47 480 46 268

Közhatalmi bevétel 1 653 050 1 653 684 1 669 184
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 653 050 1 653 684 1 669 184
         Helyi adók 1 304 138 1 304 772 1 320 272
                Építményadó 202 788 202 788 202 788
                Iparűzési adó 847 889 847 889 847 889
                Gépjárműadó 253 461 253 461 253 461
               Talajterhelési díj 0 634 634
               Bírságok, pótlékok bevétele 0 0 15 500
         Átengedett  központi adók 348 912 348 912 348 912
                Személyi jöv.adó helybenmaradó része 248 490 248 490 248 490
                Szem. jöv. adó kiegészítés 100 422 100 422 100 422

Intézményi működési bevételek 354 995 415 891 432 214
Működési bevételek 354 995 415 891 432 214
   Bérleti díj Mezőhúsgép 7 538 7 538 7 538
   Bérleti díj Navax 3 293 3 293 3 293
   Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft. 100 100 100
   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 99 360 99 360 99 360
   Bérleti díj Gyáviv 76 377 96 377 96 377
   Bérleti díj Eisberg Kft. 480 480 480
   Kamatbevétel 98 440 98 440 98 440
   Kiszámlázott term. és szolg. Áfa 44 820 45 197 45 197
   Értékesített eszk. Áfa 24 587 24 587 20 807
   Igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 1 873 1 873
   Egyéb sajátos bevétel 0 27 724 32 824
   Adójutalék teljesítése 0 10 922 24 625
   Továbbszámlázott szolgáltatások 0 0 1 300

Működési célú átvett pénzeszközök 0 1 450 572 1 462 144
Működési célú pénzeszköz átvétel 0 1 450 572 1 462 144
     Segélykifizetések állami támogatása 32 518 36 793
     Polgármesteri Hivataltól pénzmaradvány átvétel 1 395 484 1 395 484
     Pénzeszközátvétel MÁK-tól 2011. évi beszámoló alapján 12 530 12 530
     Intézmények túlfinanszírozása 10 040 10 040
     Tempus támogatás 5 232
     Comenius program önkormányzati támogatása 1 000
     Mezőőri támogatás 850
     Kisebbségi önkormányzati támogatás 215

667 357 747 731 771 941

Felhalmozási célú támogatás értékű bev. 489 397 495 383 495 383
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Uniós) 489 397 495 383 495 383
      Kistérségi Szolgáltató Központ építése 489 397 495 383 495 383

Felhalmozási bevétel 91 063 91 063 68 273
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 91 063 91 063 48 063
Árfolyamnyereség 20 210

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 86 897 161 285 208 285
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (hazai) 86 897 161 285 208 285
      Közérdekű köt.váll. - Puskás  u. telek 13 000 13 000 13 000
                             - MO melletti terület szab.terv 66 069 66 069 66 069
                             - DIGI TV 2 000 2 000 2 000
                             - Kovács Antal területfejl.hozz. 1 828 1 828 1 828
                             - Raiffeisen Bank, Erste Bank 2 000 2 000 2 000
                             - Telekrendezés 2 000 2 000 2 000
       Gyál Városüzemeltetési Kft. támogatás 0 72 015 72 015
       Otthonteremtési támogatás 0 2 373 2 373
       Csatornatársulástól átvett pe. 47 000

2012. évi 
eredeti ei.

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

M e g n e v e z é s 2013.02.hó 
mód.ei.

adatok e Ft-ban
2.sz.melléklet

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi bevételei 

2013.01.hó 
mód.ei.



3 000 3 000 3 000
Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 3 000 3 000 3 000

400 000 170 336 170 336

Önkormányzat bevételei összesen: 3 881 381 5 432 778 5 499 726

Egyensúlyteremtő hitel

Kölcsönök



3. sz. melléklet
adatok  Ft-ban

Normatív állami hozzájárulások

A települéási önkormányzatok normatív hozzájárulásai
1. Települési önkorm. Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai
1.(1) lakosságszám szerint 4 074 23 714 96 610 836
2. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok
2.a alap-hozzájárulás 3 000 000
2.b(1) okmányiroda működési kiadásai 276 58 393 16 116 468
2.c gyámügyi igazgatási feladatok 28 600 306 8 751 600
3. Körjegyzőség működése
3.a alap-hozzájárulás
3.b ösztönző hozzájárulás
3.bd nagyközségi, városi (megyei jogú városi )székhelyű körjegyzőség, a székhelyhez

kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 612 250 653 000
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
7. Építésügyi igazgatási feladatok
7.a térségi normatív hozzájárulás 56 46 725 2 616 600
7.b kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 7 729 897 6 932 913
8. Üdülőhelyi feladatok
10. Pénzbeli szociális juttatások 97 103 966
14. Gyermekek napközbeni ellátása
14.a bölcsődei ellátás 494 100 39 19 269 900
15. Közoktatási alap-hozzájárulás
15.a Óvoda 2012. évben időarányosan 8 hónapra  napi 8 órát megh.  nyitva tartás
15.a(2)1 1-3. nevelési év 821 104 183 333
15.a. Óvoda 2012. évben időarányosan 4 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás
15.a(2)2 1-3. nevelési év 812 51 543 333
15.b Általános iskola

Általános iskola 2012. évben időarányosan 8 hónapra
15.b(2)1 1-2. évfolyam összesen 370 33 056 667
15.b(5)1 3. évfolyam 209 18 956 667
15.b(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 201 20 836 667
15.b(8)1 5-6. évfolyam összesen 359 37 913 333
15.b(11)1 7-8. évfolyam összesen 419 50 290 000

Általános iskola 2012. évben időarányosan 4 hónapra
15.b(2)2 1-2. évfolyam összesen 353 15 823 333
15.b(5)2 3. évfolyam 188 8 538 333
15.b(6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 203 10 496 667
15.b(8)2 5-6. évfolyam összesen 379 19 975 000
15.b(11)2 7-8. évfolyam összesen 401 24 048 333
15.c. Középfokú iskola 2012. évben időarányosan 8 hónapra
15.c(1)1 9-10. évfolyam összesen 89 11 593 333
15.c(10)1 11-13. évfolyam összesen 70 10 810 000
15.c. Középfokú iskola 2012. évben időarányosan 4 hónapra
15.c(1)2 9-10. évfolyam összesen 106 6 893 333
15.c(10)2 11-13. évfolyam összesen 72 5 561 667
15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2012. évben időarányosan 8 hónapra 

15.d(1)1
felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő 
további szakképzési évfolyama összesen 33 3 760 000

15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2012. évben időarányosan 4 hónapra 

15.d(1)2
felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő 
további szakképzési évfolyama összesen 38 2 193 333

15.e. Alapfokú művészetoktatás 2012. évben időarányosan 8 hónapra

15.e(1)1 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 204 14 413 333

15.e(2)1 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző

alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. főtanszakos okt. 8 156 667
15.e Alapfokú művészetoktatás 2012. évben időarányosan 4 hónapra

15.e(1)2 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 201 7 050 000

15.e(2)2 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző

alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. főtanszakos okt. 8 78 333

15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. foglalkozt. 2012. évben időarányosan 8 hónapra
15.g(1)1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 345 5 170 000
15.g(2)1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 83 783 333
15.g(3)1 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 98 2 036 667

15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. foglalkozt. 2012. évben időarányosan 4 hónapra
15.g(1)2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 318 2 428 333
15.g(2)2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 83 391 667
15.g(3)2 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 121 1 253 333
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
16.a. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)

16.abb1 Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 2012. évben időarányosan 8 hónapra
az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 20 1 829 333

16.abb2
az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 2012. évben 
időarányosan 4 hónapra 18 823 200

16abc1 az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet
2012. évben időarányosan 8 hónapra 13 509 600

16.abc2
az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 2012. évben 
időarányosan 4 hónapra 20 392 000

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi normatív támogatásai

2012. évi eredeti

Kv.tvr.   
mell. Megnevezés alapnor-

matíva létszám normatív 
támogatás



16.b. sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
16.ba Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai )nevelés,oktatás az óvodában és az 

iskolában
16.baa Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési
igényű tanulók orvosi igazolás alapján

16.baa(1)1 2012. évben időarányosan 8 hónapra összesen 1 149 333
16.baa(2)1 általános iskola 1
16.bac(1)1 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan

fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2012. évben időarányosan 8 
hónapra összesen 2 477 867

16.bac(3)1 általános iskola 2
16.bac(1)2 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan

fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2012. évben  időarányosan 4 
hónapra összesen 2 238 933

16.bac(2)2 általános iskola 2
16.bad Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
2012. évben időarányosan 8 hónapra

16.bad(1)1 Összesen 53 6 331 733
16.bad(2)1 óvóda 2
16.bad(3)1 általános iskola 51

2010. évben időarányosan 4 hónapra 
16.bad(1)2 összesen 44 2 628 267
16.bad(2)2 óvoda 2
16.bad(3)2 általános iskola 42
16.bae A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének 

tartós és súlyos vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók 
2012. évben idősarányosan 8 hónapra

16.bae(1)1 összesen 6 627 200
16.bae(3)1 általános iskola 6
16.bae(1)2 2012. évben időarányosan 4 hónapra összesen 6 313 600
16.bae(3)2 általános iskola 6
16.e Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok
16.eb A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása
16.eb(1) középszintű érettségi vizsga 31 186 000
16.eb(2) szakmai vizsga 13 78 000
16.f középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása

2012. évben időarányosan 8 hónapra
16.f(1)1 összesen 43 438 600
16.f(3)1 szakközépiskolába 43

2012. évben időarányosan 4 hónapra 
16.f(1)2 összesen 45 229 500
16.f(3)2 szakközépiskolába 45

3. sz. melléklet alapján 736 543 447

Normatív kötött felhasználású támogatások

A települési önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású 
támogatásai

I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
I.1. Pedagógiai szakszolgálat
I.1.1 2012. évben időarányosan 8 hónapra
I.1.2 2012. évben időarányosan 4 hónapra 
I.2. Pedagógus továbbképzés támogatása
I.2.1 2012. évben időarányosan 8 hónapra 221 928 200
I.2.2 2012. évben időarányosan 4 hónapra 222 466 200
I.3 Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
I.3 a Osztályfőnöki pótlék kiegészítése
I.3.a 1 2012. évre időarányosan 8 hónapra 77 1 334 667
I.3.a 2 2012. évre időarányosan 4 hónapra 77 667 333
I.3.b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése
I.3.b 1 2012. évre időarányosan 8 hónapra 8 346 667
I.3.b 2 2012. évre időarányosan 4 hónapra 8 173 333
I.4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások
I.4 a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés
I.4.a(1) 2012. évben időarányosan 12 hónapra összesen 728 49 504 000
I.4.b tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 815 9 780 000
I.5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása
I.5.1 2012. évben időarányosan 8 hónapra 1 698 1 981 000
I.5.2 2012. évben időarányosan 4 hónapra 1 684 982 333
II. Egyes szociális feladatok támogatása
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
II.3. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés
II.3.(1) ingyenes intézményi étkeztetés 4 272 000

66 435 733

Személyi jövedelemadó megosztás

A. SZJA-ból átengedett rész (8 %) 248 489 360
B. SZJA jövedelmdifferenciálódás miatt 100 422 242

4. Sz. melléklet alapján 348 911 602

Normatív hozzájárulások, kötött felhasználású tám.összesen: 1 151 890 782

8. Sz. melléklet alapján

2012. évi eredeti
Kv.tvr.     
mell. megnevezés alapnor-

matíva létszám normatív 
támogatás



Pf. 
szám Megnevezés 2012. évi 

eredeti ei.
2013.01.hó 

mód.ei.
2013.02.hó 

mód.ei.

Személyi juttatások 0 6 746 12 281
511216 Egyéb bérrendszer hat. alá tartozók alapbére - közfoglalkoztatás 0 134 2 169
512212 Köztisztviselők normatív jutalma 0 400 400
516216 Részm.fogl.egyéb bérrendszer hat.alá tart. rendsz.szem.jutt. 0 4 946 8 446
52221 Állományba nem tartozók megbízás díja 0 500 500
52225 Kitüntetések, díjak adományozása 0 766 766

Munkaadókat terhelő járulékok 0 2 512 5 802
5312 Szociális hozzájárulási adó 0 1 822 4 112
5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 690 1 690

Dologi kiadások 465 094 510 763 501 365
54221 Gyógyszerbeszerzés 0 5 049 5 049
5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 0 768 1 618
54721 Szakmai anyag beszerzés 0 1 614 1 614
54923 Új épület inf.eszközbeszerzés 2 000 2 000 2 000
54722 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 750

2 000 9 431 11 031
552252 Közvilágítás 40 977 40 977 44 477
552281 Karbantartás, kisjavítás 12 855 18 855
552229 Bérleti díj 0 273 1 808
55223 Szállítási szolgáltatások 0 716 1 116
55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 10 000 13 407
55323 BKV buszjáratok 59 600 59 828 59 828

Egyéb rezsi költségek 3 820

100 577 124 649 143 311
56121 Vissza nem igényelhető Áfa 29 137 36 591 36 591
56122 Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz. 238 953 238 953 200 453
561232 Felh.kiadáshoz kapcsolódó fordított áfa miatti befizetés 0 851 851
562241 Reklám és propaganda kiadások 5 340 8 274 5 574
563291 Egyéb különféle dologi kiadások 1 980 4 980

Reprezentáció 4 040
Számlázott szellemi tevékenység 400

273 430 286 649 252 889

57121 Előző évi maradvány visszafizetése 1 969 1 969 1 969
57129 Egyéb befizetési kötelezettség - nyári étkezés visszafizetése 0 0 0
572232 Vagyonbiztosítás 2 510 2 510 2 510
572233 Bankköltség, különféle tagdíjak 7 647 7 244 7 744
572235 Kártérítések 500 1 850 1 850
57321 Kamatkiadások telj. áht.-n kívülre 76 461 76 461 78 561

Rehab 1 000
árfolyamveszteség 500

89 087 90 034 94 134

Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 450 197 632 211 032
Időskorúak járadéka 250 2 487 2 487
Rendszeres szociális segély/BPJ 13 500 31 246 31 246
Ápolási díj 15 000 60 672 68 672
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5 000 5 000 5 000
Lakásfenntartási támogatás 1 500 14 165 14 265
Átmeneti segély 4 000 4 000 4 400
Temetési segély 500 500 500
Köztemetés 1 000 1 000 1 000
Beiskolázási segély 1 000 1 000 1 500
Szociális tanulmányi ösztöndíj 2 500 2 500 4 600
Méltányossági közgyógyellátás 1 200 1 200 1 200
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 15 178 17 178
Bérpótló támogatás 0 47 436 47 436
Gyermektartásdíj 0 10 474 10 474
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 414 414
Óvodáztatási támogatás 0 360 360
Iskoláztatási támogatás 0 0 300

1 959 107 2 213 116 2 223 531
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 200 1 545 1 545
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 1 000 1 000 1 000
Szent József Idősek Klubja 2 500 2 500 2 500
Bursa Hungarica 3 600 3 600 3 600
Sportpálya üzemeltetésre támogatás 11 210 11 210 9 390
Polgármester által felhaszn.keret 5 000 4 165 3 730
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása 0 1 568 1 568
Református lelkészi Hivatal támogatás 0 1 000 1 000
Rákóczi Szövetség támogatása 0 100 100
OKSB civil szervezetek támogatása 0 3 000 3 000

4.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Készletbeszerzések

Szolgáltatások

Különféle dologi kiadások

Egyéb folyó kiadások

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi működési célú kiadások



Pf. 
szám Megnevezés 2012. évi 

eredeti ei.
2013.01.hó 

mód.ei.
2013.02.hó 

mód.ei.

4.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi működési célú kiadások

ISKB civil szervezetek támogatása 0 5 000 5 000
Gyál Város alapítványok támogatása 0 120 120
FEGY támogatása 0 0 1 000

Költségvetési támogatások 1 829 137 2 038 815 2 050 485
   Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 508 294 515 196 525 229
   Gyál Város intézményeinek támogatása 1 320 843 1 523 619 1 525 256

   Intézmények alulfinanszírozása 0 20 296 20 296

Támogatások, tagdíjak 103 460 119 197 119 197
   Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 63 246 80 551 80 551
   Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500 1 500 1 500
   Kertváros Gyáli Kistérs. támog. 33 018 33 018 33 018
                           - tagdíj 710 710 710
                           - normatív támog. 32 308 32 308 32 308
   FAÖT tagdíj 360 360 360
   Pest Megyei Területfejlesztési Kft 1 186 1 186 1 186
   Magyar Önkormányzatok Szövetsége 250 250 250
   DMTISZK tagdíj 3 900 2 332 2 332

   Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 0 0 0



Intézményi beruházások 685 014 932 566 932 566
1. Beruházási feladatok 685 014 932 566 932 566
1.1. Beruházási feladatok (nem EU-s támogatással) 67 068 168 128 168 128
   Trianoni emlékmű 5 100 6 755 6 755
   Településrendezési eszközök felülvizsgálata 12 065 12 065 12 065
   Minőségügyi rendszer 203 203 203
   Sportcsarnok építéshez tervkészítés 24 500 24 500 24 500
   Somogyi u. 5/a megvásárlása 25 200 25 200 25 200
   Díszkivilágítás 0 610 610
   Dózsa György út közvilágítás 0 76 76
   Gyál-felső vasútállomás 0 2 794 2 794
   Tartós részesedés (Gyáli Vagyonkezelő Kft.) 0 500 500
   Szoftvervásárlás (informatikai normatíva terhére) 0 1 482 1 482
   Járdaépítés,útépítés,gyalogos átkelő építés 0 93 477 93 477
   Csatornaépítés 0 466 466

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási felad. 617 946 764 438 764 438
   Kistérségi Szolgáltató Központ építése 617 946 764 438 764 438

Felújítások 6 783 0 0
   Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 5 300 0 0
   Intézmények villámvédelmi felülvizsgálata 1 483 0 0

Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 51 905 57 359 57 359
   Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. beruh. támog. 51 905 54 806 54 806
   Közműfejlesztési támogatás 180 180
   Otthonteremtési támogatás 2 373 2 373

Hitel-, kötvénykiadások 462 017 462 017 462 017
   Kötvény törlesztése 232 353 232 353 232 353
   Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése 229 664 229 664 229 664

5.sz.melléklet
adatok e Ft.-ban

2013.01.hó 
mód.ei.

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi felhalmozási célú kiadások

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s 2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.



Szociális továbbképzés és szakvizsga * 17 1 1
Pedagógus szakmai szolgáltatás * 1 500 827 827
Pedagógus továbbképzés és szakvizsga * 1 393 0 0
Tankönyv támogatás * 9 780 0 0
Szakmai informatikai támogatás * 2 963 0 0
SNI-s tanulók normatív támogatása * 2 778 2 778 2 778
Civil szervezetek Bizottsági támogatása 10 000 1 720 1 720
     Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 000 0 0
     Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi  Biz. támogatása 7 000 1 720 1 720
Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) 1 000 1 000 0
Nyári napközis tábor 2 500 0 0
Városi rendezvények 20 000 0 0
Város által alapított díjak 2 000 780 780
Pályázati pénzeszközök 5 200 600 600
     ebből: közművelődési támogatás 3 000 0 0
       ebből: könyvtári támogatás 1 600 0 0
     ebből: oktatási pályázatokhoz szükséges önrész 600 600 600
HPV védőoltás 8 000 2 700 2 700
Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 44 581 10 663 10 196
Egyszeri juttatás intézmények 77 968 0 0
Hóeltakarítás 4 000 1 504 1 504
Comenius Régió együttműködési pályázat 3 331 0 0
Pénzmaradvány - számlaegyenlegek 14 333 14 333
      ebből: Építéshatósági igazg. szolg. díj bevételi szla 1 164 1 164
                Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 1 297 1 297
                Környezetvédelmi Alap (lakosok lecsatlakozási díjának megtérítése) 4 534 4 534
                Lakásépítési számla 7 338 7 338
Kötvénybefektetés 1 000 000 1 000 000
Esélyegyenlőséget segítő támogatás 7 100 7 100
Csatornatársulás bevétel 47 000
Céltartalék összesen: 197 011 1 044 006 1 089 539

Általános tartalék 6 000 3 061 1 234

* /   Kötött felhasználású normatív támogatás

6. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi cél- és általános tartaléka

Megnevezés 2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.



Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2 811 024 0 0 0 0 0 0 96 877 116 877 116 877 0 0 0
Kapott támogatás 802 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          Normatív támogatások 802 979
          Központosított előirányzat 0
          Egyes szociális feladatok norm.tám. 0
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) 0
          Egyéb központi támogatás 0
Közhatalmi bevételek 1 653 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         Helyi adók 1 304 138
         Átengedett  központi adók 348 912
Intézményi működési bevételek 354 995 96 877 116 877 116 877
Működési célú pénzeszköz átvétel 0

667 357 0 0 0 489 397 495 383 495 383 0 0 47 000 0 72 015 72 015
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 489 397 489 397 495 383 495 383
Felhalmozási bevétel 91 063
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 86 897 47 000 72 015 72 015

3 000
400 000

3 881 381 0 0 0 489 397 495 383 495 383 96 877 116 877 163 877 0 72 015 72 015

2 469 651 2 540 2 540 2 540 0 0 0 0 0 6 000 0 851 851
Személyi juttatások 0
Munkaadókat terhelő járulékok 0
Dologi kiadások 465 094 2 540 2 540 2 540 6 000 851 851
Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 450
Egyéb működési célú kiadások (átadott) 1 959 107

1 205 719 667 646 816 932 816 932 0 0 0 0 0 466 0 0 93 477
Intézményi beruházások 685 014 667 646 816 932 816 932 466 93 477
Felújítások 6 783
Egyéb felhalmozási célú kiadások 51 905
Hitel-, kötvénykiadások 462 017

203 011
3 000

3 881 381 670 186 819 472 819 472 0 0 0 0 0 6 466 0 851 94 328

7.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

Önkormányzat kiadásai összesen:

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Egyensúlyteremtő hitel

Bevételek 2012. évi 
eredeti ei.

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

4 120 001 4 120 006 4 221 001 4 299 001



Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Egyensúlyteremtő hitel

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

11 411 11 411 11 411 154 154 1 004 98 940 1 547 850 1 562 853 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

11 411 11 411 11 411 154 154 154 98 940 139 836 154 839
850 1 408 014 1 408 014

0 0 0 0 0 0 0 0 20 210 86 897 86 897 86 897

20 210
86 897 86 897 86 897

11 411 11 411 11 411 154 154 1 004 98 940 1 547 850 1 583 063 86 897 86 897 86 897

0 0 1 100 0 0 0 427 140 465 731 442 064 22 496 29 571 29 791
1 266 1 266

342 342
1 100 330 876 350 674 326 887

96 264 113 449 113 569 22 496 29 571 29 791
0 0 0 0 0 0 52 108 57 409 56 991 0 0 0

203 203 2 185

51 905 57 206 54 806

203 011 1 058 749 1 090 773

0 0 1 100 0 0 0 682 259 1 581 889 1 589 828 22 496 29 571 29 791

adatok e Ft-ban
7.sz.melléklet

8 130 001 8 411 261 8 411 2656 820 021



Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Egyensúlyteremtő hitel

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

0 0 215 1 304 138 1 304 772 1 320 272 0 0 5 100 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 304 138 1 304 772 1 320 272 0 0 0 0 0 0
1 304 138 1 304 772 1 320 272

5 100
215

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

0 0 215 1 304 138 1 304 772 1 320 272 0 0 5 100 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 240 6 828 4 128

4 240 6 828 4 128

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 240 6 828 4 128

8 411 331 8 411 9218 411 2418 411 271

7.sz.melléklet
adatok e Ft-ban



Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Egyensúlyteremtő hitel

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

0 0 0 147 613 147 613 143 833 1 151 891 1 214 360 1 213 482 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 802 979 865 448 864 570 0 0 0 0

802 979 738 237 737 580
13 321 14 533

66 410 66 189 0
47 480 46 268

0 0 0 0 0 0 348 912 348 912 348 912 0 0 0 0

348 912 348 912 348 912 0
147 613 147 613 143 833

0 0 0 91 063 91 063 48 063 0 0 0 0 0 0 0

91 063 91 063 48 063

400 000 170 336 170 336

0 0 0 238 676 238 676 191 896 1 151 891 1 214 360 1 213 482 400 000 170 336 170 336 0

50 977 50 977 54 477 0 18 181 18 181 0 0 0 76 461 76 461 78 561 1 829 137

50 977 50 977 54 477 18 181 18 181 76 461 76 461 78 561

1 829 137
0 0 0 23 948 19 506 19 506 0 170 180 462 017 462 017 462 017 0

17 165 19 506 19 506
6 783 0 0

170 180
462 017 462 017 462 017

50 977 50 977 54 477 23 948 37 687 37 687 0 170 180 538 478 538 478 540 578 1 829 137

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

8 419 0698 414 021 8 414 031 8 419 019



Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Egyensúlyteremtő hitel

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

10 040 10 040 0 0 6 232 0 65 182 65 403 0 2 237 2 237 0 12 665
0 0 0 65 182 65 403 0 2 237 2 237 0 12 665

65 182 65 403 2 237 2 237 12 665

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

10 040 10 040 6 232
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 040 10 040 0 0 6 232 0 65 182 65 403 0 2 237 2 237 0 12 665

2 027 542 2 070 781 0 0 9 018 13 500 63 384 78 682 250 1 957 2 487 1 000 10 335
400

1 798
6 820

13 500 63 384 78 682 250 1 957 2 487 1 000 10 335
2 027 542 2 070 781

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

2 027 542 2 070 781 0 0 9 018 13 500 63 384 78 682 250 1 957 2 487 1 000 10 335

7.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

8 419 079 8 821 111 8 821 1218 421 551 8 821 131



Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Egyensúlyteremtő hitel

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

12 665 0 0 0 0 31 405 31 405 0 14 267 14 267 0 15 178 15 178 0 360
12 665 0 0 0 0 31 405 31 405 0 14 267 14 267 0 0 0 0 360

12 665 31 405 31 405 14 267 14 267 360

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

15 178 15 178
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 665 0 0 0 0 31 405 31 405 0 14 267 14 267 0 15 178 15 178 0 360

14 065 500 500 500 12 000 35 755 51 405 3 000 13 668 17 267 5 000 12 572 22 178 0 160

14 065 500 500 500 12 000 35 755 51 405 3 000 13 668 17 267 5 000 12 572 22 178 160

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

14 065 500 500 500 12 000 35 755 51 405 3 000 13 668 17 267 5 000 12 572 22 178 0 160

8 821 141 8 821 1618 821 151 8 821 1918 821 181

7.sz.melléklet
adatok e Ft-ban



Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Egyensúlyteremtő hitel

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

360 0 0 0 0 0 0 0 414 414 0 0
360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

360

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

414 414
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

360 0 0 0 0 0 0 0 414 414 0 0

360 4 000 4 000 4 400 500 500 500 0 414 414 3 500 3 500

360 4 000 4 000 4 400 500 500 500 414 414 3 500 3 500

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

360 4 000 4 000 4 400 500 500 500 0 414 414 3 500 3 500

8 821 221 8 821 231 8 821 251 8 821 291

7.sz.melléklet
adatok e Ft-ban



Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Egyensúlyteremtő hitel

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

319
0 0 0 0 0 0 0 0 2 373 2 373 0 0

2 373 2 373

0 0 0 0 0 0 0 0 2 373 2 373 0 319

6 100 1 200 1 200 1 200 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 319
251
68

6 100 1 200 1 200 1 200 1 000 1 000 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 373 0 0

2 373

6 100 1 200 1 200 1 200 1 000 1 000 1 000 0 0 2 373 0 319

adatok e Ft-ban

8 822 0318 822 021 8 904 4118 899 351

7.sz.melléklet



Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Egyensúlyteremtő hitel

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

319 0 6 133 10 408 0 10 474 10 474 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

319 6 133 10 408 10 474 10 474
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 3 000 3 000

319 0 6 133 10 408 0 10 474 10 474 3 000 3 000 3 000 0 0 0

319 0 2 238 13 958 0 8 045 10 474 0 0 0 11 210 11 210 11 210
251 1 762 10 364
68 476 3 594

1 820
8 045 10 474

11 210 11 210 9 390
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 3 000 3 000

319 0 2 238 13 958 0 8 045 10 474 3 000 3 000 3 000 11 210 11 210 11 210

8 904 421 8 899 361 8 899 431 9 311 025

7.sz mellékelet
adatok e Ft-ban



Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Egyensúlyteremtő hitel

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2 811 024 4 511 711 4 554 449
802 979 991 564 990 907
802 979 738 237 737 580

0 13 321 14 533
0 126 116 126 337
0 66 410 66 189
0 47 480 46 268

1 653 050 1 653 684 1 669 184
1 304 138 1 304 772 1 320 272

348 912 348 912 348 912
354 995 415 891 432 214

0 1 450 572 1 462 144
667 357 745 358 771 941
489 397 495 383 495 383
91 063 91 063 68 273
86 897 158 912 208 285
3 000 3 000 3 000

400 000 170 336 170 336

3 881 381 5 430 405 5 499 726

2 469 651 2 849 439 2 954 011
0 3 279 12 281
0 886 5 802

465 094 506 512 501 365
45 450 156 990 211 032

1 959 107 2 181 772 2 223 531
1 205 719 1 356 034 1 451 942

685 014 836 641 932 566
6 783 0 0

51 905 57 376 57 359
462 017 462 017 462 017
203 011 1 058 749 1 090 773

3 000 3 000 3 000

3 881 381 5 267 222 5 499 726

7.sz mellékelet
adatok e Ft-ban

Szakfelad. összesen



Intézm. működési bevételek 22 899 20 649 20 649
Kapott támogatás 508 294 515 196 525 229
Átvett pénzeszköz 0 900 900
2011.évi pénzmaradvány 0 1 400 207 1 400 207

Bevételek összesen: 531 193 1 936 952 1 946 985

Személyi juttatások 317 625 333 889 341 789
Munkaadókat terhelő járulékok 84 269 88 660 90 792
Dologi kiadások 129 299 117 622 115 062
Egyéb működési célú kiadások (átadott) 0 1 396 781 1 396 781
     -2011. pénzmaradvány átadás 0 1 396 781 1 376 781
          - átadás Önkormányzatnak 0 1 395 484 1 395 484
          - átadás Bolgár Önkormányzatnak 0 1 297 1 297

Felhalmozási célú kiadások 2 561
Informatikai eszköz beszerzés 2 561

531 193 1 936 952 1 946 985

2013.01.hó 
mód ei.M e g n e v e z é s 2012. évi eredeti 

ei.
2013.02.hó 

mód ei.

Kiadások összesen:

Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú bevételek

Polgármesteri Hivatal kiadásai

Működési célú kiadások

8. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
2012. évi bevételei és kiadásai



adatok e Ft.-ban
Gyál Város Polgármesteri Hivatal

 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek 22 899 545 545 545 2 500 2 500 2 500
Kapott támogatás 508 294
Átvett pénzeszközök 0 900 900
2011.évi pénzmaradvány

Önkormányzati Hivatal bevételei 531 193 0 0 0 545 1 445 1 445 0 0 0 2 500 2 500 2 500

Működési kiadások
Személyi juttatások 317 625 4 856 5 565 5 565 18 928 18 928 18 928 42 241 42 241 42 241
Munkaadókat terhelő járulékok 84 269 927 1 118 1 118 5 110 5 110 5 110 11 966 11 966 11 966
Dologi kiadások 129 299 875 875 875 580 580 580 23 697 23 697 22 397
Egyéb működési célú kiad. (átadott pe.)
Felhalmozási célú kiadások
Önkormányzati Hivatal kiadásai 531 193 875 875 875 6 363 7 263 7 263 24 038 24 038 24 038 77 904 77 904 76 604

8 411 121 8 411 241
2012. évi 
eredeti ei.

6 820 021 8 130 001

9.sz.melléklet



Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Kapott támogatás
Átvett pénzeszközök
2011.évi pénzmaradvány

Önkormányzati Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiad. (átadott pe.)
Felhalmozási célú kiadások
Önkormányzati Hivatal kiadásai

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

12 654 10 404 10 404 7 200 7 200 7 200

1 400 207 1 400 207
12 654 1 410 611 1 410 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 200 7 200 7 200

193 283 201 789 201 788 16 650 21 751 29 651 30 088 32 037 32 037
51 424 53 720 53 720 4 803 6 179 8 312 8 595 9 122 9 122
78 617 66 938 66 679 6 171 6 171 6 171 6 496 6 496 6 275 9 938 9 938 9 938

1 395 484 1 395 484 1 297 1 297
2 561

323 324 1 717 931 1 720 232 0 1 297 1 297 27 624 34 101 44 134 45 179 47 655 47 434 9 938 9 938 9 938

8 411 261 8 411 271 8 411 331 8 411 431 8 414 031

9.sz.melléklet
adatok e Ft.ban



Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Kapott támogatás
Átvett pénzeszközök
2011.évi pénzmaradvány

Önkormányzati Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiad. (átadott pe.)
Felhalmozási célú kiadások
Önkormányzati Hivatal kiadásai

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

22 899 20 649 20 649
508 294 515 196 525 229 508 294 515 196 525 229

0 900 900
1 400 207 1 400 207

508 294 515 196 525 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531 193 1 936 952 1 946 985

2 579 2 579 2 579 9 000 9 000 9 000 317 625 333 890 341 789
843 843 843 601 601 601 84 269 88 659 90 792
351 351 351 477 477 477 2 097 2 099 1 319 129 299 117 622 115 062

1 396 781 1 396 781
0 2 561

0 0 0 3 773 3 773 3 773 10 078 10 078 10 078 2 097 2 099 1 319 531 193 1 936 952 1 946 985

Szakfelad. összesen8 419 079 8 821 221 8 822 021 9 311 021

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban



10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

B e v é t e l e k

      Int. működési bevételek 16 339 16 339 18 872 13 721 13 721 13 721 8 310 8 310 9 120 10 389 10 389 10 389

      Kapott támogatás 222 901 249 455 249 922 115 247 127 597 127 597 211 938 236 993 236 993 106 721 117 828 117 828
Normatív támogatás 103 235 103 235 103 235 65 176 65 176 65 176 94 018 94 018 94 018 53 354 53 354 53 354
Önkormányzati támogatás 119 666 146 220 146 687 50 071 62 421 62 421 117 920 142 975 142 975 53 367 64 474 64 474
OEP támogatás

7 231 7 331 3 461 3 461 4 617 4 617 2 486 2 486
5 277 5 277 3 461 3 461 4 617 4 617 2 386 2 386

686 686 589 589 662 662 573 573

B e v é t e l e k összesen: 239 240 273 711 276 811 128 968 145 368 145 368 220 248 250 582 251 392 117 110 131 276 131 276

K i a d á s o k

      Személyi juttatások 133 915 150 285 143 746 73 659 83 430 77 068 128 040 144 761 139 062 72 547 80 223 77 383
Rendszeres személyi juttatások 125 098 125 518 118 611 71 458 71 458 65 259 117 503 117 923 112 313 69 525 69 525 66 685
Nem rendszeres személyi juttatások 8 217 23 224 23 592 2 201 11 972 11 809 10 537 24 971 24 882 2 122 9 722 9 722
Külső személyi juttatások 600 1 543 1 543 0 0 1 867 1 867 900 976 976

      Munkaadókat terhelő járulékok 36 157 40 716 36 481 19 668 21 511 20 793 34 150 37 976 37 208 19 372 21 570 20 789

      Dologi kiadások 69 168 81 586 94 999 35 641 40 427 47 507 58 058 67 845 75 122 25 191 29 358 32 979

0 1 124 1 585 125 125

K i a d á s o k összesen: 239 240 273 711 276 811 128 968 145 368 145 368 220 248 250 582 251 392 117 110 131 276 131 276

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai

Ady Endre Általános Iskola Tulipán Óvoda Zrínyi Miklós Általános Iskola Liliom Óvoda

     Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Működési kiadások

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011 évi pénzmaradvány



B e v é t e l e k

      Int. működési bevételek

      Kapott támogatás
Normatív támogatás
Önkormányzati támogatás
OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

     Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Működési kiadások

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011 évi pénzmaradvány

10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

3 953 3 953 3 953 7 905 12 227 12 227 2 600 2 600 2 600 8 523 8 523 8 523

145 893 168 373 168 373 185 818 217 064 217 064 47 461 55 789 55 789 113 662 125 633 126 803
35 263 35 263 35 263 78 163 78 163 78 163 21 698 21 698 21 698 53 810 53 810 53 810

110 630 133 110 133 110 107 655 138 901 138 901 25 763 34 091 34 091 59 852 71 823 72 993

6 582 6 582 3 161 3 161
2 236 2 236 1 954 1 954
3 747 3 747 651 651 424 424 788 788

149 846 182 655 182 655 193 723 229 942 229 942 50 061 58 813 58 813 122 185 138 105 139 275

102 064 120 157 120 157 110 929 131 938 131 938 38 387 44 557 44 557 71 402 80 379 80 379
89 487 88 886 88 886 102 734 103 779 103 779 35 196 36 066 36 066 68 639 68 639 68 639
4 820 19 670 19 670 8 195 23 589 23 589 3 191 8 491 8 491 1 943 10 920 10 920
7 757 11 601 11 601 0 4 570 4 570 0 0 820 820 820

27 173 31 854 31 854 29 712 35 320 35 320 10 159 11 786 11 786 19 094 21 482 21 482

20 609 30 644 30 644 53 082 62 562 62 562 1 515 2 470 2 470 31 689 36 074 36 074

122 122 170 1 340

149 846 182 655 182 655 193 723 229 942 229 942 50 061 58 813 58 813 122 185 138 105 139 275

Eötvös J.  Közgazdasági Szakközépisk. Bartók Béla Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola Tátika Óvoda



B e v é t e l e k

      Int. működési bevételek

      Kapott támogatás
Normatív támogatás
Önkormányzati támogatás
OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

     Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Működési kiadások

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011 évi pénzmaradvány

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

17 075 18 879 18 879 14 500 14 500 14 500 2 274 2 274 2 274 105 589 111 715 115 058

73 196 101 542 101 542 97 275 129 019 129 019 43 731 48 872 48 872 1 363 843 1 578 165 1 579 802
19 542 19 542 19 542 524 259 524 259 524 259

73 196 101 542 101 542 54 275 74 473 74 473 24 189 29 330 29 330 796 584 999 360 1 000 997
43 000 54 546 54 546 43 000 54 546 54 546

273 273 365 365 28 176 28 276
365 365 20 296 20 296

389 389 194 194 8 703 8 703

90 271 121 083 121 083 111 775 143 713 143 713 46 005 51 511 51 511 1 469 432 1 726 759 1 731 839

30 909 34 258 34 258 29 584 33 536 33 536 22 108 25 978 25 978 813 544 929 502 908 062
27 306 27 306 27 306 26 139 25 639 25 639 21 756 21 756 21 756 754 841 756 495 734 939

760 4 109 4 109 2 725 7 177 7 177 280 3 934 3 934 44 991 147 779 147 895
2 843 2 843 2 843 720 720 720 72 288 288 13 712 25 228 25 228

8 140 9 042 9 042 7 252 8 957 8 957 5 894 6 949 6 949 216 771 247 163 240 661

51 222 77 633 77 633 74 939 87 173 87 173 18 003 18 473 18 473 439 117 534 245 565 636

150 150 14 047 14 047 111 111 15 849 17 480

90 271 121 083 121 083 111 775 143 713 143 713 46 005 51 511 51 511 1 469 432 1 726 759 1 731 839

10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Arany J. Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen



11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

      Int. működési bevételek 105 589 32 559 32 559 32 559 18 669 18 669 20 321 1 363 1 363 1 363 4 230 4 230 8 552 800 800 800
      Kapott támogatás 1 363 843 0 0 0 0 0

OEP támogatás 43 000 0 0 0 0 0

194 194

B e v é t e l e k összesen: 1 469 432 32 559 32 559 32 559 18 669 18 669 20 321 1 363 1 363 1 363 4 230 4 230 8 552 800 994 994

      Személyi juttatások 813 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 748 12 067 12 118
Rendszeres személyi juttatások 754 841 0 0 0 0 8 968 8 968 8 968
Nem rendszeres személyi juttatások 44 991 0 0 0 0 60 2 379 2 430
Külső személyi juttatások 13 712 0 0 0 0 720 720 720

      Munkaadókat terhelő járulékok 216 771 0 0 0 0 2 616 3 244 3 258
      Dologi kiadások 439 117 54 636 60 411 60 411 53 433 64 076 65 728 1 364 1 364 1 364 400 400 4 722 9 133 10 126 10 126

14 047 14 047

K i a d á s o k összesen: 1 469 432 54 636 60 411 60 411 53 433 64 076 65 728 1 364 1 364 1 364 400 400 4 722 21 497 39 484 39 549

Létszám: 2012. január 1-től 390 0 0 0 0 4 4 4
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk. 378 0 0 0 0 4 4 4
                 részmunkaidőben foglalt. 12 0 0 0 0 0 0 0

Intézmények összesen 2012. évi 
eredeti ei.

5629121 5629131 5629171 6800021 6920001

Működési bevételek

Működési kiadások

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011.évi pénzmaradvány

     Felhalmozási kiadások



      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2012. január 1-től
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Intézmények összesen

Működési bevételek

Működési kiadások

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011.évi pénzmaradvány

     Felhalmozási kiadások

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

0 0 74 74 74 0 0 0 1 446 1 446 1 446 0 0 0
1 320 843 1 527 941 1 525 256 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
20 296 20 396 1 207
20 296 20 296

1 950 1 950 651 651

1 320 843 1 548 237 1 545 652 74 2 024 3 231 0 0 0 1 446 2 097 2 097 0 0 0

0 0 0 213 628 236 186 230 322 3 980 4 175 4 492 131 132 144 860 156 289 5 039 5 215 5 574
0 205 936 205 936 196 897 3 686 3 686 3 686 122 654 123 043 123 043 4 076 4 076 4 076
0 5 972 28 454 31 645 294 489 806 8 478 21 713 32 228 963 1 139 1 498
0 1 720 1 796 1 780 0 0 104 1 018 0
0 57 099 61 948 61 883 1 035 1 086 1 181 35 210 38 782 40 403 1 329 1 376 1 547
0 3 845 3 845 37 885 44 806 56 127 38 48 316 51 166 51 772 970 970 982

170 1 465 122

0 3 845 3 845 308 612 343 110 349 797 5 015 5 261 5 711 214 658 234 808 248 586 7 338 7 561 8 103

0 118 118 118 2 2 2 61 61 61 2 2 2
0 118 118 118 2 2 2 57 57 56 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 0 0 0

8510111 8510121 8520111 85201218419079



      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2012. január 1-től
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Intézmények összesen

Működési bevételek

Működési kiadások

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011.évi pénzmaradvány

     Felhalmozási kiadások

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

1 700 1 700 3 391 0 0 0 2 600 2 600 2 600 3 935 3 935 3 935 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

1 954 2 054 1 993 3 129

1 348 1 348 424 424 3 747 3 747

1 700 5 002 6 793 0 0 0 2 600 3 024 3 024 3 935 9 675 10 811 0 0 0

181 569 204 577 190 698 9 157 9 309 10 372 38 387 43 681 44 557 87 909 105 296 105 634 6 816 6 956 7 025
167 261 167 917 155 400 7 308 7 308 7 308 35 196 36 066 36 066 80 184 80 184 80 184 4 360 4 360 4 360
13 708 33 697 29 536 1 849 2 001 3 064 3 191 7 615 8 491 3 907 17 450 18 389 258 398 467

600 2 963 5 762 0 0 0 3 818 7 662 7 061 2 198 2 198 2 198
48 792 52 775 51 170 2 472 2 513 2 542 10 159 11 550 11 786 23 081 27 572 27 663 1 919 1 957 1 976
46 916 57 799 74 414 1 745 1 745 1 775 1 515 2 170 2 170 12 768 20 450 21 586 4 943 4 943 4 943

1 124 1 585

277 277 316 275 317 867 13 374 13 567 14 689 50 061 57 401 58 513 123 758 153 318 154 883 13 678 13 856 13 944

76 76 76 3 3 3 20 22 22 38 38 37 2 2 2
76 76 76 3 3 3 15 17 17 36 36 35 2 2 2
0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 2 2 0 0 0

853124185312118520221 85203118520211



      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2012. január 1-től
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Intézmények összesen

Működési bevételek

Működési kiadások

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011.évi pénzmaradvány

     Felhalmozási kiadások

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

0 0 0 5 164 5 164 5 164 0 0 0 0 0 0 13 700 13 700 13 700
0 0 0 0 0 0 11 241
0 0 0 0 0 0 11 241

1 217 1 217

0 1 217 1 217 5 164 5 164 5 164 0 0 0 0 0 0 13 700 13 700 24 941

7 339 7 444 7 498 42 625 45 996 48 262 3 362 3 451 3 551 0 0 0 0 0 0
4 943 4 943 4 943 40 800 41 640 41 640 3 236 3 236 3 236 0 0 0

655 760 814 1 825 3 156 5 422 126 215 315 0 0 0
1 741 1 741 1 741 0 1 200 1 200 0 0 0 0
2 173 2 201 2 215 11 308 12 217 12 415 908 932 932 0 0 0
2 832 4 049 4 049 25 514 26 490 26 725 1 716 1 716 1 722 0 0 8 074 8 074 19 315

12 344 13 694 13 762 79 447 84 703 87 402 5 986 6 099 6 205 0 0 0 8 074 8 074 19 315

2 2 2 22 24 24 2 2 2 0 0
2 2 2 22 24 24 2 2 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8559111 85591218532111 8559141 8621011



      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2012. január 1-től
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Intézmények összesen

Működési bevételek

Működési kiadások

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011.évi pénzmaradvány

     Felhalmozási kiadások

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 274 2 274 2 274
16 800 16 800 16 800 0 25 000 25 000 25 254 1 200 1 200 1 251 0
16 800 16 800 16 800 0 25 000 25 000 25 254 1 200 1 200 1 251 0

16 800 16 800 16 800 0 0 0 25 000 25 000 25 254 1 200 1 200 1 251 2 274 2 274 2 274

0 0 0 0 0 0 19 836 21 319 21 234 0 96 184 22 108 24 949 25 978
0 0 17 171 17 171 16 671 0 21 756 21 756 21 756
0 0 2 665 4 148 4 563 0 96 184 280 2 905 3 934
0 0 0 0 72 288 288
0 0 4 636 5 037 5 649 0 26 50 5 894 6 672 6 949

42 997 42 997 42 997 6 282 6 282 6 282 8 178 8 178 8 178 275 275 275 18 003 18 473 18 473
111 111

42 997 42 997 42 997 6 282 6 282 6 282 32 650 34 534 35 061 275 397 509 46 005 50 205 51 511

0 0 9 9 9 0 15 15 15
0 0 9 9 9 0 15 15 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0

8621021 8622111 8690411 8690421 8891011



      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2012. január 1-től
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Intézmények összesen

Működési bevételek

Működési kiadások

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011.évi pénzmaradvány

     Felhalmozási kiadások

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

0 0 0 16 552 18 356 18 356 0 0 0 523 523 523 105 589 107 393 115 058
0 0 0 0 1 363 843 1 570 941 1 579 802
0 0 0 0 43 000 43 000 54 546

153 153 120 120 25 733 28 276
20 296 20 296

389 389 8 703 8 703

0 389 389 16 552 18 509 18 509 0 0 0 523 643 643 1 469 432 1 712 770 1 731 839

0 3 3 22 020 24 550 24 800 0 3 3 8 889 9 124 9 452 813 544 909 257 908 046
0 18 897 18 897 18 897 0 8 409 8 409 8 409 754 841 757 596 735 540
0 3 3 280 2 810 3 060 0 3 3 480 715 1 043 44 991 130 146 147 895
0 2 843 2 843 2 843 0 0 13 712 21 515 24 611
0 1 1 5 870 6 553 6 620 0 10 10 2 270 2 323 2 411 216 771 238 775 240 661
0 41 266 62 769 65 469 0 9 956 12 164 12 164 439 117 515 738 565 652

150 150 15 602 17 480

0 4 4 69 156 94 022 97 039 0 13 13 21 115 23 611 24 027 1 469 432 1 679 372 1 731 839

0 10 10 10 0 4 4 4 390 394 391
0 10 10 10 0 3 3 3 378 382 380
0 0 0 0 0 1 1 1 12 12 11

9101231 Szakfeladatok összesen9105011 9105021 9101211



3 821 011 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
4 120 001 Lakó- és nem lakó épület építése
4 211 001 Út, autópálya építése
4 221 001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4 299 001 Egyéb m.n.s. építés
5 221 101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
5 629 121 Óvodai intézményi étkeztetés
5 629 131 Iskolai intézményi étkeztetés
5 629 171 Munkahelyi étkeztetés
5 811 001 Könyvkiadás
5 814 001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
6 820 021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése alaptev.
6 920 001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység alaptevékenység
8 130 001 Zöldterület kezelés
8 411 121 Önkormányzati jogalkotás
8 411 141 Orgy. képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
8 411 151 Önk. képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység

8 411 161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek

8 411 171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tev.
8 411 181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevék.
8 411 241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
8 411 261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
8 411 271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
8 411 331 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
8 411 431 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
8 411 921 Kiemelt önkormányzati rendezvények
8 414 011 Önk. közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
8 414 021 Közvilágítás
8 414 031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
8 419 019 Önk., valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
8 419 069 Finanszírozási műveletek
8 419 079 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel
8 419 081 Általános tartalék elszámolása
8 421 551 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai
8 510 111 Óvodai nevelés, ellátás
8 510 121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
8 520 111 Ált. isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
8 520 121 S. N. I. ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nev., oktatása (1-4. évfolyam)
8 520 211 Ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
8 520 221 S. N. I. ált. isk. tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
8 520 311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
8 531 211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
8 531 241 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)

8 532 111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendsz. szakmai elméleti oktatás 
a szakképzési évfolyamokon

8 559 111 Általános iskolai napköziotthoni nevelés
8 559 121 S. N. I. tanulók napköziotthoni nevelés
8 559 141 Általános iskolai tanulószobai nevelés
8 621 011 Háziorvosi alapellátás
8 621 021 Háziorvosi ügyeleti ellátás
8 622 111 Járóbetegek gyógyító szakellátása
8 690 411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
8 690 421 Ifjúság- egészségügyi gondozás
8 821 111 Rendszeres szociális segély
8 821 121 Időskorúak járadéka
8 821 131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
8 821 141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
8 821 151 Ápolási díj alanyi jogon 
8 821 161 Ápolási díj méltányossági alapon

Szakfeladatok jegyzéke



8 821 171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
8 821 181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
8 821 191 Óvodáztatási támogatás
8 821 221 Átmeneti segély
8 821 231 Temetési segély
8 821 241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8 821 251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
8 821 291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
8 822 021 Közgyógyellátás
8 822 031 Köztemetés
8 891 011 Bölcsődei ellátás
8 899 351 Otthonteremtési támogatás
8 899 361 Gyermektartásdíj megelőlegezése
8 899 431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
8 903 011 Civil szervezetek működési támogatása
8 903 021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
8 904 411 Közcélú foglalkoztatás
8 904 421 Közhasznú foglalkoztatás
9 101 211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9 101 221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
9 101 231 Könyvtári szolgáltatások
9 105 011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
9 105 021 Közművelődési intézemények, közösségi szinterek működtetése
9 311 021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése



 
 
 
 
 
       Tárgy:  Javaslat Gyál Város Önkormányzata 
        2013. évi költségvetési rendeletének 
        megalkotására. 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 24. §. (2) bekezdése szerint a jegyző 
által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény 
hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek, ennek időpontja a 2013. évben 
február 14. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 
(továbbiakban ÁVR) 33. § (1) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy az önkormányzati hivatal a helyi 
önkormányzat valamint, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott elemei 
költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 
napon belül adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez, jelen esetben március 15-ig. 
 
Fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve Gyál Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztését a Képviselő-testület a 2013. január 31-i ülésén tárgyalta. 
Az akkor benyújtott költségvetési rendelettervezet 1.089.451 e Ft hiányt tartalmazott, azonban a költségvetés 
csak egyensúlyosan fogadható el. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban Mötv) 111. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.  
 
A Képviselő-testület és a bizottságok iránymutatásai alapján a Hivatal elkészítette a 2013. évi költségvetési 
rendelettervezet végleges változatát. 
Igen nehéz feladat volt az első olvasatban benyújtott előterjesztésben szereplő hiány összegének „lefaragása”.  
Ennek érdekében áttekintettük feladatainkat, megnéztük a bevételek növelésének, kiadások csökkentésének 
lehetőségeit. 
Az adóbevételeknél január végén elkészült az év végi zárás és nyitás, amelynek következtében az adókivetések 
összege növekedett, ezen felül elemeztük a meglévő kintlévőségeinket és annak behajthatóságát, amelynek 
következtében a bevételi számok növelésre kerültek. 
A zárási feladatok végzése során a 2012. évi pénzmaradvány összege is pontosításra került, amelynek beruházást 
érintő részét szintén bevételt növelő tényezőként vettük figyelembe. 
 
Kiadások esetében számításba vettük az adósságkonszolidációval kapcsolatosan várható kiadáscsökkentést, 
vagyis a folyószámlahitel és a kötvény, tőke és kamatfizetési kötelezettségének összegét már csak a 60%-os 
szinten állítottuk be. 
Áttekintettük továbbá a tervezett fejlesztéseket, azok megvalósításának ütemezését. 
A Magyar Közlöny idei 21. számában megjelent a 26/2013.(II.12.) Korm. rend. a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról, amelyben pontosításra kerültek 
a köznevelési intézményeket működtető települési önkormányzatok finanszírozási körébe tartozó dologi 
kiadások és bevételek köre. Az ebben foglaltak szintén módosították bevételeink és kiadásaink összegét. 
Az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait is átnéztük, és szintén csökkentettük az első 
olvasatos beterjesztéshez viszonyítva. 
 
A jelenleg beterjesztett rendelettervezet sem működési, sem pedig felhalmozási hiányt nem tartalmaz. 
 
A rendelettervezet adataiból látható, hogy a 2013. év igen szigorú odafigyelést, gazdálkodást igényel mind az 
intézmények, mind a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, mind pedig a Polgármesteri 
Hivatal vezetőitől és dolgozóitól, mérsékletet a Képviselő-testület tagjaitól. 
 
Az ÁHT 23. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja 
meg. 
A helyi önkormányzat költségvetésének az alábbiakat kell tartalmaznia.: 

- A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, 
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kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) 
feladatok szerinti bontásban, 

- A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint 
költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, 

- A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, 
-  A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának 

igénybevételét 
- Az előző ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket 

és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, 
-  A költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető 

ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, 
- Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 

adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, 
- A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, a finanszírozási bevételekkel és 

kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, 
- Elkülönítetten az általános tartalékot és céltartalékot, 

 
Az ÁVR 24. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell 
megtervezni: 

1. A helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, az önkormányzatok 
általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi 
költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós 
forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, 

2. A helyi önkormányzat kiadásait, így különösen: 
 A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait 

beruházásonként, felújításonként, 
 A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, 

rászorultsági jellegű ellátásokat, 
 Általános és céltartalékot 
 Elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez 
történő hozzájárulásait. 

3. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal 
bevételi és kiadási előirányzati között az önkormányzati hivatal nevében végezett 
tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell 
megtervezni. 

4. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a 
költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak 
létszámát is. 

 
Az ÁVR 27. § (1) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek 
vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, és az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselő-
testület bizottságai elé terjeszti. 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően az egyeztetés megtörtént. 
 
A költségvetési rendelettervezet az alábbi összetételben készült: 

1. szöveges előterjesztés,  
2. szöveges előterjesztés mellékleteit képező munkatáblák, (1-3.) amelyek összehasonlítás céljából 

tartalmazzák a 2012. évi eredeti előirányzatokat, a 2012. évi, 2013. január hóban benyújtott rendelet 
módosítás adatait, valamint a 2013. évi tervezett előirányzatokat, 

3. a költségvetési rendelet, 
4. a költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatok. (1-19). 

 
A fentiek szerint elkészített 2013. évi költségvetési rendelettervezet költségvetési bevételeinek és költségvetési 
kiadásainak fő számait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelettervezet 1. 
sz. melléklete tartalmazza. 
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Gyál Város Önkormányzatának 2013. évi bevételei 
 
1. Önkormányzat bevételei 
 
Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a rendelettervezet 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Működési célú bevételek 
 
Kapott támogatás 
Az önkormányzatok költségvetési támogatása soron került tervezésre Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. sz. és 3. sz. 
mellékletében meghatározott feladatmutatók alapján az önkormányzatot megillető támogatások összege. A 
támogatások részletezését a rendelettervezet 3. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Közhatalmi bevétel 
Az önkormányzatok sajátos működési bevételei között került megtervezésre a helyi adók – építményadó, 
iparűzési adó – és a gépjármű adó 40 %-ának bevétele. Az adóbevételeket a 2013. évre kivetett összegek alapján 
terveztük, figyelembe vettük az egyes adónemekben meglévő kintlévőségeket és a behajthatósági tényezőit is. 
 
Intézményi működési bevételek 
A működési bevételek között került megtervezésre a bérleti díjak, az A.S.A által kapott kompenzációs jutalék, a 
kamatbevétel, az egyéb sajátos bevételek (úgy, mint közterület-használati díj, behajtási engedély), valamint az 
ezekhez kapcsolódó áfa összege. Itt került továbbá tervezésre Felsőpakony Község Önkormányzatának korábbi 
években felhalmozott tartozásainak összege, mely jelentős része már be is folyt költségvetésünkbe. 
Itt került továbbá tervezésre az átadott intézmények (iskolák) 2012. évi pénzmaradványának összege, 
intézményenkénti bontásban az étkeztetés során beszedett térítési díj összege, valamint a vonatkozó jogszabály 
szerint a Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevételének 30 %-a. 
 
Működési célú átvett pénzeszköz 
A működési célú támogatás értékű bevételek soron került megtervezésre az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztártól az egészségügyi ellátásra kapott támogatás összege. 
Év közben itt kerül elszámolásra a különböző jogszabályokban meghatározott visszaigénylések, intézményi 
túlfinanszírozás, illetve vállalkozásoktól, háztartásoktól átvett pénzeszköz összegei. 
 
Működési célú hitelt nem kíván önkormányzatunk felvenni, így ezen a soron nem kerül tervezésre összeg. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
 
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 
A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Eu-s) tételei között került megtervezésre a Kistérségi Szolgáltató 
Központ építésére a támogatási szerződésben meghatározott és a korábbi években le nem hívott támogatások 
összege. Itt került tervezésre továbbá ugyanezen létesítmény finanszírozására az EU Önerő Alapból megnyert és 
2012. évben le nem hívott összeg. 
A Bóbita Bölcsőde bővítésére is kapott önkormányzatunk Eu-s forrásból támogatást, amelynek összege szintén 
itt került tervezésre. 
 
Felhalmozási bevétel 
Ezen a soron kell tervezni az önkormányzati tulajdonban lévő telkek, eszközök értékesítéséből származó 
bevételeket. A piaci helyzet miatt bevételt nem terveztünk. 
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között került tervezésre a közérdekű kötelezettségvállalásból várhatóan 
befolyó összeg, valamint a 2012. évi pénzmaradvány beruházást érintő összege.  
 
 
Kölcsönök 
Itt került tervezésre a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói kölcsön 
összegének megtérülése. 
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2. Polgármesteri Hivatal bevételei 
 
A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését a rendelettervezet 8. sz. melléklete tartalmazza.  
 
Működési célú bevételek 
 
Intézményi működési bevételek 
Itt kerültek megtervezésre az igazgatás szolgáltatás bevételei, amely a helyszíni bírságok, valamint az 
építéshatósági eljárási bírságok és igazgatás szolgáltatási díjak várható összegeit tartalmazza. 
Szolgáltatások ellenértékeként került tervezésre a helyi rendeletünk alapján az esküvői szolgáltatás bevétele. 
Az egyéb sajátos bevételek között került megtervezésre Alsónémedi és Ócsa Önkormányzata felé, az 
építéshatósági feladatokat ellátó ügyintézők járandóságainak (bér, járulék, munkába járás, cafetéria juttatás) 
szerződés szerint továbbszámlázandó összege.  
A „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása munkaszervezetének feladatait a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal dolgozói látják el, amelyhez havi 400 e Ft-tal járul hozzá a Társulás, ennek összege 
szintén itt került tervezésre. 
Itt került továbbá tervezésre, mint továbbszámlázott szolgáltatás a Járási Hivatal részére átszámlázandó rezsi 
költségek (víz- és csatorna, villamos energia, gázenergia, szemétdíj, telefon, Internet, takarítás, fénymásoló 
bérlete, kötelező karbantartás, biztosítás) szerződésben rögzített feltételek szerinti összege. 
Szintén itt került tervezésre a fentiekhez kapcsolódó ÁFA összege is. 
 
Kapott támogatás 
Itt került tervezésre az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely a Polgármesteri Hivatal kiadásainak 
és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 8 sz. mellékletben jelenik meg, az 1 
sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
 
A Polgármesteri Hivatal esetében felhalmozási célú bevétel nem került tervezésre. 
 
3. Intézmények bevételei 
 
Az Intézmények bevételeinek részletezését a rendelettervezet 10.sz. melléklete tartalmazza. 
 
Működési célú bevételek 
 
Az intézményi működési bevételek között az önkormányzat fenntartásában és működésében maradt intézmények 
étkeztetéssel kapcsolatos bevételei, a bérleti díj bevételek, valamint közüzemi számlák továbbszámlázásából 
keletkező bevételek kerültek tervezésre. 
 
Felhalmozási célú bevételek 
 
Felhalmozási célú bevétel az Intézményeknél nem került tervezésre.  
 
Gyál Város Önkormányzatának 2013. évi kiadásai 
 
1. Önkormányzat kiadásai 
 
Működési célú kiadások 
 
A működési célú kiadások részletezést a rendelettervezet 4. sz. melléklete tartalmazza.  
 
Személyi juttatások 
 
A rendszeres személyi juttatások között került tervezésre a polgármester, az alpolgármester valamint a két fő 
mezőőr alapilletményének összege. Itt került továbbá tervezésre a közfoglalkoztatásra fordított összeg 
önkormányzatunkat terhelő önrésze. 
A nem rendszeres személyi juttatások soron került megtervezésre a polgármester, alpolgármester, a két fő 
mezőőr cafetéria juttatásának, és költségtérítésének összege. 
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A külső személyi juttatások között került tervezésre a képviselőknek fizetendő tiszteletdíj összege, valamint 
megbízási díjra összeg. 
Munkaadókat terhelő járulékok 
 
Itt került tervezésre a bérek és a béren kívüli juttatások (cafetéria, költségtérítés), külső személyi juttatások után 
a jogszabályban meghatározott szociális hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás összege. 
 
Dologi kiadások 
 
A szolgáltatások között került tervezésre a közvilágítás, a városközpontban létesített park öntözése, a veszélyes 
hulladékok elszállítása, a 75 év felettiek szemétszállítási díjának átvállalása, az utcanév táblák cseréje az 
egységes utcakép kialakítása érdekében, a BKK-nak fizetendő szolgáltatási díj összege. Itt került továbbá 
tervezésre a fenntartásra átadott intézmények működési kiadásainak összege, úgy, mint étkezési, rezsi, egyéb 
üzemeltetési kiadások, valamint a 2012. évben teljesített, kifizetetlen számlák összegei. 
A különféle dologi kiadások között került tervezésre a vissza nem igényelhető, a befizetendő és a 
beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa összege. Az egyéb dologi kiadások soron zajtérkép megújítására, 
utcaszélesítésre, területrendezésre terveztünk összeget. 
Itt került továbbá tervezésre a cafetéria után fizetendő személyi jövedelemadó, valamint a reklám és propaganda 
kiadások összege. 
Az egyéb folyó kiadások tételén került tervezésre az önkormányzati szintű vagyonbiztosítás összege. Itt 
terveztünk fedezetet a bankköltségekre, a tranzakciós illetékre, valamint a folyószámla és munkabér hitel 
igénybevételéhez kapcsolódó kamatkiadásokra. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 
Az itt tervezett összegek az önkormányzati saját forrás összegei, figyelembe véve az ezt megalapozó szociális 
rendeletünket, az ide vonatkozó jogszabályokat. Az eddigi tapasztalatok, valamint a korábbi évek tényszámai 
alapján az állami finanszírozással 2013. év végére a segélyezési kiadás kb. háromszorosára nő. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
 
A működési célra átadott pénzeszközök között került tervezésre többek között a Dabas és Környéke Üdülőtábor 
Alapítvány támogatása, a Szent József Idősek Klubja részére nyújtandó támogatás, a Sportpálya üzemeltetésére 
fordított támogatás. Itt került tervezésre a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit KFT részére a 
szindikátusi szerződésben megfogalmazott feladatok elvégzésére adott támogatás összege, a Gyáli Kistérségi 
Társulás részére fizetendő tagdíj és működési hozzájárulás összege. 
 
Likvid hitel törlesztése 
 
Itt került tervezésre a 2012. december 31-én igénybevett, és 2013. január 2-án visszafizetett folyószámlahitel 
összegének 60 %-a. 
 
Tartalékok 
 
A tartalékok – általános és céltartalék – összegét a rendelettervezet 6. sz. mellékletében részletezzük. Itt szerepel 
a pályázatok benyújtásához szükséges önrész összege, a civil szervezetek, alapítványok részére adható 
keretösszeg, a közbiztonság támogatására fordítható összeg, a városi rendezvényekre illetve a város által 
alapított díjakra fordítható összeg, az intézményeknél várható végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak 
összege. Itt került tervezésre forrás a HPV védőoltás, a hóeltakarítás kiadásaira. Itt terveztünk összeget a 
beadásra váró energetikai korszerűsítés pályázat önrészének fedezetére. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
 
Intézményi beruházások 
 
A felhalmozási kiadások részletezését a rendelettervezet 5. sz. melléklete tartalmazza. A mellékletben a 
beruházások összegei bruttó módon (áfát is tartalmazva) kerültek tervezésre. Ez alól kivételt képeznek az 
engedélyköteles beruházások – mint Kistérségi Szolgáltató Központ építése, Bölcsőde bővítése, – mivel azok a 
fordított áfa fizetés szabályai alá esnek, az áfa összege a működési célú kiadások között kerül tervezésre.  
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Az intézményi beruházások között a mellékletben szereplő beruházások két csoportban szerepelnek. A 
beruházási feladatok között az önkormányzat saját forrásából megvalósítandó, míg az Eu-s támogatással 
megvalósuló beruházások között a pályázati forrásból megvalósuló beruházások szerepelnek. 
 
Felújítások 
 
A felújítások között került megtervezésre az intézmények szükséges év közbeni felújítására fordított kiadás. 
 
Egyéb felhalmozási kiadások 
 
Itt került tervezésre a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-nek eszközvásárlásra (gázzsámoly, 
gépjármű, aggregátor, útfenntartási kiadások, gépjármű vásárlás) átadott összeg. 
 
Kötvénykiadások 
 
Ezen a soron került tervezésre a Gyál Jövője kötvény 2013. évi tőke és kamatfizetési kötelezettségének 60 %-os 
összege, 245 Ft/CHF árfolyamon számolva. 
  
Kölcsönök 
 
Ezen a soron került tervezésre a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói 
kölcsön összege. 
 
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 
 
A Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezését a rendelettervezet 8. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Működési célú kiadások 
 
Személyi juttatások 
 
A rendszeres személyi juttatások tervezését a 2013. évi költségvetési törvényben meghatározott 38.650,- Ft-os 
köztisztviselői illetményalappal készítettük el. A tervszámokban ezen kívül a soros előrelépés összege, valamint 
a Képviselő-testület által megszavazott illetménykiegészítés szerepel. 
A nem rendszeres juttatásoknál került tervezésre a cafetéria juttatás összege, dolgozónként bruttó 200.000 Ft, 
amely a fizetendő járulék összegét is tartalmazza, a köztisztviselők jubileumi jutalma, közlekedési 
költségtérítése, a túlóra és készenléti díj összege. Jutalom összege nem került tervezésre. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
 
A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2013. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely 
tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó és az 
egészségügyi hozzájárulás összegét. 
 
Dologi kiadások 
 
A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között kerültek tervezésre a hivatal működésével kapcsolatos 
készletbeszerzések, közüzemi és egyéb szolgáltatók díjai, egyéb dologi kiadások, karbantartási kiadások, bérleti 
díjak, programfrissítések, honlap karbantartása, postaköltség, takarítás, oktatás, foglalkozás eü. Itt került továbbá 
tervezésre a könyvvizsgálati díj, a belső ellenőrnek fizetett díj, a reprezentáció, az irattár rendezéséért fizetendő 
összeg, a REHAB hozzájárulás a cégautó adó és az áfa összegei, amelyet, az érvényben lévő szerződések 
áttekintése után, azok figyelembe vételével állítottunk össze.  
 
Felhalmozási célú kiadások 
 
Itt került tervezésre a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges szerver és számítógép beszerzés összege. 
 
 
3. Intézmények kiadásai 
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Az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 
2013. évre tervezett kiemelt kiadási előirányzatait a rendelettervezet 10. sz. melléklete tartalmazza. 
 
 
Működési célú kiadások 
 
Személyi juttatások 
A rendszeres személyi juttatás kiadási tételein belül került tervezésre a közalkalmazottak alapilletménye és 
pótlékai a 2013. évi költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően a bértábla és a szakmai szorzók előírásai 
alapján.  
 
Munkaadókat terhelő járulék 
A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2013. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely 
tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó és az 
egészségügyi hozzájárulás összegét. 
 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások az intézmények készletbeszerzési (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag), szolgáltatási 
(elsősorban közüzemi díjak) kiadásainak, valamint a gyermek és felnőtt étkeztetés kiadásainak tervezett 
összegeit tartalmazzák.  
 
Felhalmozási célú kiadások 
 
Az intézmények ezen a soron nem terveztek összeget. 
 
A rendelettervezet 12. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési intézményei, a 
Polgármesteri Hivatal és a közfoglalkoztatottak létszámát teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak szerint. 
 
A rendelettervezet 13. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat közvetett támogatásait, így különösen az 
adóelengedéseket, adókedvezményeket. 
 
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek 
futamidejének végéig a rendelettervezet 14. sz. melléklete tartalmazza. 
 
A rendelettervezet 15. számú melléklete az Önkormányzat költségvetési mérlegét mutatja be közgazdasági 
tagolásban. 
 
Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a rendelettervezet 16. sz. melléklete, a le nem zárt Eu-s 
pályázatok összefoglaló adatait a 17. sz., a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti 
bontásban és összesítve a 18. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, nem kötelező és állami (államigazgatási) feladatok 
szerinti megosztását a rendelettervezet 19. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Az ÁHT 29.§. (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig 
határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. 
A 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet 14. sz. mellékletében ismertetjük az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, amelynek várható összege 2014-ben 
177.702 e Ft, 2015-ben 175.649 Ft, 2016-ban 167.596 e Ft. 
 
Határozati javaslat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyál Város Önkormányzatának a Stabilitási 
tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló fizetési 
kötelezettségeit 2014. évre 177.702 e Ft, 2015. évre 175.649 e Ft, és a 2016. évre 167.596 e Ft várható 
kötelezettséggel az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének 14. sz. mellékletében ismertetett 
tartalommal  elfogadja. 
 



8 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester. 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és Gyál Város Önkormányzatának 
2013. évi költségvetési rendeletét megalkotni szívesedjenek.  
 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: valamennyi bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
 
Gyál, 2013. február 18. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

M e g n e v e z é s 2013.évi terv

B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei
     Működési célú bevételek
        Kapott támogatás
        Közhatalmi bevételek
        Intézményi működési bevétel
        Működési célú átvett pénzeszközök

0 0

     Felhalmozási célú bevételek

        Felhalmozási bevétel 0
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
        Kölcsönök(munkáltatói kölcsön lakásépítésre)

2. Polgármesteri Hivatal bevételei
     Működési célú bevételek
        Intézményi működési bevétel
       2011.évi pénzmaradvány 0
    Felhalmozási célú bevételek 0

3. Intézmények bevételei
     Működési célú bevételek
        Intézményi működési bevétel
        Működési célú átvett pénzeszközök 0 0
        2011. évi pénzmaradvány 0 0
     Felhalmozási célú bevételek 0

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai
     Működési célú kiadások
        Személyi juttatások 0
        Munkaadókat terhelő járulékok 0
        Dologi kiadások
        Ellátottak pénzbeli juttatásai
        Egyéb működési célú kiadások (átadott)
       Likvid hitel törlesztés
      Tartalékok
          - céltartalék
          - általános tartalék

      Felhalmozási célú kiadások
         Intézményi beruházás
         Felújítások 0
         Egyéb felhalmozási kiadások (átadott)
         Kötvénykiadások
         Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre)

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai
     Működési célú kiadások
         Személyi juttatások
         Munkaadókat terhelő járulékok
         Dologi kiadások

0
    Felhalmozási célú kiadások 3070

3. Intézmények kiadásai
     Működési célú kiadások
      Személyi juttatások
      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
      Felhalmozási kiadások 0 0

K i a d á s o k összesen:

2013. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt 
előirányzatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2013. 01.hó 
mód.ei.

3 524 381 5 316 988 3 105 146
2 854 024 4 566 257 2 325 569

802 979 991 564 575 884
1 653 050 1 653 684 1 402 998

354 995 415 891 294 505
43 000 1 505 118 52 182

        Múködési célú hitelfelvétel

670 357 750 731 779 577
        Felhalm. célú támogatás értékű bevétel 489 397 495 383 487 091

91 063 91 063
86 897 161 285 290 986

3 000 3 000 1 500

22 899 1 421 756 26 730
22 899 1 421 756 26 730
22 899 21 549 26 730

1 400 207

66 482 203 140 68 288
66 482 135 111 68 288
66 482 68 286 68 288

9 746
2 533

3 613 762 6 941 884 3 200 164

2 141 515 3 393 829 2 178 351
1 162 460 2 168 551 1 057 599

6 612 43 825
2 512 11 465

554 365 510 763 629 030
45 450 197 632 33 000

129 970 174 301 192 658
229 664 229 664 47 503

100 118
197 011 1 044 006 95 118

6 000 3 061 5 000

979 055 1 225 278 1 120 752
685 014 932 566 928 042

6 783 5 300
51 905 57 359 11 550

232 353 232 353 174 360
3 000 3 000 1 500

531 193 1 936 952 373 553
531 193 1 936 952 370 483
317 625 333 889 196 614

84 269 88 660 50 574
129 299 117 622 123 295

        Egyéb működési célú kiadás (átadott pe.) 1 396 781

616 314 716 453 648 260
616 314 716 453 648 260
300 209 337 804 309 434

79 420 89 511 81 635
236 685 289 138 257 191

3 289 022 6 047 234 3 200 164



Gyál Város Önkormányzat

2013. évi bevételei 

M e g n e v e z é s

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
Önkormányzatok költségvetési támogatása
          Támogatások
          Központosított előirányzat 0 0

0 0
0 178 0
0 0
0 0

          Egyéb központi támogatás 0 0

Közhatalmi bevétel
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
         Helyi adók
                Építményadó
                Iparűzési adó
                Gépjárműadó
                Bírság, pótlék 0 0
                Talajterhelési díj 0 634
         Átengedett  központi adók 0

0
0

Intézményi működési bevételek
Működési bevételek
   Bérleti díj Mezőhúsgép

100 100 0
   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut.

0 0 0
480 480 480

   Kamatbevétel

0
   Felsőpakony Önkormányzat korábbi évek tartozása
   Igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 0
   Egyéb sajátos bevétel 0
   Adójutalék teljesítése 0 0
   Továbbszámlázott működési bevétel 0 0 0
   Árfolyamnyereség 0 0 0
       Átadott intézmények 2012. évi pénzmaradványa
       Átadott intézmények étkezési bevételei 0
                        -Ady Endre Általános Iskola 0
                        -Bartók Béla Általános Iskola 0
                        - Zrínyi Miklós Általános Iskola 0
      Kodály Z. Zeneiskola tandíjbevétel 30 %-a 780

Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
        Segélykifizetések állami támogatása 0 0
        Működési célú támogatás értékű bevétel (OEP)
        Polgármesteri Hivataltól pénzmaradvány átvétel 0 0

0 0
0 0
0 0 0
0 0 0

Működési célú hitelfelvétel 0 0

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Uniós)
      Kistérségi Szolgáltató Központ építése
      Kistérségi Szolgáltató Központ önerő támogatás
      Bölcsőde bővítése

Felhalmozási bevétel 0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (hazai)

0
                             - Balla Mihály Kis-szélső u. 0 0 0

                             - DIGI TV 0
0

2012. évi 
eredeti ei.

2013. 01.hó 
mód.ei.

2013.évi 
terv

2 854 024 4 566 257 2 325 569

802 979 991 564 575 884
802 979 991 564 575 884
802 979 738 237 575 884

13 321
                 Működési célú közp. ei. 13 143
                 Felhalmozási célú központ. ei.
          Egyes szociális feladatok norm.tám. 126 116
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) 66 410

47 480

1 653 050 1 653 684 1 402 998
1 653 050 1 653 684 1 402 998
1 304 138 1 304 772 1 402 998

202 788 202 788 205 299
847 889 847 889 1 088 817
253 461 253 461 108 882

348 912 348 912
                Személyi jöv.adó helybenmaradó része 248 490 248 490
                Szem. jöv. adó kiegészítés 100 422 100 422

354 995 415 891 294 505
354 995 415 891 294 505

7 538 7 538 4 800
   Bérleti díj Navax 3 293 3 293 3 622
   Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft.

99 360 99 360 102 000
   Bérleti díj DPMV Zrt 76 377 96 377 50 044
   Bérleti díj Material Line Bt.
   Bérleti díj Eisberg Kft.

98 440 98 440 49 440
   Kiszámlázott term. és szolg. Áfa 44 820 45 197 27 540
   Értékesített eszk. Áfa 24 587 24 587

4 844
1 873

27 724 2 250
10 922

18 619
20 630 30 086
12 551 17 573
2 717 5 758
5 362 6 755

43 000 1 505 118 52 182
43 000 1 505 118 52 182

32 518
43 000 54 546 52 182

1 395 484
         Int. túlfinansz. miatt átvett pe. 10 040
        Pénzeszközátvétel MÁK-tól 2011. évi besz. 12 530
       Működési célú pe.átvétel háztartásoktól
       Tempus támogatás, egyéb

170 336

670 357 750 731 779 577

Felhalmozási célú támogatás értékű bev. 489 397 495 383 487 091
489 397 495 383 487 091
489 397 495 383 314 643

22 448
150 000

91 063 91 063
91 063 91 063

86 897 161 285 290 986
86 897 161 285 290 986

      Közérdekű köt.váll. - Puskás  u. telek 13 000 13 000

                             - MO melletti terület szab.terv 66 069 66 069 18 986
2 000 2 000

                             - Kovács Antal területfejl.hozz. 1 828 1 828
                             - Raiffeisen Bank, Erste Bank 2 000 2 000 2 000



                             - Telekrendezés 0
        2012. évi pénzmaradvány Önkormányzat
       Gyál Városüzemeltetés Kft. támogatás 0 0
       Otthonteremtési támogatás 0 0

    Kölcsönök
Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése

Önkormányzat bevételei összesen:

2 000 2 000
270 000

72 015
2 373

3 000 3 000 1 500
3 000 3 000 1 500

3 524 381 5 316 988 3 105 146



3. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi működési célú kiadások

Megnevezés

Személyi juttatások 0

Rendszeres személyi juttatás

Polgármester, alpolgármester alapilletménye

Közalkalmazottak alapilletménye

Közmunka foglalkoztatás önrésze 0 134
0 0

Nem rendszeres személyi juttatás
295
295

Közlekedési költség térítése
Köztisztviselők normatív jutalma 0 400 0
Külső személyi juttatások
Képviselők tiszteletdíja

0 500 500
Kitüntetések, díjak 0 766 0

Munkaadókat terhelő járulékok 0
Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 0
Egészségügyi hozzájárulás %-os 0 690 98

Dologi kiadások

Gyógyszerbeszerzés 0 0
Irodaszer, nyomtatvány 0 768 0

0 0
Mezőőrök formaruha 245

0

Készletbeszerzések 245

Közvilágítás
0 0

Bérleti díj, szállítási szolgáltatás 0 989 0
Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj 0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 0
Távközlési díjak 0 0 0
BKV buszjáratok
Oktatás 0 0 0
Továbbszámlázott szolgáltatások 0 0 0
Intézmények működési kiadásai 0
    -Étkezés 0
                 -Ady Endre Á.I. 0

                 - Zrínyi Miklós Á.I. 0

                 - Bartók Béla Á.I. 0
    -Rezsi 0 0
                 -Ady Endre Á.I. 0
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 0
                 - Bartók Béla Á.I. 0

    - Egyéb üzemeltetés 0 0
                 -Ady Endre Á.I. 0
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 0
                 - Bartók Béla Á.I. 0

0 243

0 0

Pf. 
szám

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01. hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

6 612 43 825

20 795

12 059

2 736

6 000
Részmunkaidőben fogl.rendszeres szem.jutt. 4 946

3 602
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása
Közalkalmazottak cafetéria juttatása

3 012

19 428
18 928

Állományba nem tartozók megb.díja

2 512 11 465
1 822 11 367

554 365 510 763 629 030

5 049

Szakmai anyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz 1 614

Új épület inf.eszközbeszerzés 2 000 2 000

2 000 9 431

40 977 40 977 46 632

Karbantartás, kisjavítás 12 855

6 000
10 000 15 500

59 600 59 828 60 000

89 271 222 873

89 271 114 746

37 857 46 697
30 200 35 894

21 214 32 155
35 837
11 562
13 154
11 121
35 819
13 941

9 000
12 635

                 - Kodály Z.Zeneisk.
Átadott intézmények 2012.évi telj.kifizetetlen számlái 36 471



3. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi működési célú kiadások

Megnevezés
Pf. 

szám
2012. évi 
eredeti ei.

2013.01. hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

                 -Ady Endre Á.I. 0

                 - Zrínyi Miklós Á.I. 0
                 - Bartók Béla Á.I. 0

10
                 - Eötvös J KSZKI 0

Szolgáltatások

Vissza nem igényelhető Áfa
0 851

Egyéb különféle dologi kiadás 0
Különféle adók, díjak 112

Számlázott szellemi tevékenység 0 0 0
Reklám és propaganda kiadások

Különféle dologi kiadások

Előző évi maradvány visszafizetése 0
Vagyonbiztosítás
Bankköltség, különféle tagdíjak
Kártérítések 500 500

0 0 0
Kamatkiadások működési célú

0 0 0

Egyéb folyó kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Foglalkoztatás helyettesítő támogatás
Időskorúak járadéka 250 0
Rendszeres szociális segély
Iskoláztatási támogatás 0 0 0
Ápolási díj 0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Lakásfenntartási támogatás
Rendkívüli szociális segély
Temetési segély 500 500 500
Köztemetés
Beiskolázási segély
Szociális tanulmányi ösztöndíj
Méltányossági közgyógyellátás
Gyermektartásdíj megelőlegezés 0 0

0 414 0
0 360 0

Egyéb működési célú kiadások (átadott)
   Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás
   Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás
   Szent József Idősek Klubja

0 0 0
   Sportpálya üzemeltetésre támogatás

   ISKB civil szervezetek támogatása 0 0

7 963
7 999

11 977

                 - Kodály Z.Zeneisk.
8 522

189 848 124 649 351 005

29 137 36 591 36 942

Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz. 27 540

Felh.kiadáshoz kapcsolódó fordított áfa miatti befiz. 238 953 238 953 178 899
1 980 2 500

5 340 8 274 6 000

273 430 286 649 251 993

1 969 1 969

2 510 2 510 3 012
7 647 7 244 13 375

1 850

Önk. lakáskiürítéséért fizetendő kártér.
76 461 76 461 8 900

Árfolyamveszteség, rehab.hj.

89 087 90 034 25 787

45 450 197 632 33 000

12 000
2 487

13 500 78 682 2 000

15 000 60 672
5 000 20 178 6 000
1 500 14 165 1 500
4 000 4 000 4 500

1 000 1 000 1 000
1 000 1 000 1 500
2 500 2 500 3 000
1 200 1 200 1 000

10 474
Mozgáskorl. közlekedési hj.
Óvodáztatási támogatás

638 264 2 213 116 1 119 453
3 200 1 545 1 600
1 000 1 000 1 000
2 500 2 500 2 625

   Bursa Hungarica 3 600 3 600 3 350
   Ócsai Turinform Iroda

11 210 11 210 12 225
   Polgármester által felhaszn.keret 5 000 4 165 5 000

5 000



3. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi működési célú kiadások

Megnevezés
Pf. 

szám
2012. évi 
eredeti ei.

2013.01. hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

   OKB civil szervezetek támogatása 0 0
   Egyéb szervezet, egyesület támogatása 0 0

   Költségvetési támogatások
   Gyáli Polgármesteri Hivatal támogatása
   Gyál Város intézményeinek támogatása

   Intézmények részére alulfinanszírozás 0 0

   Támogatások, tagdíjak

                           - tagdíj 710 710 713

   FAÖT tagdíj 360 360 480
0

   Magyar Önkormányzatok Szövetsége 250 250 0
   DMTISZK tagdíj 0

   Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 0 0 0
   Dabasi Tűzoltóság támogatása 0 0 0

0 0 0
   Egyéb 0 0 0

Likvid hitel törlesztés

3 000
2 788

508 294 2 038 815 926 795
508 294 515 196 346 823

1 523 619 579 972

20 296

103 460 119 197 166 858
   Gyál Városfejl. és Városüz. Kft. műk. támog. 63 246 80 551 137 126
   Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500 1 500 1 500
   Kertváros Gyáli Kistérs. támog. 33 018 33 018 27 752

                           - normatív támog. 32 308 32 308 27 039

   Pest Megyei Területfejlesztési Kft 1 186 1 186

3 900 2 332
   Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat

   Korengedményes nyugdíj miatt Nyugdíjfolyósitónak fiz.

229 664 229 664 47 503



 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
………… önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 23.§ (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv) 111. §.(2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről a 
következő rendeletet alkotja: 
 
 

1. A rendelet hatálya 
 
 
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az 
Önkormányzat által létrehozott valamennyi intézményre (a továbbiakban együtt: önkormányzati intézmények) 
kiterjed. 
 

 
 2. Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése 

bevételei és kiadásai 
 
 
2.§ (1) A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
 kiadási főösszegét 3.200.164 e Ft-ban 
 bevételi főösszegét 3.200.164 e Ft-ban 
 
állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően. 
 
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt 
előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint, szakfeladatonkénti bontásban a 7. számú melléklet 
szerint, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek részletezését a 17. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásait a 3. 
számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok 
szerinti bontásban a 4. számú melléklet szerint, szakfeladatonkénti bontásban a 7. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
 
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházásonként, felújításonként az 5. számú 
melléklet szerint, szakfeladatonkénti bontásban a 7. számú melléklet szerint, az Európai Uniós forrásból 
finanszírozott támogatással megvalósuló projekt részletezését a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(6) A Képviselő-testület a céltartalékok előirányzatait tételesen a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá, 
felhasználását a 16. § (2) bekezdésében szabályozza. 
 
(7) A Képviselő-testület az általános tartalékot a 6. számú melléklet szerint 5.000 e Ft összegben állapítja meg, 
felhasználása feletti rendelkezési jogáról nem mond le. 
 
(8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint, szakfeladatonkénti bontásban a 
9. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(9) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények – Polgármesteri Hivatal nélküli - költségvetési 
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bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. számú 
melléklet, szakfeladatok szerinti bontásban a 11. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 
(10) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet - amely a teljes és részmunkaidős álláshelyeket 
együttesen tartalmazza - az önkormányzati intézmények és a közfoglalkoztatottak vonatkozásában a 12. számú 
melléklet szerint állapítja meg. 
 
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat közvetett támogatásait – így különösen az adóelengedéseket, 
adókedvezményeket - a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtására megalkotott 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban ÁVR) 28. §. b), d), e) 
pontjaiban megfogalmazott támogatásokat nem nyújt. 
 
(12) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
(továbbiakban Stabilitási törvény) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 14. 
számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 
 
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. számú melléklet szerint 
állapítja meg. 
 
(15) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve 
a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(16) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező és nem kötelező, valamint 
állami (államigazgatási) feladatok szerinti megosztását a 19. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

 
3. Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének  

végrehajtási szabályai 
 
 
3.§ A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati intézmények vezetőit és a polgármestert a 
költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 
 
4. § A 2 § (1) bekezdés szerinti 3.200.164 e Ft bevételi főösszeget meghaladóan év közben realizálódó - nem 
céljellegű - önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére, illetőleg a már jóváhagyott 
általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag 
a Képviselő-testület vállalhat. 
 
5. § Az önkormányzati intézmények kötelezettségvállalásaira az ÁVR 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az 
irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó – 
előirányzat túllépést okozó – kötelezettséget nem vállalhatnak.  
 
6. § (1) Az előirányzat módosításra az ÁHT 34. §-ában foglaltak az irányadók. 
 
(2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az ÁHT 35. §-ában foglaltak 
vonatkoznak. 
 
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az ÁHT 41. § (4) bekezdése, valamint a Stabilitási törvény 10. §-a 
vonatkozik. 
 
7. § (1) Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem 
használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja.  
 
(2) Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző 
évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatja fel.  
 
8. § Az önkormányzati intézményekben a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek 
nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt 
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meghaladóan nem teljesíthetők. Az önkormányzati intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása 
automatikusan nem vonja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. 
 
9. § Az önkormányzati intézmények – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül – a részükre 
jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával – az Ávr. 36. § (2) bekezdésében 
meghatározott előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak.  
 
10. § (1) Az önkormányzati intézmények a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére 
akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, 
illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik.  
Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.  
 
(2) A költségvetési intézményeknek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell 
gazdálkodnia, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen. 
 
(3) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások, a munkavégzéshez kapcsolódó 
juttatások (együttesen: keresetbe tartozó juttatások) előirányzat-maradványa használható fel év közben, illetőleg 
a következő évben a pénzmaradvány, illetőleg az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően jutalom 
kifizetésére. E kifizetés valamennyi forrásból összesen a rendszeres személyi juttatási előirányzat 12 %-os 
mértékéig terjedhet. E mértéken felül csak teljesítményhez kötötten fizethető jutalom. 
 
11. § Az önkormányzati intézmények a 2013. évben feladatelmaradás miatt jogosulatlanul igénybe vett állami 
támogatás és egyes közoktatási feladatokra jogosulatlanul igénybe vett kiegészítő támogatás központi 
költségvetés javára történő visszafizetését és annak kamatait a 2013. évi pénzmaradványuk terhére kötelesek 
teljesíteni. 
 
12. § Az önkormányzati intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával 
(kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat 
finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel. 
 
13. § A céltartalék források biztosításához kötött kiadás, amely abban a mértékben szabadítható fel, ahogyan a 
források megteremtődnek. 
 
14.§ A polgármester kötelessége, hogy az önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása 
érdekében folyamatosan vizsgálja 

a.) az önkormányzata saját bevételei további növelésének, 
b.) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat-összevonás, 
szervezeti korszerűsítés 

lehetőségét. 
 
15.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező 
likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig 
folyószámlahitelt, a munkabérek kifizetésére szükség esetén munkabérhitelt vegyen fel az önkormányzat 
számláját vezető pénzintézetnél.  
 
(2) Az önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester 
haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 
 
16.§ (1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatokkal kapcsolatos döntési, illetőleg kötelezettségvállalási 
jogosultságot a (2) bekezdésekben foglaltak szerint határozza meg. 
 
(2) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt a költségvetésben jóváhagyott 5.000 e Ft összeg és a céltartalék 
6. számú mellékletben felsoroltak előirányzatainak felhasználásáról, kivéve a Mötv 42. § 4. pontjában említett 
eseteket. 
 
17. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad 
pénzeszközeit betétben helyezze, illetve államilag garantált értékpapírba fektesse a Képviselő-testület utólagos 
tájékoztatása mellett. 
 
18.§ (1) Az önkormányzat helyi adó beszedési számláin, a gépjárműadó 40 %-a, az egyéb bevételek, a pótlék és 
a bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot – rendelkezésre álló összeget 
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legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára át 
kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak nulla egyenleget mutathat. 
 
(2) Az önkormányzat talajterhelési díj beszedési számláján a hó végén - kivéve június és december hónapot – 
rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az önkormányzat Környezetvédelmi 
Alap pénzeszköz elszámolási számlája javára át kell utalni. Félév végén és év végén a számla csak nulla 
egyenleget mutathat. 
 
(3) Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról 
kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a költségvetési 
elszámolási számláról kell az átutalást a megfelelő számlára teljesíteni a visszatérítés érdekében. 
 
(4) Az önkormányzat idegen bevételek elszámolási számlájáról az önkormányzatot megillető bevétel hó végén 
rendelkezésre álló összegét a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell az önkormányzat költségvetési 
elszámolási számlájára átutalni. A nem az önkormányzatot megillető bevételt szükség szerint, de legkésőbb a hó 
végén rendelkezésre álló összeget a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a behajtást kérő szerv megfelelő 
számlájára átutalni. 
 
(5) Az önkormányzat eljárási illeték beszedési számlájáról a bevételt legkésőbb a negyedévet követő hónap 10. 
napjáig kell a MÁK Nemzetgazdasági Elszámolások Osztálya önkormányzati adóhatóság által beszedett illeték 
megnevezésű számlára átutalni. 
 
19. § (1) Az önkormányzati intézmények a pénzmaradványukat az éves beszámoló készítésekor állapítják meg, a 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabálynak megfelelően. 
 
(2) Az önkormányzati intézmények pénzmaradványáról az Áht. 86. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a 
Képviselő-testület jogosult dönteni.  
 
20. § Az önkormányzati intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, 
használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek 
jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai 
hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért. 
 
21. § (1) Az önkormányzat által támogatott szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott 
céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. 
 
(2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási 
kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget 
visszakövetelni. 
 
(3) Az önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-
megrendelési céllal juttatott támogatásokat – amennyiben az releváns - kizárólag a közbeszerzési törvény 
szabályainak alkalmazásával használhatják fel. 
 
22. §. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, - amennyiben a költségvetési rendeletet a naptári év 
kezdetéig nem alkotja meg és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz – hogy jogosult a helyi 
önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások 
teljesítésére. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. 

 
 

4. Záró rendelkezések 
 
 

23. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  
 
 
 
  Pápai Mihály     Rozgonyi Erik 

polgármester     címzetes főjegyző 

 



 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

M e g n e v e z é s 2013.évi terv

B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei
     Működési célú bevételek
        Kapott támogatás
        Közhatalmi bevételek
        Intézményi működési bevétel
        Működési célú átvett pénzeszközök
        Múködési célú hitelfelvétel 0

     Felhalmozási célú bevételek
        Felhalm. célú támogatás értékű bevétel
        Felhalmozási bevétel 0
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
        Kölcsönök(munkáltatói kölcsön lakásépítésre)

2. Polgármesteri Hivatal bevételei
     Működési célú bevételek
        Intézményi működési bevétel
       2012.évi pénzmaradvány 0
    Felhalmozási célú bevételek 0

3. Intézmények bevételei
     Működési célú bevételek
        Intézményi működési bevétel
     Felhalmozási célú bevételek 0

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai
     Működési célú kiadások
        Személyi juttatások
        Munkaadókat terhelő járulékok
        Dologi kiadások
        Ellátottak pénzbeli juttatásai
        Egyéb működési célú kiadások (átadott)
       Likvid hitel törlesztés
      Tartalékok
          - céltartalék
          - általános tartalék

      Felhalmozási célú kiadások
         Intézményi beruházás
         Felújítások
         Egyéb felhalmozási kiadások (átadott)
         Kötvénykiadások
         Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre)

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai
     Működési célú kiadások
         Személyi juttatások
         Munkaadókat terhelő járulékok
         Dologi kiadások

0
    Felhalmozási célú kiadások 3070

3. Intézmények kiadásai
     Működési célú kiadások
      Személyi juttatások
      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
      Felhalmozási kiadások 0

K i a d á s o k összesen:

2013. évi költségvetés bevételei forrásonként és 
kiadásai kiemelt előirányzatonként

3 105 146
2 325 569

575 884
1 402 998

294 505
52 182

779 577
487 091

290 986
1 500

26 730
26 730
26 730

68 288
68 288
68 288

3 200 164

2 178 351
1 057 599

43 825
11 465

629 030
33 000

192 658
47 503

100 118
95 118

5 000

1 120 752
928 042

5 300
11 550

174 360
1 500

373 553
370 483
196 614

50 574
123 295

        Egyéb működési célú kiadás (átadott pe.)

648 260
648 260
309 434

81 635
257 191

3 200 164



2.sz. melléklet

Gyál Város Önkormányzat

2013. évi bevételei 

M e g n e v e z é s

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
Önkormányzatok költségvetési támogatása
          Támogatások

Közhatalmi bevétel
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
         Helyi adók
                Építményadó
                Iparűzési adó
                Gépjárműadó
                Bírság, pótlék
                Talajterhelési díj

Intézményi működési bevételek
Működési bevételek
   Bérleti díj Mezőhúsgép

   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut.

480
   Kamatbevétel

0
   Felsőpakony korábbi évek tartozása
   Egyéb sajátos bevétel
   Átadott intézmények 2012. évi pénzmaradványa
   Átadott intézmények étkezési bevételei
                        -Ady Endre Általános Iskola
                        -Bartók Béla Általános Iskola
                        - Zrínyi Miklós Általános Iskola
       Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 780

Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
        Segélykifizetések állami támogatása 0
        Működési célú támogatás értékű bevétel (OEP)
Működési célú hitelfelvétel 0

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Uniós)
      Kistérségi Szolgáltató Központ építése

      Bölcsőde bővítése

Felhalmozási bevétel 0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (hazai)

        2012. évi pénzmaradvány Önkormányzat

    Kölcsönök
Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése

Önkormányzat bevételei összesen:

adatok eFt-ban

2013.évi 
terv

2 325 569

575 884
575 884
575 884

1 402 998
1 402 998
1 402 998

205 299
1 088 817

108 882

294 505
294 505

4 800
   Bérleti díj Navax 3 622

102 000
   Bérleti díj DPMV Zrt 50 044
   Bérleti díj Eisberg Kft.

49 440
   Kiszámlázott term. és szolg. Áfa 27 540
   Értékesített eszk. Áfa

4 844
2 250

18 619
30 086
17 573

5 758
6 755

52 182
52 182

52 182

779 577

Felhalmozási célú támogatás értékű bev. 487 091
487 091
314 643

      Kistérségi Szolgáltató Központ Eu önerő támogatás 22 448
150 000

290 986
290 986

      Közérdekű köt.váll. - Raiffeisen Bank, Erste Bank 2 000
                                   - MO melleti szab. Ter. 18 986

270 000

1 500
1 500

3 105 146



3. sz. melléklet
adatok  Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

2013. évi  támogatásai

2013. évi terv

Megnevezés

2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2. sz.

II.1./a Óvodapedagógusok támogatása

II.1./b Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

2. sz.

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

III.3. Bölcsődei ellátás

2. sz.

3.sz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

Kv.tvr.    
 mell.

103 043 203

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása 386 828 000

II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 261 632 000

196 352 000
65 280 000
43 902 000
81 294 000

III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 58 239 757
39 958 057
18 281 700

IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása 27 108 060

IV.1./d Könyvtári, közművelődési és mózeumi feladatok támogatása 27 108 060

665 242

575 884 262







4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi működési célú kiadások

Megnevezés

Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatás

Polgármester, alpolgármester alapilletménye

Közalkalmazottak alapilletménye

Közmunka foglalkoztatás önrésze
Nem rendszeres személyi juttatás

295
295

Közlekedési költség térítése
Köztisztviselők normatív jutalma 0
Külső személyi juttatások
Képviselők tiszteletdíja

500

Munkaadókat terhelő járulékok
Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék)
Egészségügyi hozzájárulás %-os 98

Dologi kiadások

Mezőőrök formaruha 245

Készletbeszerzések 245

Közvilágítás
Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás
BKV buszjáratok

Intézmények működési kiadásai
    -Étkezés
                 -Ady Endre Á.I.
                 - Zrínyi Miklós Á.I.
                 - Bartók Béla Á.I.
    -Rezsi 
                 -Ady Endre Á.I.
                 - Zrínyi Miklós Á.I.
                 - Bartók Béla Á.I.
    - Egyéb üzemeltetés
                 -Ady Endre Á.I.
                 - Zrínyi Miklós Á.I.
                 - Bartók Béla Á.I.

243

                 - Ady Endre Á.I.
                 - Zrínyi Miklós Á.I.
                 - Bartók Béla Á.I.

10

                 - Eötvös J KSZKI

Szolgáltatások

Vissza nem igényelhető Áfa

Egyéb különféle dologi kiadás
Különféle adók, díjak 112

Reklám és propaganda kiadások

Különféle dologi kiadások

Előző évi maradvány visszafizetése 0

Vagyonbiztosítás
Bankköltség, különféle tagdíjak
Kártérítések 500

0

Kamatkiadások működési célú

Egyéb folyó kiadások

Pf. 
szám

2013. évi 
terv

43 825

20 795

12 059

2 736

6 000
3 602

Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása
Közalkalmazottak cafetéria juttatása

3 012

19 428
18 928

Állományba nem tartozók megb.díja

11 465
11 367

629 030

46 632
6 000

15 500
60 000

222 873
114 746
46 697
35 894
32 155
35 837
11 562
13 154
11 121
35 819
13 941
9 000

12 635
                 - Kodály Z.Zeneisk.
Átadott intézmények 2012.évi telj.kifizetetlen számlái 36 471

7 963
7 999

11 977

                 - Kodály Z.Zeneisk.
8 522

351 005
36 942

Felh.kiadáshoz kapcsolódó fordított áfa miatti befiz. 178 899
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz. 27 540

2 500

6 000

251 993

3 012
13 375

Önk. lakáskiürítéséért fizetendő kártér.
8 900

25 787



4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi működési célú kiadások

Megnevezés
Pf. 

szám
2013. évi 

terv

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás
Rendszeres szociális segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Lakásfenntartási támogatás
Rendkívüli szociális segély
Temetési segély 500
Köztemetés
Beiskolázási segély
Szociális tanulmányi ösztöndíj
Méltányossági közgyógyellátás

Egyéb működési célú kiadások (átadott)
   Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás
   Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás
   Szent József Idősek Klubja

   Sportpálya üzemeltetésre támogatás

   Költségvetési támogatások

   Gyál Város intézményeinek támogatása

   Támogatások, tagdíjak

                           - tagdíj 713

   FAÖT tagdíj 480
   Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 0

Likvid hitel törlesztés

33 000
12 000
2 000
6 000
1 500
4 500

1 000
1 500
3 000
1 000

1 119 453
1 600
1 000
2 625

   Bursa Hungarica 3 350
12 225

   Polgármester által felhaszn.keret 5 000

926 795
   Gyáli Polgármesteri Hivatal támog. 346 823

579 972

166 858
   Gyál Várofejl.és Városüz. Kft. műk. támog. 137 126
   Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500
   Kertváros Gyáli Kistérs. támog. 27 752

                           - normatív támog. 27 039

47 503



5.sz melléklet

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi felhalmozási célú kiadások

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s 2013.évi terv

Intézményi beruházások
1. Beruházási feladatok
1.1. Beruházási feladatok (nem EU-s támogatással)
   Településrendezési eszközök felülvizsgálata
   Sportcsarnok építéshez tervkészítés
   Járdaépítés, gyalogátkelő építés
   Gyál-felső Vasútállomás épület felújítása

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási felad.
   Kistérségi Szolgáltató Központ építése *
   Bóbita Bölcsőde bővítése **

Felújítások
   Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 

Egyéb felhalmozási kiadások (átadott)

Kötvénykiadások
Kötvény tőke törlesztése
Kötvény kamat törlesztése

Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre)

*132.838 e Ft Fordított ÁFA összege a "Különféle dologi kiadások között került tervezésre".

** 46.061 e Ft Fordított ÁFA összege a "Különféle dologi kiadások között került tervezésre".

adatok e.Ft-ban

928 042

928 042
108 508

8 890
17 526
52 742
28 000

   Dózsa György út utcaszélesítésre igénybe vett ter. megvásárlása 1 350

819 534
612 650
206 884

5 300
5 300

11 550
Gyál Városüzemeltetési és Városf. Kft beruh.átadott támog. 11 550

174 360
141 120

33 240

1 500



6.sz.melléklet

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi cél- és általános tartaléka

Megnevezés

Civil szervezetek támogatása
Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY)
Nyári napközis tábor 
Iskolai alapítványok támogatása
Udvari játékok felülvizsgálata
Városi rendezvények
Város által alapított díjak
Pályázati pénzeszközök
     ebből: közművelődési támogatás

     ebből: egyéb pályázatokhoz 
HPV védőoltás
Átadott intézmények szakmai munkához tartozó kiadások
Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények)
Hóeltakarítás
Pályázattól függő beruházások önrésze

Céltartalék összesen:

Általános tartalék

adatok eFt-ban

2013.évi 
eredeti ei.

10 000
1 500
1 000
1 500
1 524

20 000
2 000

12 560
3 000

       ebből: könyvtári támogatás 1 600
7 960
8 000
5 000
8 034
4 000

20 000

95 118

5 000



 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Bevételek
2013. évi terv

Működési célú bevételek 0 0 0
Kapott támogatás 0 0 0 0 0 0 0
          Támogatások
          Központosított előirányzat

          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Önkormányzat bevételei összesen: 0 0

Működési célú kiadások 0 0 0
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok 750
Dologi kiadások 245
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)
Likvid hitel törlesztés
Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0
Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Önkormányzat kiadásai összesen: 0 0 0

4 120 001 4 120 006 4 299 001 5 629 131 5 629 171 6 820 021 8 130 001

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

59 544 27 711 2 375 8 902

          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)

59 544 27 711 2 375 8 902

150 000 337 091
150 000 337 091

209 544 337 091 27 711 2 375 8 902

178 899 4 026
3 031

178 899 112 372 2 374

50 826 819 534 54 092
45 526 819 534 54 092

5 300

50 826 998 433 54 092 4 026



adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

0 0 0 0 0 0 780
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
780

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 780

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

8 411 121 8 411 261 8 411 265 8 411 331 8 411 921 8 414 021 8 414 031 8 419 019 8 419 069 8 419 079 8 419 081 8 520 311

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

56 834 1 402 998 119 740 628 066 18 619
575 884

575 884

1 402 998

1 402 998

56 834 119 740 18 619
52 182

270 000 20 986

270 000 20 986

326 834 20 986 1 402 998 119 740 628 066 18 619

43 909 416 515 13 575 2 000 61 574 108 127 56 403 926 795 5 000
34 794
9 115

154 539 2 000 61 574 108 127 8 900

166 858 13 575 926 795
47 503

95 118 5 000
11 550 8 890 174 360

8 890

11 550
174 360

43 909 428 065 13 575 2 000 61 574 117 017 230 763 926 795 5 000



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

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 500

500

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

0 0 0 0 500

8 821 111 8 821 121 8 821 131 8 821 141 8 821 151 8 821 161 8 821 181 8 821 221 8 821 231 8 821 291 8 822 021 8 822 031

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

14 000 1 500 6 000 4 500 4 500 1 000 1 000

14 000 1 500 6 000 4 500 4 500 1 000 1 000

14 000 1 500 6 000 4 500 4 500 1 000 1 000



adatok e Ft-ban

2013. évi terv

0 0 0
0 0 0

0
0
0
0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0
0

0

0 0

0

8 899 431 8 904 421 9 311 025
Szakfelad. 
összesen

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2013. évi 
terv

2 325 569
575 884

575 884

1 402 998

1 402 998

294 505
52 182

778 077
487 091

290 986
1 500 1 500

1 500 3 105 146

7 600 12 225 1 984 394
6 000 43 825
1 600 11 465

629 030
33 000

12 225 1 119 453
47 503

100 118
1 500 1 120 752

928 042
5 300

11 550
174 360

1 500 1 500

1 500 7 600 12 225 3 105 146



8.sz.melléklet

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2013. évi bevételei és kiadásai

M e g n e v e z é s

Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
Bevételek összesen:

Polgármesteri Hivatal kiadásai

Működési célú kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadás 0

 Működési kiadások összesen:

Felhalmozási célú kiadások

Kiadások összesen:

adatok eFt-ban

2013.évi 
terv

Intézm. működési bevételek 26 730
346 823
373 553

196 614
50 574

123 295

370 483

3 070

373 553



Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.évi terv 2013.évi terv 2013.évi terv 2013.évi terv 2013.évi terv 2013.évi terv 2013.évi terv 2013.évi terv

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Kapott támogatás
Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 0 0 0 0 0

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 0 0 0 0

6 820 021 8 130 001 8 411 121 8 411 241 8 411 261 8 411 331 8 411 431 8 414 031

3 000 21 119 2 611

3 000 21 119 2 611

32 262 106 334 14 178 37 225
8 000 27 474 3 600 10 300

16 521 81 887 6 965 16 085
3 070

56 783 218 765 24 743 63 610



9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2013.évi terv 2013.évi terv 2013.évi terv 2013.évi terv 2013.évi terv

0 0 0

600 600
918 919

0 0

8 419 079 8 821 221 8 822 021 9 311 021
Szakfelad. 
összesen

26 730
346 823 346 823
346 823 373 553

3 125 3 490 196 614
50 574

123 295
3 070

4 643 5 009 373 553



10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

B e v é t e l e k

Működési bevételek
      Int. működési bevételek

0
      Kapott támogatás 0

Normatív támogatás
Önkormányzati támogatás 0 0 0 0 0 0
OEP támogatás

       Átvett pénzeszközök 0
ebből alulfinanszírozás 0

       2012. évi pénzmaradvány 0

B e v é t e l e k összesen: ###

K i a d á s o k

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások 634 365
Külső személyi juttatások 0 144 937 72

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

      Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0

      Átadott pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0

K i a d á s o k összesen: 0

Tulipán 
Óvoda

Liliom 
Óvoda

Tátika 
Óvoda

Arany J. 
Közösségi 

Ház és 
Városi 

Könyvtár

Városi 
Egészségügyi 

Központ

Bóbita 
Bölcsőde

Intézmények 
összesen

2013.évi 
eredeti ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.évi 
eredeti ei.

10 804 9 493 8 211 23 073 14 500 2 207 68 288

125 787 120 436 121 292 63 376 105 969 43 112 579 972
119 279 106 877 104 878 27 108 18 690 376 832

6 508 13 559 16 414 36 268 53 787 24 422 150 958
52 182 52 182

136 591 129 929 129 503 86 449 120 469 45 319 648 260

75 534 73 645 73 887 29 784 33 566 23 018 309 434
73 382 71 506 71 105 27 950 27 134 22 581 293 658

2 152 1 995 1 845 2 952 9 943
1 200 3 480 5 833

20 187 19 307 19 792 7 871 8 362 6 116 81 635

40 870 36 977 35 824 48 794 78 541 16 185 257 191

136 591 129 929 129 503 86 449 120 469 45 319 648 260



Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként
támogatás ovi háziorvosi ügyelet védőnők

Intézmények összesen
5629121 5629131 6920001 8419079 8510111 8621011 8621021 8690411

2013.évi terv

Működési bevételek
      Int. működési bevételek 119 800 970
      Kapott támogatás

OEP támogatás
B e v é t e l e k összesen: 119 800 0 970 0

Működési kiadások
      Személyi juttatások 0 0 0 0 0

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások 40
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások 119
K i a d á s o k összesen: 119 0

Létszám: 2012. január 1-től 0 0 2 0 120 0 0 7
1 120 7

                 részmunkaidőben foglalt. 1 0 0

eu.igaz

2013.évi 
terv

2013.évi 
terv

2013.évi 
terv

2013.évi 
terv

2013.évi 
terv

2013.évi 
terv

2013.évi 
terv

28 389 12 730
579 972

3 530 16 900 30 379
28 389 579 972 12 730

6 758 223 066 17 911
3 958 215 993 16 139

5 992 1 772
2 760 1 081
1 910 59 286 4 358

73 044 5 824 40 508 14 101 43 264 7 222
73 044 14 492 322 860 14 101 43 264 7 222

     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.



11. sz. melléklet

járóbeteg bölcsi közház könyvtár

8690421 8622111 8891011 9105021 9101231

2013.évi terv 2013.évi terv 2013.évi terv

625

0 0 625

0

365 257 377
720 72

3 0 15 10 4 161
3 15 10 3 159
0 0 0 1 2

adatok eFt-ban

iskola eu

Szakfeladatok 
összesen

2013.évi 
terv

2013.évi 
terv

2013.évi 
terv

2 207 22 448 68 288
579 972

1 373 52 182
2 207 22 448 648 260

8 897 23 018 20 767 9 017 309 434
7 037 22 581 19 310 8 640 293 658
1 140 9 943

1 200 5 833
2 094 6 116 5 550 2 321 81 635
1 144 6 986 16 185 39 321 9 473 257 191
1 144 6 986 45 319 65 638 20 811 648 260



12. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal és Intézmények
2013. évi költségvetési létszámkerete

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2013 jan. 01-jén

Összesen

Gyál Város Önkormányzat 4 0 17 21
Önkormányzat összesen 4 0 17 21

Polgármesteri Hivatal 53 0 0 53
Polgármesteri Hivatal összesen 53 0 0 53

Intézmények
Tulipán Óvoda 43 0 0 43
Liliom Óvoda 39 0 0 39
Tátika Óvoda 38 0 0 38
Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár 13 1 0 14
Városi Egészségügyi Központ 11 1 0 12
Bóbita Bölcsőde 15 0 0 15
Intézmények összesen 159 2 0 161

Mindösszesen 216 2 17 235

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.



13. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Közvetett támogatások 2013. év

Megnevezés Engedmény

     Építményadó 213
     Iparűzési adó

    Ellátottak térítési díja
       - Bölcsőde 468
       - Óvoda
       - Iskola

    Ellátottak térítési díja összesen

Közvetett támogatások mindösszesen:

Bevételi / 
Kiadási 

terv

Helyi adónál biztosított kedvezmény, 
mentesség összege adónemenként

205 512
1 090 438 1 621

2 675
41 644 13 339
69 137 41 425

113 456 55 232

1 409 406 57 066



14. sz. melléklet

                                                                                                                                                  Gyál Város Önkormányzatának
a Stabilitási tv. 3. § (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Előző év 2013.  év 2014. év 2015.  év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év Összesen

1.,

2010-06-07 HUF
Tőke nyitóállomány 613 0 0 0 0 0 0
Hitel igénybevétel 0 0 0 0 0 0 0 0
Tőke törlesztés 613 0 0 0 0 0 0 613
Tőke záróállomány 613 0 0 0 0 0 0 0
Kamatfizetés 57 20 0 0 0 0 0 0 20

2.,

2008-10-06

Tőke nyitóállomány
Tőke törlesztés
Tőke záróállomány
Adósságkonszolidáció miatti tőke záró állomány
Kamatfizetés

2020.év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év

Tőke nyitóállomány
Tőke törlesztés
Tőke záróállomány 0

Kamatfizetés

3.,

Kedvezményezett Jelenlegi állom. 2013. év 2014.év 2015. év 2016. év

0

adatok eFt-ban

A kötelezettség 
kezdete

Eredeti 
összeg

Induló 
árfolyam

Gépjármű lizing  kiadás

3 425
1 732

1 119

Gyál Jövője kötv.kiadás

3 000 032
154,41 

HUF/CHF

4 235 055 3 757 884 2 113 611 1 972 704 1 831 797 1 690 890 1 549 983 1 409 076
245 674 235 199 140 907 140 907 140 907 140 907 140 907 140 907 1 080 641

3 757 884 3 522 685 1 972 704 1 831 797 1 690 890 1 549 983 1 409 076 1 268 169
2 113 611

60 291 54 752 30 795 28 742 26 689 24 636 22 583 20 530 208 727

1 268 169 1 127 262 986 355 845 448 704 541 563 635 422 727 281 820 140 913
140 907 140 907 140 907 140 907 140 907 140 907 140 907 140 907 140 913 1 268 169

1 127 262 986 355 845 448 704 541 563 635 422 727 281 820 140 913
18 477 16 424 14 371 12 318 10 265 8 212 6 159 4 106 2 053 92 385

Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulatmegszünése miatti hitelátvállalás

Finanszírozó 
hitelint.

Szerz.szerinti 
összeg

Gyál Város Beruházó Viziközmű 
Társulat

Alsónémedi és 
Vidéke 
Takarékszöv. 30 000 18 000 6 000 6 000 6 000



15. sz. melléklet

Gyál Város Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

B e v é t e l e k K i a d á s o k

Működési célú bevételek és kiadások

Kapott támogatás Személyi juttatások
Munkaadói járulékok

Közhatalmi bevételek Dologi kiadások
Intézményi működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai

0
Kamatbevétel Tartalék

Hitel törlesztés

Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások

Felhalmozási kiadás
Felhalmozási bevétel 0
Felhalmozási célú átvett pénze. Kölcsön
Kölcsön Kötvénykiadások

Bevételek összesen: Kiadások összesen:

adatok eFt-ban

2013. évi eredeti 
ei.

2013. évi 
eredeti ei.

575 884 549 873
Működ. célú támog. értékű bev. 52 182 143 674

1 402 998 1 009 516
340 083 33 000

Működési célú átvett pénzeszk. Átadott pe. (működési célú) 192 658
49 440 100 118

47 503
2 420 587 2 076 342

Felhalm. célú támog. értékű bev. 487 091 936 412
Átadott pe. (felhalmozási célú) 11 550

290 986 1 500
1 500 174 360

779 577 1 123 822

3 200 164 3 200 164



Előirányzat felhasználási terv 2013. év

megnevezés január február március április május június július augusztus

Működési célú bevételek
Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0
Kölcsön 0 0 375 0 0 375 0 0

Mindösszesen:

Működési célú kiadások
Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0
Kölcsön 0 0 0 0 0 0 0
Tartalékok

Mindösszesen :

eredeti ei.

2 690 587 241 282 222 662 222 663 222 663 222 663 222 663 222 663 222 663
508 077 22 448 220 250 94 393 2 000

1 500

3 200 164 241 282 245 110 443 288 317 056 222 663 223 038 222 663 224 663

1 976 224 205 191 194 153 157 688 157 688 157 688 157 688 157 688 157 688
1 122 322 191 473 96 580 433 723

1 500 1 500
100 118 1 502 1 502 23 563 3 026 5 005 4 502 3 502 15 503

3 200 164 398 166 292 235 614 974 160 714 164 193 162 190 161 190 173 191



16. sz. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2013. év

szeptember október november december

0 0 0
375 0 0 375

0
0 0 0 0

adatok eFt-ban

222 663 222 663 222 662 222 677
168 986

223 038 222 663 391 648 223 052

157 688 157 688 157 688 157 688
165 662 206 884 28 000

15 002 1 503 1 503 24 005

338 352 159 191 366 075 209 693



17. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzata Európai Uniós pályázatai 2013.

Városközpont rehabilitáció

Pályázat sorszáma KMOP - 5.2.1/B-2f-2009-0005

Pályázat neve

Pályázat indulásának ideje 2007.

Támogatási szerződéskötés ideje 2010. május 17.

Projekt tervezett összköltsége

Támogatás összege

Pályázat szerinti önrész összege

Összes önrész összege:

Bóbita Bölcsőde férőhelybővítés

Pályázat sorszáma KMOP-4.5.2-11-2012-0021

Pályázat neve

Céja

Pályázat indulásának ideje 2012.

Támogatási szerződéskötés ideje 2012. szeptember 17.

Projekt tervezett összköltsége

Támogatás összege

Pályázat szerinti önrész összege

Összes önrész összege:

Pest megyei településközpontok fejlesztése - 
Integrált településfejlesztés Pest megyében

Céja
Gyál kistérségi szerepének erősítése a 
városközpont rehabilitációja által

1 043 715 001

732 596 099

311 118 902

Pályázat szerinti önrész feletti saját 
forrás

850 161 892

1 161 280 794

A beruházás  várható összköltsége 1.893.876 e Ft.

Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának 
bővítés

férőhelybővítés és szolgáltatásfejlesztés a Bóbita 
Bölcsődében

166 666 667

150 000 000

16 666 667

Pályázat szerinti önrész feletti saját 
forrás

88 818 047

105 484 714



A beruházás  várható összköltsége 255.485 e Ft.



18. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzata
többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban

Beruházás forrása Beruházások, fejlesztések megnevezése

2012. év 2013. év 2014. év

Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás

Európai Uniós forrás Bóbita Bölcsőde bővítése 0 0 0 0

Európai Uniós forrás Városközpont rehabilitáció 0 0
Összesen :

150 000 105 485

180 740 301 941 337 091 422 441



19. sz. melléklet

adatok e Ft-ban
Gyál Város Önkormányzat kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatai

Feladatok

ebből:

Kölcsönök

BEVÉTELEK

           I. Működési bevételek
A Kötelező feladatok

Település üzemeltetés bevételei 0 0 0 0

0 0 0 0
Óvodák működtetésének bevételei 0

Óvodák, iskolák gyermekétkeztetési bevételei
0 0 0 0

Pénzbeli szociális juttatások
Bóbita Bölcsőde bevételei
Kulturális szolgáltatás 0 0 0 0

Egészségügyi ellátás bevétele 0 0 0 0
Városi Egészségügyi Központ bevételei
Igazgatási feladatok 0 0 0 0 0
Önkormányzati Hivatal bevétele
Egyéb igazgatási feladatok 0

A Kötelező feladatok összesen: 0 0 0

B Önként vállalt  feladatok
Alapfokú művészeti oktatás 780 0 0 780 0 0 0 0
Kodály Z. Zeneiskola bevétele 780 780

B Önként vállalt  feladatok összesen: 780 0 0 780 0 0 0 0

C Állami (államigazgatási) feladatok
Területi általános végrehajtás 0 0 0 0 0
Önkormányzati Hivatal bevétele
Gépjárműadó bevétele 0 0 0 0 0

C Állami (államigazgatási) feladatok összesen: 0 0 0 0 0

I. Működési bevételek összesen 0 0 0

Bevételi 
előirányzat Költségvetési 

támogatás

Közhatalmi 
bevétel (helyi 

adók)

Működési 
bevételek

Működési célra 
átvett pe.

Felhalm. Célú 
támogatás 
értékűbev.

Felhalmozási 
célú átvett 

pénzeszközök

1 035 970 103 708 668 623 263 639

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladat 
bevételei 555 424 386 828 110 002 58 594

367 515 305 534 61 981

187 909 81 294 48 021 58 594

Szociális, gyermekjóléti feladatok bev. 85 277 58 240 24 830 2 207
39 958 39 958
45 319 18 282 24 830 2 207
86 449 27 108 36 268 23 073

Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei 86 449 27 108 36 268 23 073
120 469 53 787 14 500 52 182
120 469 53 787 14 500 52 182
370 553 346 823 23 730
370 553 346 823 23 730

2 254 142 575 884 1 240 333 385 743 52 182

165 665 162 665 3 000
56 783 53 783 3 000

108 882 108 882
165 665 162 665 3 000

2 420 587 575 884 1 402 998 389 523 52 182



II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0

0

Nyújtott kölcsön bevételei 1500

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

779 577 487 091 290 986 1 500
Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Uniós) 487 091 487 091
Felhalmozási bev. (telekeladások)
Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.) 290 986 290 986

1 500

3 200 164 575 884 1 402 998 389 523 52 182 487 091 290 986 1 500



Feladatok

ebből:

Dologi kiadás Felújítás

KIADÁSOK

           I. Működési kiadások
A Kötelező feladatok

Település üzemeltetés 0 0 0

Közvilágítás
Egyéb üzemeltetési 
Iskolák működtetése
Alapfokú nevelés, oktatás 0 0 0 0 0 0 0
Tulipán Óvoda finanszírozás
Liliom Óvoda finanszírozás
Tátika Óvoda finanszírozás

Kulturális szolgáltatás 0 0 0 0 0 0

Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás

Szociális, gyermekjóléti feladatok 0 0 0 0 0
Pénzbeli szociális ellátások
Kertváros Kistérség támogatás
Bóbita Bölcsőde finanszírozás
Egészségügyi ellátás 0 0 0 0 0 0 0

Városi Egészségügyi Központ finanszírozása

Közmunka program
Sportfeladatok 0
Helyi közösségi közlekedés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BKV támogatás
Közbiztonság
Igazgatási feladatok 0 0 0 0 0 0 0
Önkormányzati Hivatal támogatása
Egyéb önkormányzati kiadások 0

Általános tartalék
A Kötelező feladatok összesen: 0 0

Kiadási 
előirányzat Személyi 

juttatások
Munkaadói 

járulékok

Ellátottak 
pénzbeli 
juttatásai

Egyéb 
működési célú 

kiadások

Önkormányzat
i támogatás

Intézményi 
beruházások

Egyéb 
felhalmozás
i kiadások

kötvénykiadáso
k, kölcsönök

837 507 43 825 11 465 564 030 13 558 137 126 20 000 47 503

Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támogatása 141 126 4 000 137 126
46 632 46 632

426 876 43 825 11 465 294 525 9 558 20 000 47 503
222 873 222 873
396 023 223 066 59 286 113 671
136 591 75 534 20 187 40 870
129 929 73 645 19 307 36 977
129 503 73 887 19 792 35 824
91 049 29 784 7 871 48 794 4 600

91 049 29 784 7 871 48 794 4 600
80 071 23 018 6 116 16 185 7 000 27 752
7 000 7 000

27 752 27 752
45 319 23 018 6 116 16 185

120 469 33 566 8 362 78 541

120 469 33 566 8 362 78 541
6 000 6 000

60 000 60 000
60 000 60 000
1 500 1 500

334 495 168 277 42 923 123 295
334 495 168 277 42 923 123 295

5 000 5 000
1 932 114 521 536 136 023 1 009 516 7 000 13 558 176 978 20 000 47 503



B Önként vállalt  feladatok
Intézmények finanszírozása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kodály Z. Zeneiskola finanszírozás 0
Polgármesteri keret
Közoktatási, közművelődési feladatok
Marketing és kommunikáció
Kitüntetések, díjak
Nemzetközi kapcsolatok

Közterületi rendezvények
Támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Civil szervezetek támogatása
Alapítvány, egyéb szervezetek támogatása
Sportpálya üzemeltetés támogatás
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támog.
Társulások, Szövetségek tagdíja 480 480

Egyéb önkormányzati eseti pénzell.
B Önként vállalt  feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0

C Állami (államigazgatási) feladatok
Rendszeres szociális segély
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.
Lakásfenntartási tám.
Területi általános végrehajtó fel.

C Állami (államigazgatási) feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0

I. Működési kiadások összesen: 0 0

II. Felhalmozási kiadások
Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások (átadott)
Kötvény törlesztés
Nyújtott kölcsön kiadások

II. Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0 0

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 000 5 000
7 500 7 500
6 000 6 000
2 000 2 000
7 960 7 960

20 000 20 000
33 780 33 780
10 000 10 000
9 575 9 575

12 225 12 225
1 500 1 500

4 500 4 500
86 740 4 500 6 000 76 240

14 000 14 000
6 000 6 000
1 500 1 500

35 988 28 337 7 651
57 488 28 337 7 651 21 500

2 076 342 549 873 143 674 1 009 516 33 000 19 558 253 218 20 000 47 503

931 112 931 112
5 300 5 300

11 550 11 550
174 360 174 360

1 500 1 500
1 123 822 931 112 5 300 11 550 175 860

3 200 164 549 873 143 674 1 009 516 33 000 19 558 253 218 951 112 5 300 11 550 223 363



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 
szóló rendelet megalkotására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Országgyűlés 2012. november 26-i ülésnapján elfogadta, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (a 
továbbiakban: Ht.), mely néhány rendelkezése kivételével 2013. január 1-jén lép hatályba. 
 
A Ht. 2013. január 1. napjától hatályon kívül helyezi a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt, amely 
meghatározta a települési folyékony hulladékkezelés kötelező közszolgáltatás szabályait.  
 
A Ht. módosítja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt is (a továbbiakban: Vgtv.), amely IX/A. fejezetében 
új szabályozást alakít ki 2013. január 1-jétől a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról. 
 
Az új szabályozás a települési folyékony hulladék fogalma helyett bevezeti a nem közművel elvezetett háztartási 
szennyvíz fogalmát: olyan háztartási szennyvíz, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból – közcsatornára 
való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – gépjárművel szállítanak 
el ártalmatlanítás céljából. 
 
Jelenleg körülbelül a gyáli ingatlanok 10%-a nincs rácsatlakozva a közműves háztartási szennyvízszállítási rendszerre. 
 
Az önkormányzatoknak a nem közművel elvezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére kötelezően ellátandó 
közszolgáltatást kell szervezni és fenntartani (Vgtv. 44/C.§ (1) bekezdése). 
 
A közszolgáltatás ellátásának a Vgtv. 44/C.§ (2) bekezdésében meghatározott jellemzőit önkormányzati rendeletben 
kell megállapítani: 
„(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: 
a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a 
közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás céljából történő átadási helyet; 
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel 
összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; 
d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit; 
e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének 
rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás ingyenességének eseteit; 
f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat; 
g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) 
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.” 
 
A közszolgáltatásért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni az 
ingatlantulajdonosnak.  
 
A közszolgáltatási díj a Vgtv. szerint egytényezős vagy kéttényezős lehet, amit legalább egyéves időszakra ÁFA nélkül 
számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni.  
Ettől eltérően a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Programban részt vevő önkormányzatok esetében 
(Gyál is ide tartozik.), kötelező a Vgtv. 44/D. § (5) bekezdése alapján kéttényezős díjat alkalmazni.  
 
A kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll.  
 
 
 
 



 
 
Az alapdíj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési 
költségek, a számlázás és díjbeszedés, a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, az amortizáció és a szükséges 
felújítás fedezetére, az ürítési díj az ártalmatlanítás céljából átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
mennyiségétől függő költségek fedezetére szolgál. 
 
A rendelet elfogadását megelőzően a közszolgáltató díjkalkulációt készít.  
A díjkalkulációt a közszolgáltató Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt-től bekértük, jelen előterjesztés 2. számú 
mellékletét képezi. 
 
A fentiek alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 
új rendelet megalkotására teszek javaslatot. 
 
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az előterjesztést 
tájékoztatásul megküldtük a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak, valamint véleményezésre a Közép-Duna-
Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére. 
 
A rendelettervezetet nem kell társadalmi vitára bocsátani, mivel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 1/2011.(II.01.) önkormányzati rendelet 37.§.(4) a.) pontja alapján nem kell társadalmi vitára 
bocsátani a törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtása körében a részletszabályok megállapítására alkotott 
rendelettervezeteket. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, a határozati javaslatot és a mellékelt rendelet tervezetet 
megvitatni és jóváhagyni szíveskedjenek! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásával a  
Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt.-t bízza meg. 
  
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a közszolgáltatási szerződés 
megkötésére. 

 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2013. február 6. 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 



 
 

1. számú melléklet 
 

 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…..../2013. (….....) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés 
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai 

1. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás Gyál város közigazgatási területén 
elhelyezkedő ingatlannak a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti tulajdonosánál keletkező nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére terjed ki. 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kötelező közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki: 
a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló 
gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző Közszolgáltató részére átadott nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő elszállítására,  
b) az a) pontban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíznek a Gyál Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által 
kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezésére. 

2. A Közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 

2. § (1) Gyál város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező 
helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató: a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató 
Zrt. (továbbiakban: Közszolgáltató).  

(2) A Gyál város közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizeket a vecsési 0217/3 hr. szám alatt kijelölt ártalmatlanító helyen kell elhelyezni, a Közszolgáltató által 
üzemeltetett települési szennyvíztisztító telep szennyvízfogadó műtárgyában.  

3. Értelmező rendelkezések 

3. § E rendelet alkalmazásában:  

a) Átadási hely: az Önkormányzat által kijelölt szennyvíztisztító telep fogadó műtárgya.  
b) Közműpótló létesítmény: közműcsatornával nem rendelkező területeken keletkező háztartási szennyvíz 
gyűjtésére alkalmas ingatlanon elhelyezett akna. 
c) Időlegesen használt ingatlan: a pihenés, üdülés céljára használt olyan ingatlan, ahol sem lakóhelyet, sem 
tartózkodási helyet nem létesítettek, azonban a közműves ivóvízellátást igénybe veszik. 
d) Nem használt ingatlan: az az ingatlan, ahol a közműves ivóvízellátást nem veszik igénybe, valamint ahol sem 
lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek. 
e) Közszolgáltatási díj: a rendelet hatálya alá tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által a Közszolgáltatónak fizetendő, e rendeletben meghatározott díj. 
 



4. A közszolgáltatás ellátásának rendje 

4. § (1) A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata 

a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres begyűjtésének, 
elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,  
b) a közszolgáltatás ellátására Közszolgáltató kiválasztása, a Közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés 
megkötése. 
 

(2) A közszolgáltatás az ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött, és a Közszolgáltató rendelkezésére 
bocsátott háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki. 

5. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének 
módja és feltételei 

5. § (1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az 
ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.  

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy 
felhívás közzététele útján tájékoztatni.  

(3) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást 
nyújtani.  

(4) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás 
bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles. 

6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az ideiglenes tárolásra szolgáló 
közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve a közüzemi csatornahálózatba, vagy más befogadóba, vagy 
szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az 
egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint átadni. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó, az Önkormányzat 
által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 4 alkalommal igénybe venni.  

(3) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a (2) bekezdéstől eltérően az Önkormányzat 
által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal kötelesek igénybe venni. Annak tényét, hogy az 
ingatlan üdülőingatlan, illetve időlegesen használt ingatlan, a tulajdonos írásban köteles bejelenti a Közszolgáltatónak. 

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a jelen rendeletben megjelölt 
Közszolgáltatónak átadni, a Közszolgáltató szállítóeszközeit igénybe venni, és részére a jelen rendelet szerinti 
közszolgáltatási díjat megfizetni. 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak 
érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és 
épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

(6) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy 
az elláthassa feladatát.  

(7) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a 
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. 

(8) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a nem használt 
vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.  



6. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

7. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló 
szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő feleket: a Közszolgáltatót és a Megrendelő ingatlantulajdonost.  

(2) A szerződésben meg kell jelölni: 
a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,  
b) a teljesítés helyét, 
c) a begyűjtési gyakoriságot, 
d) a felek jogait és kötelezettségeit. 

(3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:  
a) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről, 
b) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,  
c) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről, 
d) az irányadó jogszabályok meghatározásáról. 

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a 
közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

8. § (1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, 
vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.  

(2) Közműpótló létesítménybe csak kommunális, vagy összetételében kommunális jellegű szennyvíz vezethető. Tilos a 
közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot 
elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és testi épségét, egészségét, 
valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.  

(3) A Közszolgáltató mindenkor köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított legfeljebb 72 órán belül a vele 
egyeztetett időpontban a szolgáltatást elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni.  

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elszállítása, ártalmatlanítása csakis jogszabályban 
meghatározott esetben szüneteltethető, vagy korlátozható.  

(5) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes 
hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a Közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével 
megfelelő intézkedések mellett megtagadja annak elszállítását. 

(6) A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (5) bekezdésben foglaltakat és 
azt az esetet, ha a szennyvíz az Önkormányzat által kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy 
szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.  

8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések 

9. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet csak az Önkormányzat által kijelölt átadási helyen szabad 
leereszteni és ártalmatlanítani.  

(2) A háztartási szennyvíz ártalmatlanításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.  

(3) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével összefüggő nyilvántartást oly 
módon köteles kialakítani, hogy az átadási helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye akadálymentesen, pontosan megállapítható legyen.  

9. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

10. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait (a 
közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok 
folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.  



(2) Az Önkormányzat felhatalmazza a Közszolgáltatót a szerződő fél (1) bekezdésben említett adatainak kezelésével, a 
mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések betartásával. 

10. A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása 

11. § (1) Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kezelési 
közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős – alapdíj és ürítési díj – közszolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek 
egységnyi díját jelen rendelet melléklete tartalmazza.  

 (2) A Közszolgáltató számlát bocsát ki az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról, mely alapján az 
ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatásra kibocsátott számla 
alapján utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.  

(3) Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban a 
Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet.  

(4) A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincsen.  

(5) A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy megbízottja válaszolni köteles. 

(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvízzel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felhívás útján 
vagy egyéb módon közzéteszi, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

(7) Túlszámlázás esetén a többletösszeget a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére visszafizeti vagy 
azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.  

(8) A 8. § (5) bekezdésében foglalt esetben a Közszolgáltatónak joga van az ingatlantulajdonos részére a kiszállási 
költséget kiszámlázni. 

11. Záró rendelkezések 

12. § E rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba. 

 
 
 
 
 
 
   Pápai Mihály   Rozgonyi Erik 
   polgármester   címzetes főjegyző 
 

1. melléklet a ……./2013. (……….) önkormányzati rendelethez 

 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatása igénybevételéért fizetendő 
díj: 
 
 

a) alapdíj:  5.000.- Ft / szállítás 
 
b) ürítési díj: 500.- Ft / m3 

 
 
A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. 
 



DeI-Pest Megyei Vizikozmu 
Szolgaltato Zrt. 
2360 Gyal, 

DPMV ZRt. KBrGsi Qt 190. 

KOMMUNALIS SZENNYV~Z ELSZAL~TAS D~JKALKULACIOJA 2013-RA 
GYAL VAROS TERULETERE 

(TERVEZET) 

I. Csatornazatlan telepuleseken az elszallitas a vezetekes csatornaszolgaltatas dijan 
tortenik a lakossagi megrendelok reszere. 

Koziiletek (vallalkozasok) reszere a szallitas a csatornazott telepules reszek szallitasi 
dijaval egyezo aron tortenik. 

11. Csatornazott telepiiles reszek szallitasi clija 

1) Alapdij (Ft/5m3) 
---  ertekcsokkenesi leiras 3.000,- Ft 
- munkaber 600,- Ft 
- berjarulek 170,- Ft 
- karbantartasi ktg. 230,- Ft 
- altalanos ktn. 1.000,- Ft 

Osszesen alapdij 5.000,- F~+AFA 

2) m3 dij (Ft/m3) 
- szennyviz elhelyezesi djj 200,- Ft 
- uzemanyaq ktq. 300,- Ft 

Osszes m3 dij 500,- F~+AFA 

A fentiek alapjan a szennyviz elszallitas dija a 11. pont osszesitesevel: 

5 m3 eseten 10 m3 eseten 
Alapdij 5.000,- F~+AFA 1 0.000,- F~+AFA 
m3 dii 2.500,- F~+AFA 5.000,- F~+AFA 
Osszesen 7.500,- F~+AFA 15.000,- F~+AFA 

Gyal, 201 3. januar 24. 

Sardy ~ a r o l j  
gazdasagi igaz at6 4 

Adoszam: 23967531-2-13 Cegjegyzekszam: 13-10-041281 
Telefon: 06-29-340-010 Fax: 06-29-341-518 

Web: http://www.dpmv.hu 



 
 
 
 
 
 
       Tárgy: Javaslat a 2013. évi igazgatási szünet 
                    elrendelésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 232.§ alapján lehetőség van 
igazgatási szünet elrendelésére a köztisztviselők szabadságának összehangolt kiadása érdekében. 
 
A Kttv. 232. §. (3) bekezdése szerint a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a 
rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem 
haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét. 
 
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a 
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. 
rendelet V. fejezete tartalmaz ajánlásokat az igazgatási szünettel kapcsolatban. 
 
A Hivatal hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen feltétele a köztisztviselőket 
megillető szabadnapok kiadásának előre látható ütemezése. Az igazgatási szünet alkalmazásával a munkáltató 
által könnyen áttekinthetővé és racionálisan tervezhetővé válhat a munkavégzés folyamata, illetőleg elkerülhetők 
az olyan gyakorlati problémák, mint a ki nem adott szabadnapok felhalmozódása. A köztisztviselők éves 
szabadsága 25 és 41 nap között van a törvényi előírásoknak megfelelően a köztisztviselő besorolásához 
igazodóan. 
Az elmúlt évek gyakorlata is azt mutatja, hogy a dolgozók túlnyomó része a szabadságát július és augusztus 
hónapban, illetve Karácsony és Újév közötti időszakban kívánja kivenni. Az igazgatási szünet bevezetésével a 
dolgozó is ütemezni tudja az éves szabadságát a Kttv-ben előírt határidőre.  
Fentiek alapján mind a gazdaságosság, mind a hivatal munkatársai, mind az ügyfelek szempontjából célszerű 
élni az igazgatási szünet elrendelésének lehetőségével.  
Természetesen az ügyintézési határidőt önmagában nem szakítja meg az igazgatási szünet, a napokban számított 
határidőbe ezen időtartam is beleszámít, valamint vannak olyan ügyek, amelyek folyamatos, illetve azonnali 
ügyintézést várnak el. Ilyen pl. egyes anyakönyvi ügyek, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet 
elhárítása, stb. Ez azt jelenti, hogy számba kell venni a jegyző azon kötelezettségeit, amelyekhez jogszabály 
olyan határidőt rendel, ami csak akkor tartható, ha ezeket a hatásköröket az igazgatási szünet alatt is gyakorolják. 
A határidőket és előfordulások várható gyakoriságát alapul véve hozható meg a kivételekről szóló – jegyzői – 
munkaszervezési döntés. 
 
A jegyző az igazgatási szünet tartama alatt gondoskodik csökkentett létszámmal – ügyeleti rendszerben – 
az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátásáról. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2013. augusztus 12-től – 2013. augusztus 16-ig, 
valamint 2013. december 23-tól – december 31-ig terjedő időre (összesen: 8 munkanap) alkossa meg az 
igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea csoportvezető 
 
G y á l, 2013. február 13. 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 



 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……../2013. (………..) számú rendelete 

igazgatási szünet elrendeléséről 
 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
Gyáli Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 
1. §. E rendelet hatálya kiterjed a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi 
köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra, a polgármesterre, az alpolgármesterre. 
 
2. §. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkarendjében 

 a.) a nyári igazgatási szünet 2013. augusztus 12. napjától – 2013. augusztus 16. napjáig (5 munkanap), 

 b.) a téli igazgatási szünet 2013. december 23. napjától – 2013. december 31. napjáig (3 munkanap) 

tart. 

 
3. §. E rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba és 2014. január l. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 Polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
Z Á R A D É K : 
 
 
A rendelet 2013. március ……. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és a www.gyal.hu. honlapon történt közzététellel. 
 
 
Gyál, 2013. március ……. 
 
 
 
  Rozgonyi Erik 
  címzetes főjegyző 

http://www.gyal.hu/


 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a házasságkötés hivatali helyiségen, illetve 
hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, és az 
anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendelet 
módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2012. évben a Polgármesteri Hivatal tanácstermében 64 db esküvő került megrendezésre, míg az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban 12 db. Külső helyszínen 6 esküvőt bonyolítottunk le. 
A Polgármesteri Hivatalban megrendezett házasságkötések közül 40 volt kisebb (csak 2 tanú, illetve 10 – 20 fő vendég). 
 
Az új Polgármesteri Hivatal tanácstermének berendezése nem alkalmas arra, hogy rendszeresen megmozgassák, 
kipakolják, mind az asztalok súlya, mind a beépített elektronikai eszközök miatt. 
 
Fentiek miatt az anyakönyvvezetők külön ajánlják a házasulandóknak, hogy a Közösségi Házban kössenek házasságot, 
azonban a díjak változtatásával is elősegíthető, hogy az ügyfelek inkább a Közházat válasszák. 
 
A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, és az anyakönyvi eljárás egyes 
díjairól szóló 7/2011.(IV. 01.) önkormányzati rendelet alapján jelenleg: 
- a hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény díja: 

a) a Polgármesteri Hivatal Nagytermében: 7.500.-Ft, 
b) az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban: 28.000.-Ft. 

- az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításának díja: 35.000.-Ft. 
 
A javaslat a Polgármesteri Hivatalban a bútormozgatással nem járó kisebb esküvők díját 10 ezer forintban, míg a nagy 
létszámú esküvőkét 35 ezer forintban javasolja meghatározni. 
 
A Közházban 25 ezer forintra javasoljuk csökkenteni a díjat. 
 
A külső helyszíni események díját 50 ezer forintra javasoljuk emelni, mivel az anyakönyvek megóvása miatt nem 
javasoljuk ezt az extra szolgáltatást. 
 
A javaslat nem érinti azon házasságkötéseket, ahol nincsenek vendégek, valamint a házasodni kívánók valamelyikének 
közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson 
lebonyolított anyakönyvi eseményeket, azok továbbra is térítésmentesek. 
 
A rendelet-tervezetet nem kell társadalmi vitára bocsátani, mivel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 1/2011.(II.01.) önkormányzati rendelet 37.§ (4) bekezdés c) és f) pontjai alapján nem kell 
társadalmi vitára bocsátani a helyi adóról, más fizetési kötelezettségekről és az önkormányzati támogatásokról szóló 
rendelet-tervezeteket, valamint ezek módosításait. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet megvitatni és jóváhagyni 
szíveskedjenek! 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2013. február 18. 
 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 



 
 melléklet 

 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…..../2013. (….....) önkormányzati rendelete 

a házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, 
és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 7/2011.(IV.  01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az anyakönyvekről, a 
házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Atvr.) 42/A.§ (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az Atvr. 15/A.§-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a házasságkötés hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli 
engedélyezéséről, és az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 7/2011.(IV. 01.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 
 
 
1. § A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„5.§ A hivatali munkaidőn kívüli, de hivatali helyiségben történő esemény díja: 

a) a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 5 – 20 főig: 10.000.-Ft, 
b) a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 20 fő felett: 35.000.-Ft, 
c) az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban: 25.000.-Ft.” 

 
2. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 50.000.-
Ft + Áfa díjat kell fizetni az önkormányzat részére.” 
 
3. § E rendelet 2013. március 15. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 
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Iktatószám:  1-2 /2013. 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Elkészítettem a Társaságunk 2013. évi üzleti tervét, amelyben az alapfeladataink elvégzéséhez szükséges dologi 
kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gazdálkodás fenntartása érdekében a működési kiadásokra a tervezett 
támogatást a Társaságunknak biztosítani szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. évi 
üzleti tervét elfogadja, részére a 137.126e Ft működési kiadást, valamint 11.550e Ft felhalmozási összeget a 2013. évi 
költségvetésből biztosítja.  
 

  
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
        
 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
 
G y á l, 2012. február 19. 
 
 
 
 
 Zsigovits Gábor 
 ügyvezető igazgató 
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Feladat 
 
Gyál  Város  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete  megállapodásban  rögzítette  a  Gyál  Városfejlesztési  és 
Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  (továbbiakban  Kft.)    ellátandó  feladatait,  melynek  megvalósulását  rendszeresen 
felügyeli és segíti. 
A szerződés szerinti feladataink: 

- Parkosítás,  zöldterület  hasznosítás,  melynek  keretében  a  közhasznú,  közcélú  dolgozók  irányítása  is 
beletartozik,  

- Gyermek‐, szociális‐, munkahelyi étkeztetés, illetve a lakosság részére egyéb étkeztetési szolgáltatás 
- Iskolai személyszállítás, 
- Temetők üzemeltetése   
- Ebrendészeti tevékenység, 
- Veszélyes hulladék kezelése, 
- Hó‐eltakarítás, síkosság elleni védekezés,  
- Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése 
- Közútkarbantartási feladatok 
- Oktatási intézmények működtetése 

 
Humán erőforrás gazdálkodás 
 
A Társaság a 2013. gazdasági évben  ismét új humán erőforrás szerkezettel kezdi munkáját. Az  iskolák működtetésével 
kapcsolatos megnövekedett feladatokra való tekintettel Ady Endre Általános Iskola, Bartók Béla Általános Iskola, Zrínyi 
Miklós Általános Iskola és a Kodály Zoltán Zeneiskola technikai dolgozói (portás, takarító, konyhai dolgozó, karbantartó) 
2013.  január 1‐től a Kft. állományában  folytatják munkájukat,  továbbá 1  fő gazdasági vezető és 1  fő műszaki vezető 
alkalmazására vált szükség. 
 
A társaságunknál  jelenleg a létszám 71 fővel van tervezve,  amely az alábbiak szerint oszlik meg:  
 

• Igazgatás (ügyvezetés, városfejlesztés, városüzemeltetés)  9 fő 
• Konyha:  31 fő 
• Ebrendészet:  1 fő  
• Szállítás:  2 fő 
• Parkosítás:  4 fő 
• Karbantartás  20 fő 
• Hulladékgyűjtés:  2 fő 
• Temetkezés:  2 fő 

 
A Kft. munkáját 3 tagú Felügyelő Bizottság segíti. 
 
 
 

Eredmények és célkitűzések, üzleti koncepció 
 
Társaságunk fő célkitűzése, hogy a forrás kiegészítéssel növelt bevételek fedezzék a ráfordításokat.  
Az egyes szakfeladatok ellátása során törekszünk a minőség és a korszerűsítés megvalósítására és megtartására, 
valamint a bevételeink megtartására, növelésére. 

 

 



 

Konyha:  
Az ételek elkészítésénél továbbra is törekszünk a minőségre. A beszállítókkal igyekszünk jó kapcsolat kialakítására, és jó 
minőségű  áruk  beszerzésére,  amely  a  2011.  évben  lefolytatott  közbeszerzési  eljáráson    kiválasztott  szállítók  útján 
valósul meg.  
Az  iskolák működtetése  kapcsán  a  teljes  élelemezési  folyamat  (iskolákban)  a  Kft.  irányítása,  felügyelete  alá  került, 
ugyanis  az  alapanyag  beszerzésétől  az  étel  kiosztásáig  a  Kft.  látja  a  feladatokat,  amely  remélhetőleg  az  étel  és  a 
szolgáltatás minőségének javulását fogja eredményezni. 
 
Sajnálattal  tapasztaltuk,  hogy  a  vendégétkezők  száma  csökkent,  amelynek  visszafordítására  keressük  azokat  a 
lehetőségeket, amivel növelhetjük a vendég étkezők számát és azzal a bevételeinket is. Amellett, hogy a vendégétkezők 
számában csökkenés volt tapasztalható, a konyhák kapacitása majdhogynem maximumon üzemel, valamint a konyhai 
berendezések és felszerelések lassan nem bírják kiszolgálni a létszám igényeket. Vállalkozási tevékenységet minimálisan 
tudunk vállalni, éppen a konyha kapacitása és az eszközök elhasználódása miatt. 
  

A parkosítási tevékenység 

A város területén a kaszálás és parlagfű‐mentesítés elvégzése, terek növényzeteinek, utcabútorainak gondozása, 
javítása és a játszóterek üzemeltetése, karbantartása fontos feladata Kft‐nek. 

A városközponthoz kapcsolódó parkosítás az év első felében teljesen elkészül, ennek a (megnövekedett) területnek a 
folyamatos üzemeltetése is feladataink között szerepel. A park nagyon komoly értéket képvisel és ezért kiemelt 
figyelmet igényel annak gondozása. 

 

Karbantartás  

A kft. eszközeinek, gépeinek, épületeink folyamatos rendelkezésre állásához és állagának megóvása érdekében fontos a 
rendszeres karbantartás, amely az iskolákban a technikai dolgozók útján, az egyéb területeken a műszaki csoport tagjai 
látják el. 

 

Ebrendészet 

Az évek során a gyepmesteri telep fejlesztése vált szükségessé, az alapvető szociális és állategészségügyi  feltételek 
szintben tartásához. Sajnálatos módon a telepre bekerült 116 kutyából 30‐nak sikerült gazdát találni állatvédő 
egyesületek alapítványok közreműködésével. Magánszemély éves szinten csak 1‐2 kutyát fogad be. A kft. céljai között 
szerepel az örökbe adott kutyák számának növelése, a gyepmesteri telep és az ebrendészeti szolgáltatás minőségének 
javítása. 

 

Temetkezés 

A temető üzemeltetésénél továbbra is törekszünk a hibamentes, gazdaságos működtetésre, a zöldterület folyamatos 
gondozására, szépítésére. A temetők árbevételénél a 2012. évben visszaesés volt tapasztalható, amelynek megállítása, 
visszafordítása célként szerepel a kft. üzleti tervében. 

 

Közútkarbantartási feladatok 

Erre a tevékenységre út és tartozékainak javítása, üzemeltetése, karbantartása, forgalomtechnikai eszközök cseréje, 
pótlása, veszélyes fák kivágása került megtervezésre, mely feladatok főleg vállalkozók bevonásával látja el a Kft. 

  

Városfejlesztési feladatokban való közreműködés 

 



 

A fenti feladatok ellátását önálló döntési és intézkedési joggal egy három fős csapat látja el. 

 

Pénzügyi terv 
 
A Kft. pénzügyi tervét az 1.számú melléklet tartalmazza 
  
  
A  feladatainkat  továbbra  is  igyekszünk  a  legnagyobb  gondossággal  és  a  kapott  támogatások  figyelembevételével 
elvégezni. 
 
G y á l, 2013. február 19. 
 
 
                     Zsigovits Gábor 
                                ügyvezető igazgató 

 
 

 



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
2013. évi üzleti terv

e Ft

Megnevezés
Kiadás Bevétel

Járulék Dologi Áfa Saját (nettó) Áfa

1 Központi irányítás 100 27
2 Konyha
3 Ebrendészet 479 909 565 153
4 Veszélyes hulladék 0 0 702 372 100
5 Szállítás 338 486
6 Parkgondozás 200 54
7 Közút karbantartás 0 0 500 135
8 Karbantartás 495 405
9 Hulladékgyűjtés 990 213 600 162

10 Temetkezés -320
11 Ingatlan üzemeltetés 0 0
12 Városfejlesztés 312 540
13 Oktatási intézmények működtetése 0 0 0

Összesen

Gyál, 2013. február 17.

_________________________
Zsigovits Gábor

ügyvezető

Rev.: 7.

Kiadás 
összesen

Bevétel 
összesenSzem. jell. Költségv.tám

22 120 6 066 16 942 3 398 48 526 48 399 48 526
45 353 13 563 120 552 31 963 211 431 168 800 45 576 -2 945 211 431

1 710 3 566 6 664 5 946 6 664
2 600 3 302 2 830 3 302

4 558 1 282 3 441 9 619 1 800 7 333 9 619
7 109 1 992 4 354 1 172 14 626 14 372 14 626

12 900 3 483 16 383 15 748 16 383
32 920 10 070 2 021 45 507 1 500 43 602 45 507

3 642 1 936 6 781 6 019 6 781
3 821 1 053 4 760 1 221 10 856 8 800 2 376 10 856

13 275 3 532 16 807 17 354 4 686 -5 232 16 807
10 818 3 083 1 251 15 464 2 000 12 924 15 464

61 219 16 497 77 716 61 193 16 522 77 716
132 051 38 578 248 817 64 236 483 682 263 784 71 222 148 676 483 682



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
2013. évi üzleti terv

Rev.: 7.

KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS
E Ft

MEGNEVEZÉS
2012. év 2012. év 2013. év

1 Beszerzés 650 429 110
Számítógép 110
16 Beruházás 0

51 Anyagköltség 956
Védőital 145 50
Energiaköltség (közmű) 427 470
Energiaköltség (tüdőszűrő) 74 81
Irodaszer 269 300
Karbantartási anyagköltség 4 100
Tisztítószer 37 20

Bérleti díjak (ingatlan, eszközök) 161 70
Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép, épület) 0 0

Gépjármű súlyadó 252 252
Tervezés (telephelyfejlesztés, konyha) 0
Oktatás, továbbképzés 100 100
Szakkönyv 60 60
Vezetékes telefon/internet 273 270
Mobil telefon 261
Szemétdíj 0 0
Posta költség 34 40
Könyvelés szolgáltatás
Riasztó karbantartás 59 48
FEGY távfelügyelet 144 144
Munkavédelem 600 650
Tűzvédelem 540 300
Poroltó felülvizsgálat, javítás 7
Üzemorvos 263 375
Ügyvédi díj 253 250
Könyvvizsgálói díj 276 480
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 0 800
Takarítás 744 720

15 500
46 Áfa kiadások
27%-os
5%-os 3
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 810

566
Illeték 105 80
Biztosítási díj 481 455

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

1 330 1 021

52 Igénybevett szolgáltatások 10 523 9 970 13 627

Karbantartás informatika+szoft.frissit 1 246 1 250

2 500

4 950 4 550

Hatósági díjak (kamarai tagság, közbesz. stb)
3 398
3 395

1 152 2 184
Bank költség (Erste, Takarékszövetkezet) 1 649



55 Személyi jelleg ű kifizetések 730
Reprezentációs költség 0
Étkezési hozzájár. 0
Munkaruha 0

730
Iskolakezdési támogatás 0
Betegszabadság
56 Bérjárulék
Szociális hozzájárulási adó
Szakképzési hozzájárulás 310
Rehabilitációs adó 0
Munkáltatói személyi jövedelemadó 0
Egészségügyi hozzájárulás 0

ÖSSZESEN 

Összesen

Összesen
6+3+3

   KIADÁSOK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK
91 -92 Bevételek 100
Kötbér, kamat, biztosítás 100
Áfa Bevételek 27
27%-os 27

   BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 127

Önkormányzati támogatás

54 Bérköltség (benne tiszteletdíj+megbiz.dijak) 21 390

Bérlet/utiköltség

6 066
5 756

Dologi kiadás+Beszerzés+Beruházás (1,16,51,52,53) 13 313 12 507 16 942
Áfa kiadások (46) 3 398

20 340
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 22 120
Bérjárulékok (56) 6 066

28 186
Létszám (f ő)+FB tagok+megbiz.dijasok

48 526

48 399



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
2013. évi üzleti terv

Rev.: 7.

KONYHA
E Ft

MEGNEVEZÉS
2012. év 2012. év 2013. év

1 Beszerzés 600
Gázzsámoly 600
16 Beruházás 0

51 Anyagköltség
Alapanyag
Védőital 145 70
Energiaköltség (közmű)
Üzemanyag 890 950
Gépjármű fenntartás anyagköltségei 204
Irodaszer 100
Tisztítószer, védőeszköz, egyéb fogyóanyag
Konyhai eszközök pótlása, cseréje 31 150

540 600
Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép, épület)
Oktatás, továbbképzés 8 50
Ideiglenes elektromos energia véglegesítése 0 200
Érintés, villámvédelmi felülvizsgálat 0 45
Poroltó felülvizsgálat, javítás 13

85 85
HACCP felülvizsgálat 120 120
Szakkönyv 4 10
Riasztó karbantartás 59 48
Vezetékes telefon+internet 235 230
Mobil telefon 78
Szemétdíj, hulladékkezelés 303 354
Hirdetés, reklám 50
46 Áfa kiadások
27%-os
5%-os 1
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 350
Lízing díj
Biztosítási díj 378
54 Bérköltség

55 Személyi jelleg ű kifizetések
Étkezési hozzájár. 0
Munkaruha 930

217
Iskolakezdési támogatás 0

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

1 000

93 475 108 657 114 807
95 680 100 633

7 666 8 200

4 245 4 500

52 Igénybevett szolgáltatások 5 620 2 912 3 583
Bérleti díjak (eszközök, szofver)

1 558 1 700

Rágcsáló, rovar írtás

31 963
31 963

1 267 1 562
1 267 1 184

44 206

1 147

Bérlet/utiköltség



56 Bérjárulék
Szociális hozzájárulási adó
Szakképzési hozzájárulás 663
Rehabilitációs adó 965
Munkáltatói személyi jövedelemadó 0
Egészségügyi hozzájárulás 0

Összesen

Összesen

Összesen
Létszám (f ő) 31

   KIADÁSOK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK
91 -92 Bevételek 
Vállalkozás
Intézményi étkezés
Áfa Bevételek 
27%-os

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN

Önkormányzati támogatás

13 563
11 936

Dologi kiadás+Beszerzés+Beruházás (1,16,51,52,53) 120 552
Áfa kiadások (46) 31 963

152 515
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 45 353
Bérjárulékok (56) 13 563

58 916

211 431

168 800
12 098

156 702
45 576
45 576

214 376

-2 945



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
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EBRENDÉSZET
E Ft

MEGNEVEZÉS
2012. év 2012. év 2013. év

1 Beszerzés 200 0 200
Eszközök, gépek, berendezések 0 200
16 Beruházás 0

51 Anyagköltség 820 933
Alapanyag (kutyatáp) 26 50
Oltóanyag, gyógyszer 241 200
Energiaköltség (közmű) 17 50
Gázpalack 87 80
Üzemanyag 562 562
Gépjármű fenntartás anyagköltségei 96
Telep felújításának anyagköltségei 0
Tisztítószer, fertőtlenítőszer, védőeszköz 60

50
466 129

Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép, épület) 50
Állatorvos 0 780
Oktatás, továbbképzés 89 100
Szemétdíj, hulladékkezelés 40 50
Mobil telefon 39
Hirdetés 0
46 Áfa kiadások 909
27%-os 909
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 182 199
Biztosítási díj 199
54 Bérköltség

55 Személyi jelleg ű kifizetések 30
Étkezési hozzájár. 0
Munkaruha 30

0
Iskolakezdési támogatás 0
56 Bérjárulék 479
Szociális hozzájárulási adó 454
Szakképzési hozzájárulás 25
Rehabilitációs adó 0
Munkáltatói személyi jövedelemadó 0
Egészségügyi hozzájárulás 0

ÖSSZESEN 

909
Összesen

479
Összesen

Létszám (f ő) 1

   KIADÁSOK ÖSSZESEN

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

2 148

1 000

Egyéb fogyóanyagok, eszközök szalma, etetőtál, stb
52 Igénybevett szolgáltatások 1 019

1 680

Bérlet/utiköltség

Dologi kiadás+Beszerzés+Beruházás (1,16,51,52,53) 3 566
Áfa kiadások (46)

4 475
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 1 710
Bérjárulékok (56)

2 189

6 664



BEVÉTELEK
91 -92 Bevételek 565
Vállalkozás 545
Szolgáltatási díj 20
Áfa Bevételek 153
27%-os 153

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 718

Önkormányzati támogatás 5 946
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VESZÉLYES HULLADÉK
E Ft

MEGNEVEZÉS
2012. év 2012. év 2013. év

1 Beszerzés 0 0 0

16 Beruházás 0 0 0

51 Anyagköltség 50 10 100
Egyéni védőeszköz 0 10
Tisztítószer 10 100

hulladékkezelés
46 Áfa kiadások 702
27%-os 702
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 0

54 Bérköltség 0

55 Személyi jelleg ű kifizetések 0

56 Bérjárulék 0

ÖSSZESEN 

702
Összesen

0
0

Összesen 0
Létszám (f ő)

   KIADÁSOK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK
91 -92 Bevételek 372
Vállalkozás 372
Áfa Bevételek 100
27%-os 100

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 472

Önkormányzati támogatás

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

52 Igénybevett szolgáltatások 2 500 2 398 2 500
2 398 2 500

Dologi kiadás+Beszerzés+Beruházás (1,16,51,52,53) 2 600
Áfa kiadások (46)

3 302
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55)

Bérjárulékok (56)

3 302

2 830
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SZÁLLÍTÁS
E Ft

MEGNEVEZÉS
2012. év 2012. év 2013. év

1 Beszerzés 0
Gépjármű beszerzés
16 Beruházás 0 0 0

51 Anyagköltség 976
Üzemanyag
Egyéb fogyóanyag 25
Gépjármű fenntartás anyagköltségei 60

300 511
Karbantartás, javítás 30
Busz garázs bérleti díj 60
Gépjárművel kapcsolatos adók (cégautó adó) 264 264
Mobil telefon 78
Oktatás, továbbképzés 0
Műszaki vizsgáztatás 79
46 Áfa kiadások 338
27%-os 338
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 519 645
Biztosítási díj 645
54 Bérköltség

55 Személyi jelleg ű kifizetések 60
Étkezési hozzájár. 0
Munkaruha 60
56 Bérjárulék
Szociális hozzájárulási adó
Szakképzési hozzájárulás 67
Munkáltatói személyi jövedelemadó 0
Egészségügyi hozzájárulás 0

ÖSSZESEN 

338
Összesen

Összesen
Létszám (f ő) 2

   KIADÁSOK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK
91 -92 Bevételek 
Vállalkozás
Áfa Bevételek 486
27%-os 486

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN

Önkormányzati támogatás

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

1 200
1 200

1 085
1 031 1 000

52 Igénybevett szolgáltatások

4 498

1 282
1 214

Dologi kiadás+Beszerzés+Beruházás (1,16,51,52,53) 3 441
Áfa kiadások (46)

3 779
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 4 558
Bérjárulékok (56) 1 282

5 839

9 619

1 800
1 800

2 286

7 333
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PARKGONDOZÁS
E Ft

MEGNEVEZÉS
2012. év 2012. év 2013. év

1 Beszerzés 0 225 625
Gép beszerzés 100
Utcabútorok 225 300
Szerszámok 225
16 Beruházás 0 0

51 Anyagköltség
Üzemanyag (park) 550
Üzemanyag (gépjármű) 475 525
Gépjármű fenntartás anyagköltségei 284
Növényzet és vegyszerek 740 800
Egyéb fogyóanyag 328

410
Karbantartás, javítás 0
kertészeti szolgáltatás
Mobil telefon 78
Játszóterek szabványossági felülvizsgálata 150
46 Áfa kiadások
27%-os
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 100 14
Biztosítási díj 14
54 Bérköltség 

55 Személyi jelleg ű kifizetések 120
Étkezési hozzájár. 0
Munkaruha 120

0
Iskolakezdési támogatás 0
56 Bérjárulék
Szociális hozzájárulási adó
Szakképzési hozzájárulás 105
Rehabilitációs adó 0
Munkáltatói személyi jövedelemadó 0
Egészségügyi hozzájárulás 0

ÖSSZESEN 

Összesen

Összesen
Létszám (f ő) 5

   KIADÁSOK ÖSSZESEN

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

2 528 1 215 2 487

52 Igénybevett szolgáltatások 1 228

1 000

1 172
1 172

6 989

Bérlet/utiköltség

1 992
1 887

Dologi kiadás+Beszerzés+Beruházás (1,16,51,52,53) 4 354
Áfa kiadások (46) 1 172

5 526
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 7 109
Bérjárulékok (56) 1 992

9 101

14 626



BEVÉTELEK
91 -92 Bevételek 200
Vállalkozás 200
Áfa Bevételek 54
27%-os 54

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 254

Önkormányzati támogatás 14 372
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KÖZÚTI KARBANTARTÁS
E Ft

MEGNEVEZÉS
2012. év 2012. év 2013. év

1 Beszerzés 0 0 400
Eszköz, gép 400
16 Beruházás 0

51 Anyagköltség 600 0 50
Alapanyag 50

Hulladék kezelés 300
Út karbantartás 
Forgalomtechnika
Egyéb nem hatósági feladatok 311 0
Hóeltakarítás 0 0
Rendkívüli intézkedés 0
Karácsonyi díszvilágítás 976
46 Áfa kiadások
27%-os
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 0 0

54 Bérköltség (benne tiszteletdíj) 0

55 Személyi jelleg ű kifizetések 0

56 Bérjárulék 0

ÖSSZESEN 

Összesen
0
0

Összesen 0
Létszám (f ő) 0

   KIADÁSOK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK
91 -92 Bevételek 500
Vállalkozás 500

Áfa Bevételek 135
27%-os 135

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 635

Önkormányzati támogatás

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

52 Igénybevett szolgáltatások 18 698 4 771 12 450

2 375 9 150
1 109 2 000

1 000
3 483
3 483

Dologi kiadás+Beszerzés+Beruházás (1,16,51,52,53) 12 900
Áfa kiadások (46) 3 483

16 383
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55)

Bérjárulékok (56)

16 383

15 748
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KARBANTARTÁS
E Ft

MEGNEVEZÉS
2012. év 2012. év 2013. év

1 Beszerzés 0 310
Gép beszerzés 250
Szerszám 60
16 Beruházás 0

51 Anyagköltség 324
Energiaköltség (közmű)
Üzemanyag (karbantartás) 80
Üzemanyag (gépjármű) 324 355
Tisztítószer 50
Védőital 70
Gépjármű fenntartás anyagköltségei 146
Egyéni védőeszköz 350
Egyéb fogyóanyag 67

0 527
Műszaki vizsga 32
Mobil telefon 141
Bérleti díj 150
Érintés, villámvédelmi felülvizsgálat 0

16
Riasztó karbantartás 59 48
Egyéb igénybe vett szolgáltatás 100
Hatósági díj 40
46 Áfa kiadások 495
27%-os 495
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 197 66
Biztosítási díj 66
54 Bérköltség (benne tiszteletdíj)

55 Személyi jelleg ű kifizetések 972
Étkezés hozzájárulás 0

672
Munkaruha 300
Iskolakezdési támogatás 0
56 Bérjárulék
Szociális hozzájárulási adó
Szakképzési hozzájárulás 479
Rehabilitációs adó 965
Munkáltatói személyi jövedelemadó 0
Egészségügyi hozzájárulás 0

ÖSSZESEN 

495
Összesen

Összesen
Létszám (f ő) 21

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

2 910 1 118
1 050 1 155

52 Igénybevett szolgáltatások

Poroltó felölvizsgálat, javítás

31 949

Bérlet/utiköltség térítés

10 070
8 626

Dologi kiadás+Beszerzés+Beruházás (1,16,51,52,53) 2 021
Áfa kiadások (46)

2 516
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 32 920
Bérjárulékok (56) 10 070

42 990



   KIADÁSOK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK
91 -92 Bevételek 
Vállalkozás
Áfa Bevételek 405
27%-os 405

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN

Önkormányzati támogatás

45 507

1 500
1 500

1 905

43 602



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
2013. évi üzleti terv

Rev.: 7.

HULLADÉKGYŰJTÉS
E Ft

MEGNEVEZÉS
2012. év 2012. év 2013. év

1 Beszerzés 0

16 Beruházás 0

51 Anyagköltség 530 505
Üzemanyag (gépjármű) 282 310
Gépjármű fenntartás anyagköltségei 165
Tisztítószer 30

880
Karbantartás 50
Mobil telefon 39
Szemétdíj 700
Hulladéklerakási illeték 423
46 Áfa kiadások 213
27%-os 213
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 202 219
Biztosítási díj 219
54 Bérköltség

55 Személyi jelleg ű kifizetések 168
Étkezési hozzájár. 0
Munkaruha 60

108
Iskolakezdési támogatás 0
56 Bérjárulék 990
Szociális hozzájárulási adó 938
Szakképzési hozzájárulás 52
Munkáltatói személyi jövedelemadó 0
Egészségügyi hozzájárulás 0

ÖSSZESEN 

213
Összesen

990
Összesen

Létszám (f ő) 2

   KIADÁSOK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK
91 -92 Bevételek 600
Vállalkozás 600
Áfa Bevételek 162
27%-os 162

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 762

Önkormányzati támogatás

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

52 Igénybevett szolgáltatások 1 212

3 474

Bérlet/utiköltség térítés

Dologi kiadás+Beszerzés+Beruházás (1,16,51,52,53) 1 936
Áfa kiadások (46)

2 149
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 3 642
Bérjárulékok (56)

4 632

6 781

6 019
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TEMETKEZÉS
E Ft

MEGNEVEZÉS
2012. év 2012. év 2013. év

1 Beszerzés 0 138
Pad, szemetes, biciklitároló 40
Gépbeszerzés 90
Szerszám 8
Eszközbeszerzés (ravatalozó) 0
16 Beruházás 0 250
Urnafal építés 250
51 Anyagköltség
Parkosítás, virág 0
Épületfelújítás 300
Üzemanyag (park) 180
Üzemanyag (gépjármű) 360 90
Gépjármű fenntartás anyagköltségei 10
Energiaköltség (közmű)
Egyéni védőeszköz 10
Tisztítószer 50
Egyéb fogyóanyag 164

Bérleti díjak (ingatlan, eszközök) 440
Karbantartás , javítás 120
Szemétszállítás
Érintés, villámvédelmi felülvizsgálat 30
Poroltó felülvizsgálat, javítás + vízhozammérés 54
Fakivágás 30 50
Mobil telefon 78
Hirdetés,Reklám 0
Riasztó karbantartás 59 48
46 Áfa kiadások
27%-os
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 170 188
Biztosítási díj 188
54 Bérköltség (benne tiszteletdíj)

55 Személyi jelleg ű kifizetések 125
Étkezési hozzájár. 0
Munkaruha 60

65
Iskolakezdési támogatás 0
56 Bérjárulék
Szociális hozzájárulási adó 998
Szakképzési hozzájárulás 55
Munkáltatói személyi jövedelemadó 0
Egészségügyi hozzájárulás 0

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

1 260 2 162

1 358 1 358

52 Igénybevett szolgáltatások 1 530 2 022

1 202 1 202

1 221
1 221

3 696

Bérlet/utiköltség térítés

1 053



ÖSSZESEN 

Összesen

Összesen
Létszám (f ő) 2

   KIADÁSOK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK
91 -92 Bevételek 
Vállalkozás
Áfa Bevételek 
27%-os

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN

Önkormányzati támogatás -320

Dologi kiadás+Beszerzés+Beruházás (1,16,51,52,53) 4 760
Áfa kiadások (46) 1 221

5 981
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55) 3 821
Bérjárulékok (56) 1 053

4 874

10 856

8 800
8 800
2 376
2 376

11 176
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INGATLAN ÜZEMELTETÉS
E Ft

MEGNEVEZÉS
2012. év 2012. év 2013. év

1 Beszerzés 0
Megfigyelő kamera 0
16 Beruházás 0

51 Anyagköltség
Alapanyag 700
Energiaköltség (közmű)

Bérleti díjak (ingatlan, eszközök) 0
Karbantartás , javítás 50
Szemétszállítás 140 163
Érintés, villámvédelmi felülvizsgálat 30
Poroltó felülvizsgálat, javítás 10
Riasztó karbantartás 59 48
Vagyonvédelmi szolgáltatás
Takarítás
Hatósági díjak 40
46 Áfa kiadások
27%-os

53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 0 0 104
Biztosítási díj 104
54 Bérköltség (benne tiszteletdíj) 0

55 Személyi jelleg ű kifizetések 0

56 Bérjárulék 0
0

ÖSSZESEN 

Összesen
0
0

Összesen 0
Létszám (f ő)

   KIADÁSOK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK
91 -92 Bevételek 
Bérbeadás
Áfa Bevételek 
27%-os

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN

Önkormányzati támogatás

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

6 550 6 941 8 060

6 941 7 360
52 Igénybevett szolgáltatások 7 500 4 999 5 111

1 751 1 720
3 049 3 050

3 532
3 532

Dologi kiadás+Beszerzés+Beruházás (1,16,51,52,53) 13 275
Áfa kiadások (46) 3 532

16 807
Személyi jelleg ű kiadás (54, 55)

Bérjárulékok (56)

16 807

17 354
17 354
4 686
4 686

22 040

-5 232
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VÁROSFEJLESZTÉS
E Ft

MEGNEVEZÉS
2012. év 2012. év 2013. év

1 Beszerzés 329 205
Számítógép 95
Szoftver 90
Egyéb 20
16 Beruházás 0

51 Anyagköltség 720 420
Irodaszer 0
Üzemanyag 420

562
Bérleti díjak (iroda) 0
Karbantartás (gépkocsi,műszaki gép, épület) 50
Gépjármű fenntartás anyagköltségei 20
Műszaki vizsgáztatás 32
Oktatás, továbbképzés 0
Szakkönyv 0
Mobiltelefon/internet 298
Gépjárművel kapcsolatos adók 132
Posta költség 30
Ügyvédi díj 0
46 Áfa kiadások 312
27%-os 312
5%-os 0
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 120 64
Biztosítási díj 64

55 Személyi jelleg ű kifizetések 0
Étkezési hozzájár. 0
Munkaruha 0

0
Iskolakezdési támogatás 0
56 Bérjárulék
Szociális hozzájárulási adó
Szakképzési hozzájárulás 162
Rehabilitációs adó
Munkáltatói személyi jövedelemadó 0
Egészségügyi hozzájárulás 0

ÖSSZESEN 
Dologi kiadás + Beszerzés+Beruházás
Áfa kiadások 312

Összesen
Személyi jelleg ű kiadás
Bérjárulékok

Kiadások 
tervezett

Kiadások 
tény

Kiadások 
tervezett

52 Igénybevett szolgáltatások 2 693

54 Bérköltség (benne tiszteletdíj+megbiz.dijak) 10 818

Bérlet/utiköltség

3 083
2 921

1 251

1 563
10 818
3 083



Összesen
Létszám (f ő) 4

   KIADÁSOK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK
91 -92 Bevételek 
Bérbeadás
Áfa Bevételek 540
27%-os 540

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN

Önkormányzati támogatás

13 901

15 464

2 000
2 000

2 540

12 924
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OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK – ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA
E Ft

MEGNEVEZÉS
2013 év

Kiadások tervezett
1 Beszerzés 30
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 30
Szakmai Anyag beszerzés 0
16 Beruházás 0

51 Anyagköltség 940
Készletbeszerzés 940

Kommunikációs szolgáltatások 0
Szolgáltatási kiadások
46 Áfa kiadások
Áfa
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 0

0

55 Személyi jelleg ű kifizetések 0

56 Bérjárulék 0

ÖSSZESEN 
Dologi kiadás + Beszerzés+Beruházás
Áfa kiadások

Összesen
Személyi jelleg ű kiadás 0
Bérjárulékok 0

Összesen 0
Létszám (f ő)

   KIADÁSOK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK
91 -92 Bevételek 
Bérleti díj 865
Vállalkozás
Áfa Bevételek 
Bérleti díj Áfa 234
Vállalkozás Áfa

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN

Önkormányzati támogatás 0

52 Igénybevett szolgáltatások 19 810

19 810
5 600
5 600

54 Bérköltség (benne tiszteletdíj+megbiz.dijak)

20 780
5 600

26 380

26 380

20 771

19 906
5 608

5 375

26 380



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
2013. évi üzleti terv

Rev.: 7.

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK – ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKO LA
E Ft

MEGNEVEZÉS
2013 év

Kiadások tervezett
1 Beszerzés 100
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 100
Szakmai Anyag beszerzés 0
16 Beruházás 0

51 Anyagköltség 902
Készletbeszerzés 902

Kommunikációs szolgáltatások 0
Szolgáltatási kiadások
46 Áfa kiadások
Áfa
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 0

0

55 Személyi jelleg ű kifizetések 0

56 Bérjárulék 0

ÖSSZESEN 
Dologi kiadás + Beszerzés+Beruházás
Áfa kiadások

Összesen
Személyi jelleg ű kiadás 0
Bérjárulékok 0

Összesen 0
Létszám (f ő)

   KIADÁSOK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK
91 -92 Bevételek 
Bérleti díj
Vállalkozás
Áfa Bevételek 
Bérleti díj Áfa 689
Vállalkozás Áfa 

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN

Önkormányzati támogatás 0

52 Igénybevett szolgáltatások 18 900

18 900
5 363
5 363

54 Bérköltség (benne tiszteletdíj+megbiz.dijak)

19 902
5 363

25 265

25 265

19 893
2 553

17 340
5 371

4 682

25 265



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
2013. évi üzleti terv

Rev.: 7.

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK – BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA
E Ft

MEGNEVEZÉS
2013 év

Kiadások tervezett
1 Beszerzés 140
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 140
Szakmai Anyag beszerzés 0
16 Beruházás 0

51 Anyagköltség 270
Készletbeszerzés 270

Kommunikációs szolgáltatások 0
Szolgáltatási kiadások
46 Áfa kiadások
Áfa
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 0

0

55 Személyi jelleg ű kifizetések 0

56 Bérjárulék 0

ÖSSZESEN 
Dologi kiadás + Beszerzés+Beruházás
Áfa kiadások

Összesen
Személyi jelleg ű kiadás 0
Bérjárulékok 0

Összesen 0
Létszám (f ő)

   KIADÁSOK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK
91 -92 Bevételek 
Bérleti díj
Vállalkozás
Áfa Bevételek 
Bérleti díj Áfa 637
Vállalkozás Áfa 

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN

Önkormányzati támogatás 0

52 Igénybevett szolgáltatások 19 988

19 988
5 497
5 497

54 Bérköltség (benne tiszteletdíj+megbiz.dijak)

20 398
5 497

25 895

25 895

20 389
2 359

18 030
5 505

4 868

25 895



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofi t Kft.
2013. évi üzleti terv

Rev.: 7.

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK – KODÁLY ZOLTÁN ZENEISKOLA
E Ft

MEGNEVEZÉS
2013 év

Kiadások tervezett
1 Beszerzés 50
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 50
Szakmai Anyag beszerzés 0
16 Beruházás 0

51 Anyagköltség 33
Készletbeszerzés (Kodály Zoltán) 33

56
Kommunikációs szolgáltatások 0
Szolgáltatási kiadások 56
46 Áfa kiadások 38
Áfa 38
53 Pénzügyi, befektetési szolgáltatás díja 0

55 Személyi jelleg ű kifizetések 0

56 Bérjárulék 0

ÖSSZESEN 
Dologi kiadás + Beszerzés+Beruházás 139
Áfa kiadások 38

Összesen 177
Személyi jelleg ű kiadás 0
Bérjárulékok 0

Összesen 0
Létszám (f ő)

   KIADÁSOK ÖSSZESEN 177

BEVÉTELEK
91 -92 Bevételek 139
Bérleti díj 0
Vállalkozás 139
Áfa Bevételek 38
Bérleti díj Áfa 0
Vállalkozás Áfa 38

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 177

Önkormányzati támogatás 0

52 Igénybevett szolgáltatások

54 Bérköltség (benne tiszteletdíj+megbiz.dijak)



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a Városi Egészségügyi 
Központ működéséről 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 242/2012. (XI.29.) határozatával elfogadott 2013. évi 
munkaterve alapján a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetője 2013 februárjában köteles beszámolni az 
intézmény működéséről.  
 
Az intézményvezető határidőre elkészítette a 2012. 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 2012. évi működésről 
készült beszámolóját elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előerjesztést tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné ügyintéző, címzetes vezető főtanácsos 
 
 
 
Gyál, 2013. január 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 



 
 
 
 
 

 
Városi Egészségügyi Központ   

 
 
 
 

2012. évi 
 
 
 

Szakmai beszámoló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyál,  2013. február  06. 
 
 



Bevezető 
 
A 2012-es év egy nagyon nehéz időszak volt a Városi Egészségügyi Központ 
életében. Létszámcsökkentéssel, intézményvezető váltással, előző évről áthozott 
kötelezettségekkel, tartozásokkal, jelentősen csökkenő önkormányzati 
támogatással a háttérben kellett megoldani a napi munka során az alapellátás és 
járóbeteg szakellátás feltételeinek folyamatos biztosítását, kellett meghozni a 
működést alapjaiban biztosító intézkedéseket, döntéseket s egyben ügyelve a 
rendelkezésre álló szűkös pénzforrások takarékos, alaposan megfontolt 
felhasználására. 
 
Feladatellátás általánosságokban 
 
A Városi Egészségügyi Központban jelenleg felnőtt és gyermek háziorvosi 
ellátás, fogorvosi alapellátás, járóbeteg szakrendelés és 24 órás háziorvosi 
(felnőtt-gyermek) ügyelet működik. A felnőtt háziorvosi szolgálatot nyolc 
háziorvos, a gyermek háziorvosi szolgálatot négy gyermekorvos látja el. A 
háziorvosok rendelési ideje napi négy óra, a területi (lakáson történő) 
betegellátás további négy órában történik. A gyermekorvosok is napi nyolc 
órában látják el a gyermekeket. Három óra a rendelési idő, a többi tanácsadás és 
a területen végzett munka. A fogorvosaink négy praxisban, napi hat óra 
rendelési idővel látják el a betegeket, hárman az Egészségügyi Központban, egy 
fogorvos külön magán rendelőben rendel, valamennyien területi ellátási 
kötelezettséggel látják el munkájukat. 
 
Az alapellátás orvosi vállalkozóként dolgoznak az új gyermekorvos kivételével, 
aki most intézi vállalkozását. A feladat ellátás az Önkormányzattal kötött 
szerződés alapján történik. A finanszírozás az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárral kötött finanszírozási szerződés útján valósul meg.  Az alapellátás 
minden orvosa saját maga biztosítja a feltételeket a praxis működtetéséhez, 
kivéve a rendelőket, melyek az önkormányzati tulajdonban vannak. A közüzemi 
és egyéb díjakat az Egészségügyi Központnak havonta fizetik differenciáltan, 
számla ellenében a rendelő nagyságától függően. A betegek gyógyító-megelőző 
ellátása, a gondozás, az önkormányzat vagy civil szervezetek által szervezett 
programokban való részvétel, kötelező továbbképzések mind hozzá tartoznak  
mindennapi munkájukhoz.  
 
Az ügyeleti ellátás az Internationale Ambulance Mentőszolgálattal kötött 
megbízási szerződés keretében történik. Az ügyelet ún. vegyes ügyelet, azaz a 
felnőtteket és gyermekeket egyaránt ellátja napi 24 órában, ezzel nappal 
tehermentesíti orvosainkat a nap közben érkező sürgős hívások tekintetében. Az 
ügyeleti ellátás finanszírozása részben az OEP által a lakosság szám alapján 
(csak éjszakai és hétvégi ügyelet), részben az Egészségügyi Központ 



költségvetéséből történik (a nappali ellátás) a szerződésben foglaltak szerint. A 
Városi Egészségügyi Központ a gyáli házi gyermekorvosok kis száma ( 4 fő) 
alapján nem is tudná biztosítani önállóan a gyermek ügyeletet, a felnőtt ügyelet 
önálló működtetése se lenne lehetséges. 
 
Az alapellátáshoz tartozó védőnői és iskola egészségügyi ellátás külön épületben 
a Kőrösi út 136-ban található. Hét védőnő területi védőnői feladatokat lát el 
(terhes gondozás, a 0 – 7 éves korosztály ellátása), két védőnő iskola védőnői 
feladatokkal van megbízva. 
 
A járóbeteg szakellátás a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház kihelyezett 
szakrendeléseként üzemel. Egyes szakrendelések jól, mások kevésbé jól, 
egyesek meg egyáltalán nem működnek. A gyakorlat azt mutatja, hogy ott, ahol 
a kórház rendelkezik nagyobb kapacitásokkal vagyis nincs orvoshiány, jól 
működteti szakrendeléseit, ilyen a laboratórium, urológia, nőgyógyászat, orr-fül-
gége, szemészet, reumatológia, bőrgyógyászat szakrendelés, akadozó a 
kardiológia és hosszú ideje egyáltalán nincs ortopédia (mint máshol nagyon sok 
helyen szintén nincs szakember hiányában). Nagyon jó lenne még egy általános 
sebészeti szakrendelés, de jelen pillanatban a szakmai minimum feltételeket 
(röntgen), nem tudjuk biztosítani. 
 
Bevételi fő forrásunk nagyobb részét továbbra is Gyál Város Önkormányzata 
biztosította 2012 évi költségvetésünkben - 60.238 eFt -, másik részét az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár szakfeladatra kötött szerződések szerinti 
finanszírozása - költségvetési terv szerint 43.000 eFt -, melyet sikerült jelentősen 
(mintegy 11.577 eFt-al) túlteljesíteni. Ennek oka, hogy Kmetty doktornő 
nyugdíjba vonulása után az Egészségügyi Központ működtette a praxist és kapta 
a finanszírozást, valamint 2012. novemberétől emelték az alapellátásra jutó 
összeget. Végül a bevételi források kisebb hányadát a saját bevételek ( 13.064 
eFt) adják, mely a vállalkozó praxisok befizetéseiből és rendelői bérleti díjakból 
tevődik össze. Intézményünk saját bevételének teljesítéséhez minden olyan 
létező bevételi forrást kihasználtunk, mely segíti költségvetésünk egyensúlyban 
tartását.   
 

Bevételi források összetétele 2012 (eFt-ban)

54577

13064

60238
OEP finanszírozás
Saját bevétel
Önkormányzati tám.

 
 
 



2012 áprilisában, mint minden évben új OEP szerződéseket kötöttünk az éves 
lakosságszám változás miatt és sikerült a külterületi lakosok után járó 
finanszírozást is érvényesíteni, ezért háziorvosaink éves szinten praxisonként 
336 eFt többletbevételhez jutottak, mely az összes praxisra számítva meghaladja 
a 4 millió forintot. 
 
Tavasszal sikerült házi és fogorvosainkat rábeszélni a gép, műszer, eszköz 
beszerzési támogatás igénybevételére, melyhez a szükséges igazolásokat 
kiadtuk. Ezzel egy praxis (ha a támogatási szerződést megkötötte) másfél millió 
forinthoz juthat a futamidő alatt, az összes praxis összértékben 18 millió forint 
értékű eszközzel fejlesztheti, gyarapíthatja Gyál lakosainak ellátását szolgáló 
rendelőket.  
 
Fentiek ellenére az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása, mint 
már évek óta, nem fedezi minden szakfeladaton a tényleges működtetési 
költségeket, személyi juttatásokat, ez különösen érvényes a védőnői, 
iskolaorvosi és ügyeleti ellátásokra, ezért az Egészségügyi Központ 
gazdálkodása 2012-ben nagyon visszafogott, takarékos volt. Ettől függetlenül, 
Gyál Város Önkormányzatának anyagi segítségével sikerült a 2012-es 
Semmelweis napra minden dolgozónknak egy havi jutalmat adni, valamint 
decemberben a többletfinanszírozásból a védőnőknek egyszeri juttatást 
biztosítani. 
 
Egyre több gondot okoznak (és fognak okozni) a személyi problémák. 
Orvosaink átlag életkora egyes területeken bőven meghaladja 60 évet, egyre 
nehezebb lesz helyettesítésükről, pótlásukról gondoskodni, mely országos 
jelenség. 
 
Prevenciós tevékenységünket az elmúlt évben is folytattuk, 2012. július hó 31. 
és 2012. augusztus hó 27. között ismét megrendezésre került a 30 év feletti 
felnőtt lakosságot érintő tüdőszűrés, mely jó eredménnyel zárult. A szűrésre 
kötelezett 13980 lakosból 6635-en jelentek meg vizsgálatra, 715 fő érvényes 
lelettel igazolta szűrését. Így elmondható, hogy az érintett korosztály 53 %-a 
részt vett. A megjelentekből 252 főt küldtek további vizsgálatra. 
 
Felhalmozási kiadásaink, nagy értékű beszerzéseink 2012-ben a szűkös források 
miatt nem voltak. A Képviselő-testület szeptember végén 15.000 eFt-os forrást 
biztosított felújításra, melyből 1.000 eFt-ot kénytelenek voltunk karbantartásra 
fordítani (az éves költségvetésből kimaradt tétel). A felújítási munkákat az 
egyeztetések és a rendelő körüli építkezések miatt év végén már nem kezdtük el, 
2013 elején kezdjük. 
 
 



A Városi Egészségügyi Központnál 2012-ben több ellenőrzés is volt, ezek 
 
a) Fenntartó által végzett ellenőrzések 
 
2012. június 25-étől az Információs Könyvvizsgáló és Szolgáltató 98 Kft. az 
Önkormányzat megbízásából ellenőrzést végzett az Egészségügyi Központ 
2010-2011 évi gazdálkodásának szabályszerűségéről, melyhez az ellenőrök által 
kért anyagokat átadtuk. Az ellenőrzés eredményeképpen az önkormányzattal a 
szükséges intézkedéseket megtettük, melyek jogi következménye folyamatban 
van. 
 
 
b) Külső szerv által végzett ellenőrzések 
 
1./ az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzügyi Ellenőrzési Osztálya 2012. 
április 05. és június 07. között célellenőrzést végzett az Egészségügyi Központ 
Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozásának a finanszírozási 
szerződésében meghatározott egészségügyi szolgáltatásokra történő 
felhasználásának vizsgálatáról. A lezárult vizsgálatról jegyzőkönyv készült 
2012. június 19-én, mely szerint a Központ a finanszírozásra kapott összegeket 
szabályosan, a szerződésben meghatározott feladatokra fordította. 
 
2./ Budapest Főváros Kormány Hivatala Dabasi-, Gyáli Kistérségi 
Népegészségügyi Intézete ( volt ÁNTSZ) a 2012-ben  két szakmai ellenőrzést 
végzett rendelőinkben, mely főleg a védőnői tevékenység működésére 
vonatkozott. A működést akadályozó, korlátozó okokat nem találtak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szakmai tevékenység részletesebben: 
 
 
I. Általános járóbeteg ellátás 
 
1.1.1. Felnőtt háziorvosi alapellátás 

 
Feladata a Gyál Város Önkormányzata által rendeletben meghatározott, a 
felügyeleti szervekkel egyeztetett területi ellátási kötelezettség, valamint a hozzá 
társadalombiztosítási igazolvánnyal bejelentkezett állampolgárok 4/2000.(II.25.) 
Eü.M. számú rendelet alapján történő ellátása. A 8 felnőtt háziorvosi praxis a 
Városi Egészségügyi Központ rendelőiben, a jóváhagyott rendelési időben látja 
el kötelezően Gyál városának 14 év feletti lakosságát, 19.716 főt, ezen 
túlmenően a beteg lakásán végzik a tevékenységüket. Hatáskörüket a 1997. évi 
CLIV. Törvény és az Egészségügyi Minisztérium Szakmai protokollja határozza 
meg. A helyettesítés rendjét az ÁNTSZ engedély és az OEP szerződés határozza 
meg. 
 
 
Statisztikai adatok, praxis, lakosság, kártyaszám 
 
Felnőtt háziorvosi lakosság kártya kártyaszám kártyaszám az átlaghoz 

praxisok szám szám a lakossághoz átlag viszonyítva 
  (fő) (db) viszonyítva (1 praxisra) (%) 

1009 2 212 2 570 116,18% 2 351 109% 

1010 2 316 2 665 115,07% 2 351 113% 

1011 2 374 2 835 119,42% 2 351 121% 

1012 2 401 2 308 96,13% 2 351 98% 

1013 2 659 2 380 89,51% 2 351 101% 

1014 2 627 2 112 80,40% 2 351 90% 

1447 2 686 2 255 83,95% 2 351 96% 

1482 2 441 1 679 68,78% 2 351 71% 

átlag 2 465 2 351       
      

Összesen 19 716 18 804   2 350   
 
 
 
A táblázatból látható, az egy orvosra jutó lakosságszám 2212 és 2659 fő között 
mozog, az átlag 2465 fő. A leadott kártyaszám, azaz a ténylegesen bejelentkezett 
betegszám  2351 fő egy praxisra számítva, mely jóval magasabb az országos 
átlagnál. Ez felveti a praxisok számának jövőbeli növelését. 



Forgalmi adatok a 2012. évi jelentések alapján 
 

felnőtt háziorvos rendelésen lakáson összesen 1 rendelésre 
forgalmi adatok megjelent ellátott   jutó beteg * 
(praxisonként) (fő) (fő) (fő) (fő) 

1009 13 686 1 216 14 902 59 
1010 12 398 1596 13 994 56 
1011 15 233 635 15 868 63 
1012 12 123 490 12 613 50 
1013 8 882 870 9 752 39 
1014 9 621 1305 10 926 43 
1447 8 458 1 032 9 490 38 
1482 7 330 459 7 789 31 
átlag 10 966 950 11 917 47 

          
összesen 87 731 7 603 95 334   

* 2012-ben 252 munkanappal számolva 
 
Az előbbi adatokból látszik, hogy felnőtt háziorvosaink Gyál felnőtt 
lakosságának majdnem ötszörösét (95.334 főt) látták el 2012-ben, másképpen 
fogalmazva minden gyáli felnőtt lakos évente öt alkalommal fordult 
háziorvosához. A betegek majdnem 10%-ának ellátása a lakáson történt. Egy 
házorvos naponta átlagosan 47 beteget lát el (az adatok szórása 31-től 63-ig). 
 
 
Szakmai tevékenység 2012 
 

felnőtt háziorvosok ellátott RTG-re szak- kórházba nővér  
szakmai adatok betegek laborba rendelőbe utalt lakáson 

       (praxisonként)     utalt utalt   ellátott 
1009 14 902 820 682 102 83 
1010 13 994 360 80 21 801 
1011 15 868 6 131 1 380 313 1 638 
1012 12 613 3 483 817 214 585 
1013 9 752 6 647 3 965 83 307 
1014 10 926 1512 1 465 292 152 
1447 9 490 2 971 1 214 44 273 
1482 7 789 865 399 29 20 

1 praxis átlagosan 11 917 2 849 1 250 137 482 
    23,9% 10,5% 1,2 % 4 % 

Összesen 95 334 22 789 10 002 1 098 3 859 
 
A rendelésen megjelent betegek 23,9%-ánál kértek RTG vagy laboratóriumi 
vizsgálatot és a betegek 10,5 %-át küldték további szakorvosi vizsgálatra. 
Fekvőbeteg gyógyintézetbe a betegek 1,2 %-a került. A körzeti ápolók által 
lakáson ellátott 3.859 számú eset mutatja a területi gondozást igénylő betegek 
nagy számát.  



Még jobban mutatja a szakmai tevékenységet, ha grafikonon ábrázoljuk 
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Személyi feltételek 
 
Felnőtt háziorvosaink mindegyike rendelkezik háziorvosi vagy azzal jogszabály 
szerint egyenértékű szakorvosi vizsgával, illetve 10% rendelkezik egyéb 
szakvizsgával is. Már ma is gondot jelent, hogy orvosaink átlag életkora 57,8 év 
és egyre nehezebben tudják hosszabb betegség, táppénz, szabadság esetén 
helyettesítésüket megoldani. Fokozza a gondot, hogy a meghirdetett háziorvosi 
állásokra jelentkező egyáltalán nincs, praxist eladni képtelenség. Az 
asszisztensek a szükséges végzettséggel rendelkeznek. 
 

felnőtt háziorvosok életkori megoszlása
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Orvosaink 38 %-a már nyugdíjas, 15%-a két éven belül nyugdíjba mehet, ez 
összesen  53 % , azaz 4 fő.  Szerencsére sokuknak nem áll szándékában a 
praktizálást befejezni, de ezt a hosszú távon nem lehet nem figyelembe venni. 
 
Tárgyi feltételek 
Minden háziorvosi rendelő rendelkezik a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben 
előírt szakmai minimum feltételekkel, sőt a praxisokban az előírtakon kívül 
számos, a betegek ellátását, gyógyítását, gyorsabb diagnózisát eredményező 
orvosi eszközök, műszerek is megtalálhatók.  
 



Orvosaink szakmai munkájának színvonalát jól jelzi, hogy 2010-ben sem 
érkezett szakmai munkájukra panasz, kifogás vagy észrevétel. Ugyanakkor nem 
hallgatható el az a mind általánosabb jelenség, hogy az egészségügyi 
dolgozóinkkal szemben a betegek egyre türelmetlenebbek, ingerültebbek, sőt az 
agresszivitás is megjelent rendelőinkben az elmúlt fél-egy évben. 
 
1.1.2. Gyermek háziorvosi alapellátás 
 
Feladata a Gyál Város Önkormányzata által rendeletben meghatározott, a 
felügyeleti szervekkel egyeztetett területi ellátási kötelezettség, valamint a hozzá 
társadalombiztosítási igazolvánnyal bejelentkezett 0-18 éves lakosok 
4/2000.(II.25.) Eü.M. számú rendelet alapján történő ellátása valamint a 
praxishoz rendelt oktatási-nevelési intézményekben történő ellátás biztosítása.  
A 4 db gyermek háziorvosi praxis a Városi Egészségügyi Központ  rendelőiben, 
a jóváhagyott rendelési időben látja el kötelezően Gyál Város 14 év alatti 
lakosságát, 3.782 főt, ezen túlmenően a beteg lakásán végzik a tevékenységüket. 
Hatáskörüket a 1997. évi CLIV. Törvény és az Egészségügyi Minisztérium 
Szakmai protokollja határozza meg. A helyettesítés rendjét az ÁNTSZ engedély 
és az OEP szerződés határozza meg. 
 
Statisztikai adatok, praxis, lakosság, kártyaszám 
 

Gyermekháziorvosi lakosság kártya kártyaszám kártyaszám az átlaghoz 
praxisok szám szám a lakossághoz átlag viszonyítva 

  (fő) (db) viszonyítva (1 praxisra) (%) 

5004 848 887 104,60% 946 94% 

5006 1 196 1 226 102,51% 946 130% 

5007 745 901 120,94% 946 95% 

5008 993 1 527 153,78% 946 161% 

átlag 946 1135       
      

Összesen 3 782 4 541       
 
A táblázatból látható, az egy orvosra jutó 0-14 éves lakosságszám 745 és 1196 
fő között mozog, az átlag 946 fő. A felnőtt praxisok kiegyensúlyozott lakosság 
számához képest itt jelentős eltérések vannak, melyet korrigálni kellene 
körzethatár módosítással, a praxis rentábilis működtetése érdekében. A leadott 
kártyaszám, azaz a ténylegesen bejelentkezett betegszám magasabb az ellátandó 
lakosságszámnál, 1135 fő egy praxisra számítva. Ennek oka, hogy a gyermek 
háziorvosok felkérésre 18 éves korig láthatják el a hozzájuk bejelentkezetteket. 
Az adatok, akárcsak a felnőtteknél, az országos átlagnál jóval magasabbak.   
 



Forgalmi adatok a 2012. évi jelentések alapján 

 
gyermekháziorvos rendelésen lakáson összesen 1 rendelésre 

forgalmi adatok megjelent ellátott   jutó beteg * 
  (praxisonként) (fő) (fő) (fő) (fő) 

5004 4 669 87 4 756 19 

5006 8 061 102 8 163 32 

5007 6 521 814 7 335 29 

5008 9 829 1312 11 141 44 

átlag 7 270 579 7 849 31 
          

összesen 29 080 2 315 31 395   

* 2012-ben 252 munkanappal számolva 
 
Az előbbi adatokból látszik, hogy gyermek háziorvosaink Gyál 0-14 éves  
lakosságának majdnem nyolcszorosát  látták el 2012-ben, másképpen 
fogalmazva minden gyermekkel évente 8 alkalommal fordultak háziorvosukhoz. 
Ez jelzi az ezen korosztállyal való fokozott gondoskodást, de ismét megemlítem, 
hogy gyermekorvosaink 18 éves életkorig láthatnak el betegeket, ez kissé 
torzítja a számokat. Egy gyermek házorvos naponta átlagosan 31 beteget lát el 
(az adatok szórása 19-től 44-ig). 
 
 
Szakmai tevékenység 
 

 
gyermek háziorvos ellátott RTG-re szak- kórházba tanács 

szakmai adatok betegek laborba rendelőbe utalt adás 
(praxisonként)  utalt utalt  prevenció 

5004 4 669 342 261 31 83 

5006 8 061 619 303 75 801 

5007 6 521 210 132 35 1 638 

5008 9 829 1 228 915 122 585 

1 praxis átlagosan 7 270 600 403 66 777 
Százalékban  8,2% 5,5% 0,9% 10,7% 

Összesen 29 080 2 399 1 611 263 3 107 
 
 
A rendelésen megjelentek 10,7 %-nál egészséges tanácsadásra, prevencióra (pl. 
védőoltás) került sor, Rtg vagy laboratóriumba utaltak 8,2 %-ot, szakellátásra 
5,5 %, kórházba került a betegek majdnem 1 %-a. A prevenció itt nagyon 
kevésnek tűnik, de ezek a számok nem tartalmazzák a védőnői szolgálatok ez 
irányú tevékenységét, a két szakterületet együttesen kell figyelembe venni. 
 



Még jobban mutatja a szakmai tevékenységet, ha grafikonon ábrázoljuk 
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Személyi feltételek 
 
Gyermek háziorvosaink mindegyike rendelkezik csecsemő és gyermekgyógyász 
szakvizsgával, egyesek ifjúság orvosi (iskolaorvosi) szakvizsgával is. Mint a 
felnőtt orvosoknál itt is gondot jelent, hogy orvosaink átlag életkora 60 év (ezt 
2012-ben sikerült leszorítani 65 évről) és egyre nehezebben tudják hosszabb 
betegség, táppénz, szabadság esetén helyettesítésüket megoldani. Fokozza a 
gondot, hogy a meghirdetett gyermek háziorvosi állásokra jelentkező egyáltalán 
nincs, praxist eladni képtelenség. 
 

gyermek háziorvosok életkori megoszlása

0; 0%

2; 50%

1; 25%

0; 0%

1; 25% 40-50 év
50-60 év
60-65 év
65-70 év
70 felett

 
 
Gyermekorvosaink 50 %-a már nyugdíjas, egyikük már 70 év felett van. A 
pótlásról időben gondoskodni kell. Az asszisztensek a szükséges végzettséggel 
rendelkeznek. 
 
Tárgyi feltételek 
 
Minden gyermek háziorvosi rendelő rendelkezik a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM 
rendeletben előírt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimum feltételekkel, sőt a praxisokban az előírtakon kívül számos, a 
betegek ellátását, gyógyítását, gyorsabb diagnózisát eredményező orvosi 
eszközök, műszerek, vércukormérő, hallásvizsgáló is megtalálhatók. 
 



1.2. Felnőtt és gyermek ügyeleti ellátás 
 
Feladata Gyál közigazgatási területén élő felnőtt és gyermek lakosság ambuláns 
és kijáró ügyeleti orvosi ellátása a 4/2000.(II.25.)Eü.M. rendelet szerint. Gyál 
éjszakai, hétvégi és ünnepnapi ügyeleti ellátását szerződés alapján az 
Internationale Ambulance Service Kft. látja el a József A. u.1. szám alatti 
telephelyen. Testületi döntés következtében ügyeletünk 24 órában biztosítja 
lakosainknak a kijáró és ambuláns ellátást, ezzel jelentős terhet vesznek le 
egyébként is leterhelt háziorvosainkról.   
 
Forgalmi adatok a 2012. évi jelentések alapján 

 
ügyelet rendelésen lakáson összes kórházba ebből 

forgalmi adatok megjelent ellátott ellátott utalt sürgősséggel 
2012 év (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 

            

felnőtt 2 557 1 686 4 243 976 564 

gyermek 373 199 572 117 48 
            

összesen 2 930 1 885 4 815 1 093 612 
 

ügyelet rendelésen lakáson összes kórházba ebből 
forgalmi adatok megjelent ellátott ellátott utalt sürgősséggel 

2012 év (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 
            

08 - 20 között 1 081 892 1 973 475 354 

20 - 08 között 1 849 993 2 842 618 258 
            

összesen 2 930 1 885 4 815 1 093 612 
 
Az adatokból látszik, hogy a háziorvosok rendelési idejében 08 és 20 óra között 
az ügyelet 1.973 esetben segítette ki a háziorvosi ellátást, melyből (mutatva a 
sürgősséget) 475 beteget kórházba is utaltak, ebből 354 főt azonnal, mentővel. 
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Ügyeleti forgalmi adatok 

 



Alapellátási adatok összesítve 
 
 

Ellátott betegek   
Alapellátás (fő) 

   

felnőtt háziorvos 95 334 
gyermek 
háziorvos 29 080 

ügyelet 4 815 

    

összesen 129 229 
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A felnőtt- gyermek háziorvosi ellátás és az ügyeleti alapellátás 2012 évben 
mindösszesen 129.229 beteget látott el. Az arányok a grafikonon jól látszanak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Fogorvosi járóbeteg ellátás  
 
  
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.) Eü.M. számú rendelet alapján. A hagyományos kuratív fogpótlási 
és konzerváló fogászati tevékenységen túl a preventív és szűrőtevékenység is a 
feladata. Három fogászati praxis a József Attila u. 1. szám alatti rendelőben, egy 
magánpraxis a Juhász Gyula u. 15. szám alatti rendelőben a jóváhagyott 
rendelési időben látja el lakosainkat. Hatáskörüket a 1997. évi CLIV. Törvény és 
az Egészségügyi Minisztérium Szakmai protokollja határozza meg. A 
helyettesítés rendjét ÁNTSZ engedély és OEP szerződés határozza meg. 
Forgalmi adatok a 2010. évi jelentések alapján 
 

fogászat ellátandó rendelésen elvégzett 
forgalmi adatok lakosság megjelent tevékenység 
(praxisonként) (fő) (fő) (db) 

6165 5892 1643 1747 
6163 5914 3409 4336 
6164 5818 1231 1555 
6273 5874 2484 3318 

        

összesen 23 498 8 767 10 956 
 
A fogászatokon az ellátandó lakosság 37,3 %-a jelent meg fogászati panaszok, 
ellátás miatt. Náluk 10.956 beavatkozás (foghúzás, tömés, korona, stb.)történt. 
 
Szakmai tevékenység 
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A leggyakoribb beavatkozásoknál láthatjuk, hogy még mindig elég magas a 
foghúzások száma, az amalgám tömések száma örvendetesen évek óta 
folyamatosan csökken az esztétikus tömésekkel szemben. 



 
Személyi feltételek 
 
Fogorvosaink mindegyike rendelkezik fog és szájbetegségek  szakvizsgával. Az 
asszisztensek a szükséges végzettséggel rendelkeznek. 
 
 

fogorvosok életkori megoszlása

2; 50%

0; 0%1; 25%

1; 25% 55-60 év

60-65 év

65-70 év

70 felett

 
 
Fogorvosainknál az átlag életkor 64,2 év. A ”két fiatal” Kolléga 56 és 58 éves, a 
két nem olyan ”fiatal”  69 és 74 éves, de jól tartják magukat.  
 
Tárgyi feltételek 
 
Minden felnőtt fogászati rendelő rendelkezik a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM 
rendeletben előírt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimum feltételekkel.  
 
 
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) alapján. Munkájukat a 
vezető védőnő irányítása alatt végzik az illetékes gyermekorvossal 
együttműködve. Hatáskörüket a 1997. évi CLIV. Törvény és az Egészségügyi 
Minisztérium Szakmai protokollja határozza meg. (2010 végén a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium adott ki új szakmai protokollokat). A helyettesítés 
rendjét az ÁNTSZ engedély és az OEP szerződés határozza meg. 
 



Általános adatok a 2012. évi jelentések alapján 
 

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

          (fő) 

7581 38 70 122 58 288 

7665 30 78 137 52 297 

7662 24 64 175 50 313 

7664 28 65 165 46 304 

7663 39 84 108 56 287 

7666 27 73 140 41 281 

7660 49 67 168 35 319 

átlag 34 72 145 48 298 

            

Összesen 235 501 1 015 338 2 089 
 
Az egy területi védőnőre jutó létszámok az országos átlagnál (mely 228 fő) 
magasabbak (298 fő), így védőnőinkre  aránytalanul nagy terhelés jut.  Az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár csak 250 fő-ig finanszírozza 
tevékenységüket, felette már nem honorálja a többlet munkát. Egyeztetések után 
javasolt lenne egy új területi védőnői státus létrehozása. Különösen indokolja ezt 
a következő táblázatban látható veszélyeztetettek száma (12%). 
 
Szakmai tevékenység 
 

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

2012 év   (fő) (fő) (fő) (fő) 

várandós 338 77 18 95 13,6 

0 - 1 éves 235 29 18 47 6,7 

1 - 3 éves 501 19 24 43 6,1 

3 - 7 éves 1 015 30 26 56 8,0 

összesen 2 089 155 86 241 34,4 
 
A szakmai tevékenység adatai magasabbnak tűnnek a területi adatoknál, ennek 
oka, hogy a védőnőnek nem csak a Gyálon állandóra bejelentkezetteket köteles 
ellátni, hanem a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személyt is, aki az 
ellátás iránti igényét bejelenti. 
 
A területi védőnők tevékenységüket a tanácsadóba szervezve végzik, a házi 
gyermekorvosokkal team munkában. A védőnők heti 3 alkalommal tanácsadást 
tartanak. Egy alkalommal a gyermekorvossal együtt, mikor a védőoltások 
történnek. Két alkalommal önálló védőnő tanácsadást végeznek, ebből egyszer 



két órában a várandósok részére, egyszer három órában az egészségesek részére. 
A többi időben az önálló védőnői szűrővizsgálatokra kerül sor. Munkaidejük 
döntő részében családlátogatásokat végeznek. 
 

Családlátogatások 2012 

 
területi védőnő családok Család szakmai   

család látogatás száma látogatás látogatás össz. 
2012 év         
7581 210 1011 1535 2546 
7665 194 672 881 1553 
7662 202 768 932 1700 
7664 217 729 897 1626 
7663 232 708 1014 1722 
7666 222 527 692 1219 
7660 229 609 850 1459 
átlag 215 718 972 1689 

         
Összesen 1 506 5 024 6 801 11 825 

 
A védőnők a mindennapi munkájuk mellett - mely csecsemő tanácsadáson való 
részvétel, szűrővizsgálatok, védőoltások, terhes szakrendelések, védőnői 
fogadóórák, családlátogatások – sokat foglalkoznak gyám és szociális ügyek 
intézésével,  környezet tanulmányok készítésével. Nagy figyelmet fordítanak 
különböző, a szakmához közelálló rendezvények szervezésére, melynek 
keretében védőnőink megszervezik minden évben az Önkormányzat 
támogatásával a Baba Mama Klubbot, az Anyatejes világnapot, mely városi 
rangra emelkedett, a Születés Hetét, Baba-ruha börzét a Nagycsaládosok 
Szervezetének közreműködésével, valamint a szülésre felkészítő és baba 
masszázs tanfolyamokat. 
 
Személyi feltételek 
 
Minden védőnő rendelkezik az előírt képesítéssel (az egészségügyi főiskolai 
karon szerzett védőnői oklevél) és ONYI nyilvántartási számmal. A védőnők    
57%-a másod diplomával is rendelkezik.  
 
Tárgyi feltételek 
 
A területi védőnői szolgálat rendelkezik a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM 
rendeletben előírt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimum feltételekkel, de idén fogunk beszerezni az új módszertani 
állásfoglalásnak megfelelő eszközöket - látás vizsgálathoz Ishihara, Matsubara, 
visus és térlátás táblák,  hallás vizsgálathoz pedig korszerű audiométerek. 



Összegzés 

Gyálon a védőnői ellátás minden tekintetben a jogszabályoknak megfelelő 
módon történik. Minden körzet és állás végre betöltött, a védőnők nagy része 
hosszú évek óta itt dolgozik, nem jellemző az elvándorlás. A szükséges 
továbbképzéseket minden évben biztosítjuk. A gondozottak részére magas 
színvonalú ellátást biztosítunk. Mind a területi, mind az iskolavédőnők fontos 
feladata a gyáli társ szervekkel való jó együttműködés.  
 
 
3.2. Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskola egészségügyi ellátás) 
 
Feladata Gyál Város közigazgatási területén a 6-18 éves korosztály, a nevelési-
oktatási intézmények valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű 
iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, a 26/1997. (IX. 3.) NM 
rendeletben meghatározott ellátása (szűrés, megelőzési tevékenység, 
védőoltások, egészségnevelés, alkalmassági vizsgálatok elvégzése). Fenti 
tevékenységet 1 fő állású iskolaorvos helyett (mert nincs jelentkező évek óta) a 
négy gyermekorvos helyettesítéssel és 2 iskola egészségügyi védőnőből egy 
főállásban és egy helyettesítéssel látja el. 
Általános adatok 
 

Iskola tanulók iskola orvos iskola védőnő 1 orvosra 1 védőnőre 
egészségügy   (helyettesek) védőnő jutó tanuló jutó tanuló 

  (fő)   (fő) (fő) (fő) 
Bartók Béla  Általános iskola 415 dr. Szabó Antalyné F.Kati 415 
Zrínyi Miklós Általános iskola 531 dr. Bérces Antalyné F.Kat 531 

946 

Ady Endre    Általános iskola 633 dr. Kindlovits Nebauer Márta 633 
Eötvös József közgazd. 159 dr.Tarnai Nebauer Márta 159 

792 

Összesen 1 738     1 738 1738 
 
A hatályos jogszabályok szerint egy iskola védőnői praxis létszáma 800-1200 fő 
között lehet, melytől + - 10%-ban eltérés megengedett. Ezeknek a feltételeknek 
megfelelünk.  
 

Szakmai tevékenység 

Az oktatási intézményekben a szűrésre kötelezett korcsoportok szűrése 
hiánytalanul megtörtént. Ezek a korcsoportok a 2, 4, 6, 8, 10, 12, évfolyam. 
Külön szűrés és lelet kiadás történik a 16 éveseknél, melynek 
dokumentációjához szükséges feltételeket az Egészségügyi Központ 
költségvetéséből biztosítja. Az iskolavédőnők rendszeresen részt vesznek  
iskolai egészségnapok szervezésében és lebonyolításában. 
 
 



Személyi feltételek 

Ifjúság egészségügyi (iskola) orvosi állást már többször meghirdettük, 
jelentkező sajnos nem volt. Az egy szem főállású védőnőnk rendelkezik az előírt 
képesítéssel, a másik állásra továbbra is keresünk védőnőt. 
 
Tárgyi feltételek 

A Városi Egészségügyi Központ csak az egészségügyi dolgozók személyes 
használatba adott eszközeit biztosítja, az intézmények tárgyi feltételeinek 
biztosítása az oktatási-nevelési intézmény feladata. 
 
 
 
IV. Szakellátás 
 
A járóbeteg szakellátás a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház kihelyezett 
szakrendeléseként üzemel, mert a Jahn Ferenc kórház területi ellátási 
kötelezettségébe tartozik Gyál szakellátása. A kórház az alábbi rendeléseket 
működteti: 
 
 

Járóbeteg szakellátás heti óraszám 
  

bőrgyógyászat 9 
diabetológia 5 
fizikóterápia 40 
gyógytorna 40 
kardiológia 10 
laboratórium 40 
neurológia 9 
nőgyógyászat, terhes rendelés 15 
orr-fül-gégészet 10 
ortopédia 0 
reumatológia 10 
sebészet 9 
szemészet 10 
ultrahang 5 
urológia 10 
  
összesen 222 

 
 
Ezek közül az ortopédián már hosszú ideje nincs rendelés szakorvos hiánya 
miatt, a gégészet, neurológia hosszabb ideje fele óraszámban rendel. 



Személyi feltételek 
 
A szakorvosok személyéhez (kik dolgoznak) nincs sok beleszólásunk, 
tulajdonképpen azok vannak, kivel a kórház erre a feladatra szerződést köt. A 
szakellátáshoz tartozó asszisztenciát, labort tapasztalt asszisztensek nagy 
hozzáértéssel, szakértelemmel, megelégedésünkre biztosítják.  
 
Tárgyi feltételek 
 
A szakrendeléshez az Egészségügyi Központ és az Önkormányzat minden tárgyi 
feltételt biztosított, melynek csak a karbantartása hárulna a kórházra, melynek 
gyakran nem tesz eleget. 
 
Szakmai tevékenység 
 
 

Járóbeteg szakellátás  betegszám 
  (fő) 
Laboratórium  17 738 
Fizikóterápia  7 940 
Nőgyógyászat, terhes rendelés  5 610 
Gyógytorna  4 772 
Orr-fül-gégészet  2 263 
Szemészet  2 092 
Bőrgyógyászat  1 750 
Reumatológia  1 630 
Kardiológia  1 332 
Urológia  1 198 
Ultrahang  801 
Neurológia  697 
Diabetológia  581 
Sebészet  342 
Ortopédia  0 

Összesen  48.746 
 
 
Az ellátott betegszám (48.746 fő) nagyon tanulságos, egyértelműen bizonyítja, 
hogy Gyálon szükség van a szakrendelésre, hiszen minden gyáli lakos évente 
legalább kétszer megfordul a szakrendelőben. Kiemelkedő a laboratórium, 
fizikoterápia és nőgyógyászat teljesítménye a betegszámok alapján, mely a 
betegforgalom 64 %-át adják. Ebben az évben egyeztetünk a kórházzal, milyen 
szakrendelés, milyen óraszámban tudna Gyál lakosainak minél teljesebb (és 
lehetőleg várólista nélküli) ellátást nyújtani. 
 



Összegzés 
 
A Városi Egészségügyi Központ 2012 évben is biztosította az Alapító 
Okiratában meghatározott feladatainak maradéktalan ellátását az alapellátás 
területén. Gyál lakosainak egészségügyi ellátása az Egészségügyi Központ 
tevékenysége következtében biztonságos és folyamatos. Ez ma, 
Magyarországon, mikor az egészségügyben szinte mindenhol létszámhiányról, 
anyagi gondokról, problémákról hallunk, nem kis teljesítmény. 
 
2013-ben célunk továbbra is a működőképesség fenntartása, a napi munka 
feltételeinek folyamatos biztosítása.  
 
 
Gyál, 2013. február 06. 
 
 
 

dr. Molnár Andor 
 intézmény vezető 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „közművelődési intézmény 
technikai, műszaki eszközállományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítására 
vonatkozó” közművelődési támogatás 
benyújtására és saját erő biztosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján az 
önkormányzatok - az általuk fenntartott - közművelődési intézmények technikai, műszaki eszközállományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítására támogatási kérelmet nyújthatnak be. 
 

A kérelem benyújtási határideje: 2013. március 25.  
A kérelem benyújtásának egyik feltétele az igénylés alapjául szolgáló saját forrás betervezését igazoló 
önkormányzati költségvetési rendelet megfelelő fejezetének hiteles másolata. 
 

Az igényelhető 2013. évi közművelődési támogatás és a betervezett önkormányzati önrész biztosítása esetén 
megvalósulhatnának az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője által felvázolt – 1. 
sz. melléklet szerinti – fejlesztések. (Saját forrásként a 2013. évi költségvetési rendelettervezet céltartalék során 
3.000 e Ft összeget terveztünk.) 
 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2009-től – 2012-ig az elnyert támogatás összege az alábbiak szerint alakult:  
2009-ben 1.676 e Ft, 2010-ben 1.868 e Ft, 2011-ben 1.149 e Ft, 2012-ben 1.315 e Ft támogatást kaptunk. 
 

Fentiek alapján a kérelem benyújtása és a saját forrás összegének meghatározása ügyében szíveskedjenek 
határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. hozzájárul a 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján igényelhető támogatási kérelem benyújtásához „a 
közművelődési intézmény, közösségi szintér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési 
tárgyainak gyarapítása” tárgyában, 

2.  a kérelem benyújtásához 3.000 e Ft önrészt biztosít, ezt az összeget a 2013. évi költségvetési 
rendeletébe beépíti,  

3.  felkéri a Polgármestert a kérelem aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2013. március 25. 
Felelős:  polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné ügyintéző, címzetes vezető főtanácsos 
 
Gyál, 2013. január 31. 
 

Pánczél Károly 
alpolgármester 

 
Az előterjesztés a 2013. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
          
 
          Diera Éva 
              Pénzügyi irodavezető 



1. sz. melléklet 
 

 
 

Tárgy: Előterjesztés készítését segítő levél Gyál Város 
Önkormányzatának PÁLYÁZATA A helyi önkormányzatok 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 
20.) NKÖM rendelet alapján közművelődési intézmények, közösségi 

színterek technikai-műszaki felszereltségének támogatására 
tárgyában  

Gyáli Polgármesteri Hivatal 

Gyál 

 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár épülete külső megjelenésében és belső tereiben is impozáns 
létesítmény képét mutatja. Az elmúlt években – nem kis részben az érdekeltségnövelő támogatás 
igénybevételével – sikerült azon fejlesztések, beszerzések nagy részét megvalósítani, amelyek az új 
kihívásoknak való megfelelést szolgálják.  
A megkezdett fejlesztések folytatásával lehetővé válhat, hogy intézményünk kistérségi szerepkörét tovább 
erősítve még színvonalasabban feleljen a közművelődési intézményekkel, közösségi terekkel szemben támasztott 
elvárásoknak. 
 
Javasolt fejlesztések, beszerzések: 

 
1. Az épület bútorzata az asztalok kivételével megfelel a követelményeknek. Az asztalok cseréjének 

folytatása viszont mindenképpen szükséges, mert jelentős részük balesetveszélyes. 
 

Javasolt fejlesztés, beszerzés: 
Nagy igénybevételre, rendszeres mozgatásra tervezett, összecsukható asztalok beszerzése. 

1.000.000 Ft + ÁFA 
2. A számítástechnikai és irodatechnikai eszközök jelentős része korszerűtlen, elavult.  

 
Javasolt fejlesztés, beszerzés: 
Számítástechnikai  eszközök, gépek beszerzése. 

1.000.000 Ft + ÁFA 
 

3. A városi könyvtárban található polcok túlméretezettek, indokolatlanul nagy helyet vesznek el, 
felületüknek csak mintegy felét lehet kihasználni. Kevésbé mély, a könyvállomány méretéhez igazodó 
polcok beállításával a könyvtár világosabbá, tágasabbá válna, s a felhasználóbarát polcok beállításával 
felszabaduló hely más, fontos célokra is felhasználható lenne. 

 
Javasolt fejlesztés, beszerzés: 
A jelenlegi könyvtári polcok kiváltása megfelelő méretű polcokkal. 

1.500.000 Ft + ÁFA 
 

Tervezett fejlesztése, beszerzések költségei összesen: 
 

3.500.000 Ft + ÁFA 
Gyál, 2013. január 29. 

Gazdik István 
igazgató 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 2012. évi beszámolójának 
elfogadására 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 242/2012. (XI.29.) határozatával elfogadott 2013. évi 
munkaterve alapján az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár intézményvezetője 2013. februárjában 
köteles beszámolni az intézmény működéséről. 
 
Gazdik István intézményvezető határidőre elkészítette a 2012. 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 az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2012. évi 
működéséről készült beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné ügyintéző, címzetes vezető főtanácsos 
 
 
 
Gyál, 2013. január 31.  
 
 
 
 
 
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 
 



1. sz. melléklet 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beszámoló 
az intézmény 2012-es szakmai tevékenységéről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Készült:  Gyál, 2013. január 29. 
 
Készítette: Gazdik István 

            igazgató 
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1. Bevezetés, helyzetelemzés 
 
A közművelődési és közgyűjteményi feladatokat ellátó, művelődési házi, könyvtári, civil 
házi funkciókkal is rendelkező, filmszínházi szolgáltatásokat, s az emberek életét 
megkönnyítő számos egyéb szolgáltatást nyújtó Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár komplex közművelődési intézményként Gyál kulturális és közösségi életének 
központja, s egyre erősödő, városunk határain túlmutató kisugárzásával központi 
szereplője a vonzáskörzet kulturális életének is.  

Palettáján képzőművészeti programok, zenei, mozgásművészeti, színházi, irodalmi, 
tudományos ismeretterjesztő események éppúgy megtalálhatóak, mint a közösségi életüket 
döntően a házban élő civil közösségek rendezvényei.  

Tanfolyamok, bemutatók, felnőtt-, gyermek- és családi programok mellett mozifilm-
vetítések és a városi könyvtár szolgáltatásai, többek között az európai információs pont is 
részei a kínálatnak. Az intézmény munkatársai módszertani, szakmai segítséget adnak más 
intézmények, közösségek rendezvényeinek, programjainak megszervezéséhez, írják, 
szerkesztik az önkormányzat lapját, az Új Gyáli Újságot, szervezik a városi ünnepségeket, s – 
néhány rendezvény esetében más szervezetekkel, intézményekkel együttműködve – a városi 
rendezvények többségét is.  

Az intézmény 2012-es szakmai tevékenysége egy hosszabb időszak tevékenységébe 
ágyazva értelmezhető. Az összehasonlításra a 2008 januárjában kezdődött soros vezetői ciklus 
évei kínálkoznak. A 2008-as évet a napi feladatok ellátása mellett elsősorban az igények 
felmérésére, a hosszabb távú stratégia kidolgozására, megvalósításának megalapozására 
valamint a tárgyi-technikai feltételek megteremtésére, a belső terek megváltozott igényekhez 
igazodó átalakítására szántuk. A 2009-es esztendő, egyben a soros vezetői ciklus második éve 
a 2008-ban megkezdett szervezeti és tárgyi átalakítások, fejlesztések folytatása mellett a 
hosszabb távra tervezett szakmai építkezés első időszaka volt.  

2010-től a tárgyi fejlesztések folytatása és a napi feladatok ellátása mellett már a 
közép- és hosszabb távra tervezett szakmai stratégia mentén dolgoztunk.  

A 2008-tól érvényes vezetői pályázatban vázolt stratégia néhány eleménél 
természetesen újabb „finomhangolásra” kisebb változtatásokra is szükség volt, hiszen – nem 
tagadva a közép és hosszú távú tervezés fontosságát, szükségességét – be kell látnunk, hogy 
az egyre gyorsuló világunkban megjelenő igényeknek megfelelni csak rugalmasan, gyors és 
adekvát válaszokat adva lehet. 

Az év szakmai tevékenységét meghatározó stratégia lényege, hogy a napi 
feladatok színvonalas ellátása mellett olyan szolgáltatásokat, olyan kínálatot 
biztosítsunk, ami anómiás, értékvesztett társadalmunkban lehetőséget ad a stabil 
értékekhez, biztos pontokhoz kötődésre. Ez nem feltétlenül valamiféle „magaskultúrát” 
jelent, sokkal inkább olyan kínálatot, amiben mindenki megtalálja a szívének kedves, 
színvonalas alkalmakat. Precíz odafigyeléssel őrködtünk azon, hogy a kultúra bármely 
szeletéről is legyen szó, a házban, saját szervezésű programjainkban csak minőségi 
tartalmak jelenjenek meg. Meggyőződésünk, hogy Gyál életében egy az előző 
évtizedeknél talán kevésbé látványos, de legalább annyira fontos és izgalmas időszak 
kezdődik. Fontos feladatunknak, missziónknak tekintettük, tekintjük, hogy minden 
eszközünkkel, lehetőségünkkel erősítsük, segítsük azt az építkezést, ami városunkban a 
tárgyi, materiális építkezés mellet/után elindult. A lelkek, a szellem, a kultúra építését. A 
városunkban működő közösségek erősítését, új közösségek születését, a városunkhoz 
való kötődést. Ha igaz, hogy ez a város szintjén talán kevésbé látványos, mint a nagy 
infrastrukturális fejlesztések időszaka volt, nagy valószínűséggel az is igaz, hogy az 
intézmény munkáját figyelők optikájából ez az egyébként átgondolt és nem könnyű 
munka sem igazán látványos.  
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A 2012-es év másik fő stratégiai célkitűzése az volt, hogy tovább erősítsük azokat 
az aktivitásokat, amelyek a városunkban megszületett értékek megőrzését, bemutatását, 
új, helyi értékek megszületését segítik. Ennek a tevékenységnek fontos eleme volt többek 
között a ház saját csoportjainak megerősítése (Kaleidoszkóp Színpad, Gyál Városi 
Fúvószenekar, musical stúdió), valamint a már meglévő kereteken túl (pl. helyi 
képzőművészek kiállításai, vers- és prózaíró pályázatok, fotópályázat, helyi zenekarok 
szerepeltetése koncerteken stb.) helyi alkotásokat bemutató műsorok (pl. a Gyálhoz 
kötődő alkotóművészek műveiből összeállított műsor a magyar kultúra napján) 
szervezése vagy a könyvtárban megkezdett, helyi alkotókat bemutató, Farkas Éva 
színművész vezetésével zajló beszélgetéssorozat folytatása. 

Fontos része volt a 2012-es tevékenységnek az Évfordulók Városa 2012 
rendezvénysorozatban való közreműködés, évfordulós intézmények rendezvényeinek 
befogadása, városi rendezvények szervezése, valamint az intézményünk fennállásának 
10. évfordulójához kapcsolódó rendezvények szervezése is. 

 (A 2012-es év aktivitásairól az 1. sz. táblázat ad tájékoztatást.) 
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1. számú  táblázat: Jellemző aktivitások száma és látogatottsága az Arany János közösségi Ház és Városi Könyvtárban, 
2012-ben 

 
Aktivitás formája Alkalmak száma Résztvevők száma Megjegyzés 
Saját szervezésű 
kulturális 
rendezvény 

132 13812 Színházi előadások, 
koncertek, 
ismeretterjesztő 
előadások, 
filmvetítések stb. 

Kiállítás 16 4032 A kiállítások teljes 
időtartama alatt 

Könyvtári 
rendezvények 

14 1831 Találkozók, 
vetélkedők, 
pályázatok 

Csoportos 
könyvtárlátogatás 

28 454  

Könyvtári 
kölcsönzés 

252* 4123 *Nyitvatartási nap 

Egyéb rendezvény 72 6110 Közéleti, közösségi 
és 
magánrendezvények 

Civil közösségek 
aktivitásai 

397 12001  

Tanfolyamok 832* 7211** * Az összes 
foglalkozás száma 
2011-ben 
** Az összes 
tanfolyami 
aktivitások száma  
 

Termékbemutatók 80 3680  
Terembérletes 
rendezvények 

52 3901  

Közösségi 
szolgáltatások 

A szolgáltatások 
nyitvatartási 
idejében 

7433 Közszolgáltatók 
ügyfélszolgálatai, 
jegyértékesítés, 
Internet-használat, 
stb. 

Fontosabb 
aktivitások külső 
helyszíneken 

6 7200 Becsült adat. 
Városi Gyermeknap, 
Gyáli Fogathajtó 
Fesztivál, adventi 
hétvégék, stb.  

Az intézmény valamilyen szolgáltatását igénybevevők száma 2012-ben:             71788 fő 
 

Habár a 2008-2011-es években lehetőségeinket figyelembe véve már-már 
grandiózusnak mondható belső átalakításokat sikerült végrehajtanunk, tovább folytattuk a 
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tárgyi-technikai feltételek javítását is. 2012-ben is arra fókuszáltunk a felújításoknál, 
átalakításoknál, tárgyi-technikai fejlesztéseknél, hogy az állagmegóvás, a takarékos 
gazdálkodás kritériumainak szem előtt tartása és a vonatkozó jogszabályoknak való 
megfelelés mellett a ma közművelődési intézményével, közösségi terével szemben támasztott 
követelményekhez és az újonnan megjelenő látogatói igényekhez igazítsuk a ház 
felszereltségét, működését. 
  A ház 2012-es tevékenysége tehát szerves része, szakasza, kiteljesedése volt egy 
ötéves ciklusban megvalósítani tervezett komplex szakmai fejlesztésnek. 
  Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár a tárgyév kezdetén kilencéves 
működés tapasztalataival, hagyományaival, értékeivel, rendelkező szervezet képét mutatta. A 
szervezetben továbbra is egyszerre volt érzékelhető a stabil, jól körvonalazott működés iránti 
vágy és az új típusú tartalmaknak, új elvárásoknak való megfelelés szándéka. A 2008 elején 
munkába állt vezető pályázatában is megfogalmazott új irányokkal, új prioritásokkal, 
elsősorban is a szervezeti kultúrában a hatalomkultúrától a feladatkultúra felé való 
elmozdulással teljes mértékben azonosult a szervezet.  
 Ahhoz, hogy az intézmény tevékenységéről és főként az elindult folyamatokról, 
változásokról képet kaphassunk, érdemes összevetni a 2008-ra, 2009-re, 2010-re, 2011-re és 
2012-re jellemző állapotokat, a szakmai tevékenységet befolyásoló néhány fontosabb 
tényezőt, erősségeket, gyengeségeket számba vevő, a SWOT analízis módszerével készült 
elemzéseket. (2., 3., 4., 5. és 6. sz. táblázat) 
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2. számú táblázat: Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár tevékenységében, 2008. januárjában. 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
- impozáns épület 
- könnyű megközelíthetőség 
- civil szervezetek nagyszámú jelenléte 
- közhasznú tevékenységek  
- tehetséggondozás 
- amatőr művészeti csoportok 
- klubtevékenység 
- rendezvények szervezése 
- közösségi rendezvények  
- tanfolyamok  
- könyvtári szolgáltatások  
- kistérségi rendezvények  
- nyári táborok szervezése, rendezése 
- esélyegyenlőség támogatása (mozgáskorlátozott 
wc, lift, vakok- és gyengén látók számára 
számítógépes felolvasó szoftver, integrált tábor) 
- Internet hozzáférés: e-Magyarország Pont 
- pályázati lehetőségek kihasználása 
- Gyál Városi Fúvószenekar 
- Gyáli Műkedvelő Színjátszó Társulat 
 

- vezetőváltás miatti bizonytalanság a szervezetben  
- infrastrukturális hiányosságok   
   (részben elöregedő géppark, hiányos hang- és 
fénytechnikai felszerelés, bútorzat elöregedése) 
- a napi tevékenységhez nem mindenben illeszkedő, 
kevéssé funkcionális belső kialakítás 
- materiális, anyagi tőke (fenntartói támogatás)  
- rövid szakmai múlt 
- kialakulatlan szervezeti kultúra 
- pr. tevékenység, közönségszervezés nem hatékony 
- stabil látogatói bázis hiánya 
- rendezvények színvonala nem stabil 
- tárgyalkotó népművészeti csoport hiánya 
- helytörténeti gyűjtemény hiánya  
- filmszínházi tevékenység rendezetlensége 
- önszervező ifjúsági klubok hiánya 
- pályázati támogatások az esetek többségében 
utófinanszírozással 
- a csak a házra jellemző lehetőségek nem 
megfelelő kihasználása (pl. díszudvar) 
- a közművelődéssel és a civil szervezetekkel 
kapcsolatos funkciók arányeltolódása 
- a közművelődési és közgyűjteményi területen 
dolgozók együttműködésének hiányosságai 
- termek rendelkezésre állásának szűkössége 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
- ingergazdag, funkcionális, látogatóbarát tér 
kialakítása   
- szabadidős tevékenységek fejlesztése 
- hagyományőrző tevékenység segítése 
- alkotó művelődő közösség létrehozása 
- rendezvények színvonalának emelése 
- szórakoztató rendezvények  
- színvonalas, nagyobb volumenű kiállítások 
rendezése 
- monitoring tevékenység kialakítása 
- jegyiroda, létrehozása, közönségszervezői 
tevékenység erősítése 
- Közhasznú Információs Szolgáltatás  
   (kistérségi adatbázis) 
- bekapcsolódás a felnőttképzésbe 
- konferenciák szervezése 
- art-mozi hálózathoz való csatlakozás, tematikus 
filmes programok szervezése 
- agora funkció erősítése 
- közművelődési szakmai tanácsadás és 
szolgáltatás  
- regionális rendezvények szervezése 
- szolgáltató funkciók erősítése 
- egyéb, kapcsolódó szolgáltatások biztosítása 

- valamelyik funkció túlterjeszkedése („civilház 
vagy művelődési ház”) 
- tevékenység egysíkúvá válása (hasonló típusú 
klubformációk) 
- programok, tanfolyamok elsorvadása 
- mozi elsorvadása 
- „pályázatírási kényszer” (a ház, illetve a város 
lehetőségeihez, hagyományaihoz nem illeszkedő 
tevékenységekre is pályázni, mert arra írnak ki 
pályázatot) 
- anyagi és szellemi erőforrások elaprózódása, ha 
sok új tevékenység indul egyszerre 
- a stabil önkormányzati finanszírozás csökkenése a 
fenntartó pénzügyi helyzetének romlása miatt 
- olyan tevékenységek „erőltetett” fenntartása, 
amelyek mögött nincs látogatói igény 
- a fenntartó innovációval szembeni 
bizalmatlansága 
- a dolgozók innovációval szembeni 
bizalmatlansága 
- a partnerek (pl. civil szervezetek) innovációval 
szembeni bizalmatlansága 
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3. számú táblázat: Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár tevékenységében, 2009. januárjában. 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
- impozáns, jól megközelíthető épület 
- látogatóbarát, ingergazdag közösségi terek 
- nagyarányú szcenikai fejlesztések 
- civil szervezetek nagyszámú jelenléte 
- közhasznú tevékenységek  
- tehetséggondozás 
- amatőr művészeti csoportok 
- városi rendezvények szervezése 
- közösségi rendezvények  
- tanfolyamok  
- könyvtári szolgáltatások  
- kistérségi rendezvények  
- a díszudvar adta lehetőségek 
- esélyegyenlőség támogatása (mozgáskorlátozott 
wc, lift, vakok- és gyengén látók számára 
számítógépes felolvasó szoftver) 
- Internet hozzáférés: e-Magyarország Pont 
- pályázati lehetőségek kihasználása 
- Gyál Városi Fúvószenekar 
- Gyáli Műkedvelő Színjátszó Társulat 
- a fenntartó kultúrapártoló alapállása 
- kiterjedt médiakapcsolatok 
- stabil színvonalú saját rendezvények 

- infrastrukturális hiányosságok   
   (bútorzat elöregedése) 
- a napi tevékenységhez nem mindenben illeszkedő, 
kevéssé funkcionális belső kialakítás 
- rövid szakmai múlt 
- kialakulatlan szervezeti kultúra 
- önszervező ifjúsági klubok hiánya 
- pályázati támogatások az esetek többségében 
utófinanszírozással 
- termek rendelkezésre állásának szűkössége 
- a dolgozói kör nem minden tagja azonosult teljes 
mértékben az új elvárásokkal 
- a belső szervezettség hiányosságai 
- pr. tevékenység, közönségszervezés nem hatékony 
- stabil látogatói bázis hiánya 
- helytörténeti gyűjtemény hiánya  
- filmszínházi tevékenység rendezetlensége 
 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
- szabadidős tevékenységek fejlesztése 
- hagyományőrző tevékenység segítése 
- alkotó művelődő közösség létrehozása 
- szórakoztató rendezvények  
- színvonalas, nagyobb volumenű kiállítások 
rendezése 
- monitoring tevékenység kialakítása 
- jegyiroda, létrehozása, közönségszervezői 
tevékenység erősítése 
- Közhasznú Információs Szolgáltatás  
   (kistérségi adatbázis) 
- bekapcsolódás a felnőttképzésbe 
- konferenciák szervezése 
- tematikus filmes programok szervezése 
- agora funkció erősítése 
- közművelődési szakmai tanácsadás és 
szolgáltatás  
- regionális rendezvények szervezése 
- szolgáltató funkciók erősítése 
- egyéb, kapcsolódó szolgáltatások biztosítása 
- társintézményekkel kialakított kapcsolt erősítése 
- kistérségi kulturális kerekasztal létrehozása, 
működtetése 

- valamelyik funkció túlterjeszkedése („civilház 
vagy művelődési ház”) 
- tevékenység egysíkúvá válása (hasonló típusú 
klubformációk) 
- programok, tanfolyamok elsorvadása 
- mozi elsorvadása 
- „pályázatírási kényszer” (a ház, illetve a város 
lehetőségeihez, hagyományaihoz nem illeszkedő 
tevékenységekre is pályázni, mert arra írnak ki 
pályázatot) 
- anyagi és szellemi erőforrások elaprózódása, ha 
sok új tevékenység indul egyszerre 
- a stabil önkormányzati finanszírozás csökkenése a 
fenntartó pénzügyi helyzetének romlása miatt 
- olyan tevékenységek „erőltetett” fenntartása, 
amelyek mögött nincs látogatói igény 
- a fenntartó innovációval szembeni 
bizalmatlansága 
- a dolgozók innovációval szembeni 
bizalmatlansága 
- a partnerek (pl. civil szervezetek) innovációval 
szembeni bizalmatlansága 
- a Gyál Városi Fúvószenekar elsorvadása az 
utánpótlás szervezetlensége miatt 
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4. számú táblázat: Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek az Arany János Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár tevékenységében, 2010. decemberében 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
- elkötelezett, kreatív munkatársi/baráti közösség 
- értékorientált attitűd jellemző a munkatársakra 
- impozáns, jól megközelíthető épület 
- látogatóbarát, ingergazdag közösségi terek 
- párját ritkító színvonalú színpadtechnika 
- civil szervezetek nagyszámú jelenléte 
- közhasznú tevékenységek  
- jegyiroda 
- amatőr művészeti csoportok 
- városi rendezvények szervezése 
- gazdag szolgáltatási kínálat 
- könyvtári szolgáltatások  
- kistérségi rendezvények 
- az intézmény kistérségi központi szerepének 
erősödése  
- a díszudvar adta lehetőségek 
- a nyári szabadtéri rendezvénysorozat 
- esélyegyenlőség támogatása (mozgáskorlátozott 
wc, lift, vakok- és gyengén látók számára 
számítógépes felolvasó szoftver) 
- Internet hozzáférés: e-Magyarország Pont 
- a szakminisztérium régiós irodája az épületben 
- pályázati lehetőségek kihasználása 
- Gyál Városi Fúvószenekar 
- Kaleidoszkóp Színpad 
- a fenntartó kultúrapártoló alapállása 
- kiterjedt médiakapcsolatok 
- stabil színvonalú saját rendezvények 

 
- a napi tevékenységhez az elvégzett átalakítások 
ellenére sem mindenben illeszkedő, kevéssé 
funkcionális belső kialakítás 
- önszervező ifjúsági klubok hiánya, általában a 
fiatal felnőttekkel kapcsolatos tevékenység 
sikertelensége 
- pályázati támogatások az esetek többségében 
utófinanszírozással 
- termek rendelkezésre állásának szűkössége 
- pr. tevékenység, közönségszervezés hiányosságai 
- a stabil látogatói bázis nagyrészt a város 
népességének szűk metszetéből verbuválódik 
- helytörténeti gyűjtemény hiánya  
- a munkatársak leterheltsége közötti viszonylag 
nagy különbségek 
- nem valósult meg a kistérségi kulturális 
kerekasztal 
- minőségbiztosítási tevékenység hiányosságai 
 
 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
- hagyományőrző tevékenység erősítése 
- városhoz kötődést célzó aktivitások szervezése 
- a városközpont megépülésével kapcsolatos 
előnyök kihasználása 
- szórakoztató „nagyrendezvények”   
- színvonalas, nagyobb volumenű kiállítások 
rendezése 
- monitoring tevékenység kialakítása 
- közönségszervezői tevékenység erősítése 
- konferenciák szervezése 
- tematikus filmes programok szervezése 
- agora funkció további erősítése 
- közművelődési szakmai tanácsadás és 
szolgáltatás  
- regionális rendezvények szervezése 
- szolgáltató funkciók további erősítése 
- egyéb, kapcsolódó szolgáltatások biztosítása 
- társintézményekkel kialakított kapcsolat további 
erősítése 
- kistérségi kulturális kerekasztal létrehozása, 
működtetése 
- nemzetközi kapcsolatok kialakítása 

- tevékenység egysíkúvá válása (hasonló típusú 
klubformációk) 
- a különböző tartalmak arányának felborulása 
(„tömegkultúra vagy magaskultúra”?) 
- programok, tanfolyamok elsorvadása 
- mozi elsorvadása 
- „pályázatírási kényszer” (a ház, illetve a város 
lehetőségeihez, hagyományaihoz nem illeszkedő 
tevékenységekre is pályázni, mert arra írnak ki 
pályázatot) 
- anyagi és szellemi erőforrások elaprózódása, ha 
sok új tevékenység indul egyszerre 
- a stabil önkormányzati finanszírozás csökkenése a 
fenntartó pénzügyi helyzetének romlása miatt 
- olyan tevékenységek „erőltetett” fenntartása, 
amelyek mögött nincs látogatói igény 
- a fenntartó innovációval szembeni 
bizalmatlansága 
- a partnerek (pl. civil szervezetek) innovációval 
szembeni bizalmatlansága 
- a csökkenő létszám miatti túlzott terhelés 
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5. számú táblázat: Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár tevékenységében, 2011. decemberében 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
- elkötelezett, kreatív munkatársi/baráti közösség 
- értékorientált attitűd jellemző a munkatársakra 
- az intézmény egyre növekvő elfogadottsága, 
beágyazottsága 
- impozáns, jól megközelíthető épület 
- az intézmény a kiépülő városközpontban található 
- látogatóbarát, ingergazdag, folyamatosan fejlődő, 
szépülő közösségi terek 
- párját ritkító színvonalú színpadtechnika 
- civil szervezetek nagyszámú jelenléte 
- közhasznú tevékenységek  
- jegyiroda 
- amatőr művészeti csoportok erősödése 
- városi rendezvények szervezése 
- gazdag szolgáltatási kínálat 
- könyvtári szolgáltatások  
- kistérségi rendezvények 
- az intézmény kistérségi központi szerepének 
erősödése  
- a díszudvar adta lehetőségek 
- a nyári szabadtéri rendezvénysorozat 
- esélyegyenlőség támogatása (mozgáskorlátozott 
wc, lift, vakok- és gyengén látók számára 
számítógépes felolvasó szoftver) 
- Internet hozzáférés: e-Magyarország Pont 
- a szakminisztérium régiós irodája az épületben 
- pályázati lehetőségek kihasználása 
- Gyál Városi Fúvószenekar 
- Kaleidoszkóp Színpad 
- a fenntartó kultúrapártoló alapállása 
- kiterjedt médiakapcsolatok 
- stabil színvonalú saját rendezvények 

 
- az épület belső kialakítása az átalakítások ellenére 
sem mindenben illeszkedik a tevékenységhez 
- a fiatal felnőttekkel kapcsolatos tevékenység 
relatív sikertelensége 
- pályázati támogatások az esetek többségében 
utófinanszírozással 
- termek rendelkezésre állásának szűkössége 
- pr. tevékenység, közönségszervezés hiányosságai 
- a stabil látogatói bázis nagyrészt a város 
népességének szűk metszetéből verbuválódik 
- helytörténeti gyűjtemény hiánya  
- a munkatársak leterheltsége közötti viszonylag 
nagy különbségek 
- nem valósult meg a kistérségi kulturális 
kerekasztal 
- minőségbiztosítási tevékenység hiányosságai 
 
 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
- nagyszabású, a környezet igényeit, 
kultúrafogyasztási szokásait precízen megmutató 
felmérés készítése 
- saját, a ház tevékenységét reprezentáló csoportok 
segítésének további erősítése 
- új, saját művészeti csoportok indítása 
- hagyományőrző tevékenység, helyi értékteremtő 
tevékenységek további erősítése 
- városhoz kötődést célzó aktivitások szervezése 
- a városközpont megépülésével kapcsolatos 
előnyök kihasználása 
- az intézmény 10. születésnapja kapcsán kínálkozó 
lehetőségek (önkormányzati pályázati alap, 
fesztiválok, stb.) hatékony felhasználása 
- szórakoztató „nagyrendezvények”, fesztiválok   
- színvonalas, nagyobb volumenű kiállítások 

- alulfinanszírozás 
- a stabil önkormányzati finanszírozás csökkenése a 
fenntartó pénzügyi helyzetének romlása miatt 
- az új gazdasági és szervezeti környezet miatt a 
gazdálkodás, működés elnehezülése 
- a csökkenő létszám miatti túlzott terhelés 
- a munkatársi közösség egységének megbomlása  
- tevékenység egysíkúvá válása (hasonló típusú 
klubformációk) 
- a különböző tartalmak arányának felborulása 
(„tömegkultúra vagy magaskultúra”?) 
- programok, tanfolyamok elsorvadása 
- „pályázatírási kényszer” (a ház, illetve a város 
lehetőségeihez, hagyományaihoz nem illeszkedő 
tevékenységekre is pályázni, mert arra írnak ki 
pályázatot) 
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rendezése 
- országosan is érdeklődésre számot tartó 
produkciók létrehozása 
- monitoring tevékenység további erősítése 
- közönségszervezői tevékenység további erősítése 
- konferenciák szervezése 
- tematikus filmes programok szervezése 
- agora funkció további erősítése 
- közművelődési szakmai tanácsadás és 
szolgáltatás, hangsúlyosabb részvétel szakos 
hallgatók gyakorlati oktatásában  
- regionális rendezvények szervezése 
- szolgáltató funkciók további erősítése 
- egyéb, kapcsolódó szolgáltatások biztosítása 
- társintézményekkel kialakított kapcsolat további 
erősítése 
- kistérségi kulturális kerekasztal létrehozása, 
működtetése 
- nemzetközi kapcsolatok kialakítása 

- olyan tevékenységek „erőltetett” fenntartása, 
amelyek mögött nincs látogatói igény 
- a fenntartó innovációval szembeni 
bizalmatlansága 
- a partnerek (pl. civil szervezetek) innovációval 
szembeni bizalmatlansága 
- a különböző funkciók (kultúrház és civil ház) 
közötti konfliktusok felerősödése 
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6. számú táblázat: Erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár tevékenységében, 2012. decemberében 

 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
- elkötelezett, kreatív munkatársi/baráti közösség 
- értékorientált attitűd jellemző a munkatársakra 
- az intézmény egyre növekvő elfogadottsága, 
beágyazottsága 
- impozáns, jól megközelíthető épület 
- az intézmény a kiépülő városközpontban található 
- látogatóbarát, ingergazdag, folyamatosan fejlődő, 
szépülő közösségi terek 
- párját ritkító színvonalú színpadtechnika 
- civil szervezetek nagyszámú jelenléte 
- közhasznú tevékenységek  
- jegyiroda 
- amatőr művészeti csoportok erősödése 
- városi rendezvények szervezése 
- gazdag szolgáltatási kínálat 
- könyvtári szolgáltatások  
- kistérségi rendezvények 
- az intézmény kistérségi központi szerepének 
erősödése  
- a díszudvar adta lehetőségek 
- a nyári szabadtéri rendezvénysorozat 
- esélyegyenlőség támogatása (mozgáskorlátozott 
wc, lift, vakok- és gyengén látók számára 
számítógépes felolvasó szoftver) 
- Internet hozzáférés: e-Magyarország Pont 
- saját művészeti csoportok 
- a fenntartó kultúrapártoló alapállása 
- kiterjedt médiakapcsolatok 
- stabil színvonalú saját rendezvények 

 
- a feladatcentrikus működés mellett a napi, 
„üzemszerű” működé időnként háttérbe szorul 
- a belső információáramlás hiányosságai  
- az épület belső kialakítása az átalakítások ellenére 
sem mindenben illeszkedik a tevékenységhez 
- pályázati aktivitás gyengülése 
- pályázati támogatások az esetek többségében 
utófinanszírozással 
- termek rendelkezésre állásának szűkössége 
- a stabil látogatói bázis nagyrészt a város 
népességének szűk metszetéből verbuválódik 
- helytörténeti gyűjtemény hiánya  
- a munkatársak leterheltsége közötti viszonylag 
nagy különbségek 
- nem valósult meg a kistérségi kulturális 
kerekasztal 
- minőségbiztosítási tevékenység hiányosságai 
- nem készült el a környezet kultúrafogyasztási 
szokásait feltérképező kutatás 
 
 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
- nagyszabású, a környezet igényeit, 
kultúrafogyasztási szokásait precízen megmutató 
felmérés készítése 
- saját, a ház tevékenységét reprezentáló csoportok 
segítésének további erősítése 
- új, saját művészeti csoportok indítása 
- hagyományőrző tevékenység, helyi értékteremtő 
tevékenységek további erősítése 
- városhoz kötődést célzó aktivitások szervezése 
- a városközpont megépülésével kapcsolatos 
előnyök kihasználása 
- szórakoztató „nagyrendezvények”, fesztiválok   
- színvonalas, nagyobb volumenű kiállítások 
rendezése 
- országosan is érdeklődésre számot tartó 
produkciók létrehozása 
- monitoring tevékenység további erősítése 
- közönségszervezői tevékenység további erősítése 
- konferenciák szervezése 
- tematikus filmes programok szervezése 

- alulfinanszírozás 
- a stabil önkormányzati finanszírozás csökkenése a 
fenntartó pénzügyi helyzetének romlása miatt 
- az új gazdasági és szervezeti környezet miatt a 
gazdálkodás, működés elnehezülése 
- a csökkenő létszám miatti túlzott terhelés 
- a munkatársi közösség egységének megbomlása  
- tevékenység egysíkúvá válása (hasonló típusú 
klubformációk) 
- a különböző tartalmak arányának felborulása 
(„tömegkultúra vagy magaskultúra”?) 
- programok, tanfolyamok elsorvadása 
- „pályázatírási kényszer” (a ház, illetve a város 
lehetőségeihez, hagyományaihoz nem illeszkedő 
tevékenységekre is pályázni, mert arra írnak ki 
pályázatot) 
- olyan tevékenységek „erőltetett” fenntartása, 
amelyek mögött nincs látogatói igény 
- a partnerek (pl. civil szervezetek) innovációval 
szembeni bizalmatlansága 

 12



- agora funkció további erősítése 
- közművelődési szakmai tanácsadás és 
szolgáltatás, hangsúlyosabb részvétel szakos 
hallgatók gyakorlati oktatásában  
- regionális rendezvények szervezése 
- szolgáltató funkciók további erősítése 
- egyéb, kapcsolódó szolgáltatások biztosítása 
- társintézményekkel kialakított kapcsolat további 
erősítése 
- kistérségi kulturális kerekasztal létrehozása, 
működtetése 
- nemzetközi kapcsolatok kialakítása 
- a város járásközponti szerepköréből adódó 
lehetőségek kiaknázása 

- a különböző funkciók (kultúrház és civil ház) 
közötti konfliktusok felerősödése 
 

 
 
2. A 2012. évi szakmai tevékenységet meghatározó irányelvek 
  
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2012-es tevékenységét a vonatkozó 
jogszabályok (különösen az 1997. évi CLX. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről; Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/1999.(XII. 22.) Ök. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól), az 
intézményünk saját dokumentumaiban foglaltak (alapító okirat, szervezeti és működési 
szabályzat, egyéb szabályzatok, munkatervek) szerint végezte. 
  Továbbra is fontosnak tartottuk, hogy a szervezet gyorsan és adekvát módon reagáljon 
a környezet változásaira, de legalább annyira fontosnak azt is, hogy a működést meghatározó 
keretek stabilak, folyamatosak, kiszámíthatóak legyenek, ezért a fenti jogszabályok, 
dokumentumok mellett a tevékenységünket meghatározó irányelvek alig változtak: 
 

1) A házat továbbra sem kizárólag közművelődési-közgyűjteményi intézményként 
értelmeztük, hanem egy olyan közösségi térként, amely a hagyományos 
közművelődési tevékenységek szervezése mellett az ismeretszerzést, a világban való 
eligazodást, az egyéni ambíciók kibontakoztatást is segíti.  

 
2) Az előző évekhez hasonlóan a munka minden területét átható alapvetésként 

fogalmaztuk meg, hogy a közművelődésben dolgozó szakembereknek szolgáltatniuk 
kell! Szakmai és infrastrukturális hátteret kell biztosítaniuk ahhoz, hogy a közösségi 
tér szolgáltatásait igénybe vevők saját igényeik, lehetőségeik szerint kapjanak 
kínálatot, lehetőséget ismeretek megszerzésére, önművelésre, szórakozásra, szabadidő 
eltöltésére.  

 
3) Célunk volt, hogy ház szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek és közösségek 

olyan kínálatot kapjanak, amelyben mindenki megtalálja a szívének kedves 
alkalmakat, eseményeket. 

 
4) A ház szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek és közösségek kapjanak 

segítséget ügyes-bajos dolgaik intézéséhez. 
 

5) Hangsúlyosan éltünk azokkal a lehetőségekkel, adottságokkal, amelyek az intézményt 
más hasonló szervezetektől megkülönböztetik, külön odafigyeltünk a páratlan 
lehetőségeket hordozó, impozáns díszudvar adta lehetőségekre. 

 
6) Folytatnunk kell a tárgyi feltételek fejlesztését annak érdekében, hogy az épület még 
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„látogatóbarátabbá”, informatívabbá, ingergazdagabbá és funkcionálisabbá váljon. 
 

7) A tömegkultúrát közvetítő, s így nagyobb látogatói létszámot megmozgató, nagyobb 
bevételt hozó események és az igényes, nívós tartalmak között úgy kell egészséges 
arányt teremtenünk, hogy minden alkalommal értéket közvetítsünk, de semmiképpen 
se csak szűk réteget vonzó elitkulturális kínálattal várjuk a látogatókat. 

 
8) Külön prioritásként kezeltük, hogy a házban szervezett rendezvények a gondos 

odafigyelés, szervezés eredményeképpen váljanak valódi élményt adó alkalmakká. 
 

9) A művelődési házi és civil házi funkciók egyformán fontos részei a ház 
tevékenységének, ezért nagy odafigyeléssel, precíz terembeosztással kell őrködnünk 
azon, hogy a lehető legkevesebb súrlódás, ütközés forduljon elő. 

 
10) A már meglévő kommunikációs csatornákat hatékonyabban kell működtetni, 

mellettük új lehetőségeket is igénybe kell vennünk a tevékenység propagálására. 
 

11) Kiemelten kell kezelnünk azokat az újonnan megjelenő egyéni és közösségi 
kezdeményezéseket, amelyek a helyi illetve nemzeti hagyományok ápolását 
szolgálják. 

 
12) Színvonalas, élményt adó, az intézmény presztízsét tovább növelő aktivitásokkal kell 

készülnünk a 2012-es évre, a ház 10 születésnapjára és a város, valamint más 
intézmények 2012-ben esedékes jubileumaira. 

 
13) Erősítenünk kell a saját csoportok segítését, tevékenységük kiterjesztését, s minden 

olyan aktivitást, amelyek a „ház arcának, fazonjának” megmutatását szolgálják a 
szűkebb és tágabb környezetben. 

 
14) Forrásaink szűkülése miatt új bevételi lehetőségeket kell felkutatnunk. 

 
 
3. Az intézmény szakmai tevékenységét befolyásoló néhány fontosabb tényező, 
erősségeink, gyengeségeink, a szakmai tevékenység fontosabb elemei  
 
Mint az a 2.,  3., 4., 5. és 6. számú táblázatból is kiderül, az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár erősségei az elmúlt években kiteljesedtek, ebből adódóan sok lehetőséggel is 
számolhattunk.  

A fenntartó felelős, kultúrapártoló hozzáállását mutatja, hogy noha a költségvetési 
tárgyalások során számos tervünkről le kellett mondanunk a rendelkezésre álló források 
szűkössége miatt, költségvetésünk mégis egy stabil, kiszámítható működést biztosított, 
ami az önkormányzatok, s a közművelődési intézményrendszer jelen lehetőségeinek fényében 
nagy eredmény! Bár az is tény, hogy a 2011 végén tudomásunkra jutott, s így értelemszerűen 
nem tervezett elvonás kompenzálása csak nagyon nehezen megoldható problémát jelentett az 
intézmény számára. 

Bár az épület átalakításával, a belső elrendezés funkcionálisabbá tételével 
csökkentek a problémák, továbbra is sok gondot okozott a házban működő nagyszámú 
civil közösség és az épületben helyet kapó más, egyre nagyobb számban szervezett 
programok egyeztetése. Mivel a civil közösségekkel a városi civil fórum kereti között és a 
napi együttműködésben továbbra is korrekt kapcsolatot sikerült kialakítanunk, a 
konfliktusokat minden esetben, minden érintett számára elfogadható módon oldottuk meg. A 
termek száma és befogadóképessége véges, s nagy örömünkre kiteljesedőben vannak az 

 14



egyéb programok, képzőművészeti, táncos, színházi és egyéb események is. A civil 
közösségekkel egyeztetett, új rendszer (heti két „civil nap”) egyértelműen bevált. 
későbbiekben is nagy gondossággal, a civil szervezetek és más közösségek belátására is 
számítva kell a terembeosztást készítenünk.  

Az intézmény és a város civil szervezeteinek kapcsolata napról-napra jobbnak 
mondható. Egyre gyakrabban veszik igénybe a házban dolgozók segítségét, programjaik 
szervezéséhez, propagandaanyagaik elkészítéséhez, pályázatok írásához, stb. 

Igyekeztünk partneri együttműködést, napi párbeszédet kialakítani az 
intézményünkben működő civilközösségekkel, az intézmény térítésmentes használatának 
biztosításán túl is segítjük programjaik megvalósítását (pl.: műsorszám biztosítása, technika, 
technikus biztosítása, kivetítés, dekoráció stb.). 2012-re elértük, hogy a városban működő 
intézmények mint stabil, együttműködő partnerre tekintenek a közházra. 

Az 7. sz. táblázat azt mutatja, hogy az intézményt rendszeresen igénybevevő 
közösségek mennyi időt töltöttek 2012-ben a házban, s tájékoztatásul közli, hogy listaáron 
számolva mennyi lett volna az adott időszakra számlázott terembérleti díj. A táblázatban csak 
azokat a civil aktivitásokat szerepeltettük, amelyek a szervezet belső életéhez kapcsolódnak 
(taggyűlések, próbák, vezetőségi ülések, stb.), a nagyközönség számára is meghirdetett 
alkalmakat (pl. világnapi ünnepségek, fesztiválok) nem. 
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7. számú táblázat: Civil szervezetek belső  programjai az intézményben, 2012-ben 

 
Civil szervezet neve Órák száma 

2012-ben 
Százalékos 
megoszlás 

Összeg (Ft.) 

Gyáli Nagycsaládosok 
Egyesülete 

8 0,70% 56 000 

Gyáli Ifjúsági Klub 8 0,70% 56 000 

Solymári Béla Nyugdíjas 
Pedagógus Klub 

18 1,57% 126 000 

Mozgáskorlátozottak Önálló 
Egyesülete 

22 1,92% 154 000 

Cukorbetegek Egyesülete 24 2,09% 168 000 

Civil fórum 24 2,09% 168 000 

Fogyasztóvédelmi Egyesület  24 2,09% 168 000 

Nyugdíjasok Helyi 
Képviseletének Közhasznú 

Egyesülete 

32 2,79% 224 000 

Egymásért Mozgássérültek 
Gyáli Egyesülete 

35 3,05% 245 000 

Nyugdíjas Alapítványért 
Nyugdíjas Klub  

36 3,14% 252 000 

Gyáli Kertbarát Kör  66 5,76% 462 000 

Pörög a gyáli szoknya 96 8,38% 672 000 

Gyáli Képzőművészek 
Egyesülete 

120 10,47% 840 000 

Őszidő Nyugdíjas Klub 141 12,30% 987 000 

Gyál Városi Fúvószenekar 108 9,42% 756 000 

Gyál Városi Népdalkör 180 15,71% 1 260 000 

Kovács István Pál Dalkör 204 17,80% 1 428 000 

Összesen 1146 100% 8 022 000 

 
 

A polgárok világban való eligazodását, ügyes-bajos dolgaik intézését segítő 
funkciókat továbbra is nagy készséggel fogadja be az intézmény. Helyet adtunk a 
falugazdász fogadóórának, intézményünkben tart fogadóórát a hivatásos pártfogó valamit a 
Gyáli Fogyasztóvédelmi Egyesület, s meghosszabbított nyitva tartással nálunk üzemelt az 
ELMÜ ügyfélszolgálata és a FŐGÁZ kirendeltsége is. Utóbbi, a szolgáltató döntése miatt 
sajnos megszűnt 1012-ben, ami nemcsak a szolgáltatások szűkülését eredményezte, hanem 
jelentő bevételkiesésé is jelentett az intézménynek. 

 
Intézményünk tevékenységében is érzékelhető az a közművelődési intézményrendszer 

egészére jellemző kibékíthetetlennek tűnő ellentét, ami a bevételi kötelezettség, ezen belül is a 
saját bevételek teljesítésének kényszere és a színes, gazdag, kvalitásos programok szervezése, 
más megközelítésben pedig a sok más helyen is igénybe vehető tömegkultúrát közvetítő 
rendezvények és az általunk meggyőződéssel képviselt színvonalú programok, illetve a 
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„népművelés” között feszül. Házunkban talán az átlagnál is nehezebb ennek az ellentétnek a 
feloldása, mert az esetek többségében a nagy jegybevétellel tervezhető rendezvények 
nyereséges megtartása továbbra sem működik. 

Ennek az az oka, hogy a nagy érdeklődésre számot tartó, nagy jegybevételt hozó 
produkciók bekerülési költsége is nagy, ezeket a 220 fő körüli befogadóképességű 
színházteremben csak olyan magas jegyárakkal lehetne nyereségessé tenni, ami városunkban 
– néhány kivételt tekintve - nem versenyképes. Ez 2012-ben is bebizonyosodott. 
 A másik ok Budapest közelsége lehet. A nagyrendezvények tekintetében értelmetlen 
lenne a fővárosi kínálat megcélzása. 

Tudomásul kell vennünk, hogy a nagy jegybevételű, sok nézőt vonzó, ebből adódóan 
drága produkciók néhány kivételtől eltekintve nem lehetnek nyereségesek a házban. Ezért a 
nagy létszámot vonzó, de nagy veszteséggel is járó szórakoztató programok szervezése 
helyett (bár természetesen ilyenekre is volt példa) inkább számos, egyenként kevesebb, 
de összességében több látogatóval megvalósuló, olcsóbb, tehát kisebb veszteséget hozó 
vagy önköltségesen, nyereségesen megvalósítható nívós produkciót szerepeltettünk 2012-
ben is. Ezzel intézményünk kínálatát is színesebbé tettük.  

Szándékaink szerint igyekeztünk a kvalitásos, minőségi, értékközvetítő 
programoknak és a szórakoztatásnak egy olyan elegyét, átmenetét megtalálni, amiben a 
„csak” szórakoztatást célzó rendezvények is vállalható színvonalúak. Több, országosan 
elismert művész, előadó volt a vendégünk. 

A 2008 nyarán életre hívott, nagyszabású kezdeményezésünket, a nyári 
szabadtéri rendezvénysorozatot 2012-ben is meghirdettük. Május elejétől szeptemberig 
heti rendszerességgel, nem egyszer hetente több alkalommal is szerveztünk szabadtéri 
rendezvényt a díszudvaron. Anyagi lehetőségeink elsősorban a saját csoportok, intézmények 
csoportjai szerepeltetését tették lehetővé. Szerepeltettük a Kaleidoszkóp Színpadot, a Gyál 
Városi Fúvószenekart és a ház musical stúdióját. Ismét fergeteges sikerű elemként került a 
nyári, szabadtéri kínálatba a város egyik intézménye, az Ady iskola estje. A nyári szabadtéri 
rendezvénysorozat látogatottsága 2012-ben ismét emelkedett.  

Az iskolarendszeren kívüli közművelődési tevékenységben szerepet vállaló 
szakembereknek, intézményeknek nagy a felelősségünk a felnövekvő generációk kulturális 
szokásainak kialakításban, a kultúrához, művelődéshez való viszonyuk meghatározásában.  

A gyermekkorosztály számára szervezett programoknak továbbra is kialakult, s 
egyre épülő hagyományai vannak az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtárban.  Oktatási intézmények visszajelzéseiből tudjuk, hogy szívesen jönnek 
hozzánk csoportjaikkal, a ház kínálatát megfelelőnek, színvonalasnak tartják. Az 
ifjúsággal kapcsolatos tevékenységek, programok szervezése terén is sikerült előrelépést 
elérnünk. 2012-ben kiteljesedet a Gyáli Musical Stúdió tevékenysége, tovább támogattuk a 
Gyáli Ifjúsági Klub tevékenységét, s helyi amatőr zenekaroknak biztosítottunk koncertezési 
lehetőséget. Célunk továbbra is olyan programok szervezése, amelyeken szívesen vesz részt 
ez a korosztály is. Viszonylag kedveltek körükben például a modern tánc tanfolyamok, 
edzések. Ez a korosztály adja a fúvószenekar és a színjátszó csoport gerincét. Új, sikeres elem 
volt 2012-ben a gyermek és ifjúsági képzőművész szakkör, min saját csoport indítása. Az 
elmúlt évek beszerzéseinél, fejlesztéseinél külön is odafigyelünk ezekre a korcsoportokra, a 
mikrofonok, webkamerák üzembe állítása például érzékelhetően növelte érdeklődésüket a 
könyvtár szolgáltatásai iránt. Az épület földszintjén ingyenesen használható vezeték nélküli 
internet-hozzáférést biztosítottunk a saját hordozható számítógéppel érkező, jellemzően a 15-
25 év közötti korosztályoknak.  
 Intézményükben, a ház saját csoportjaként működik a Gyál Városi Fúvószenekar, 
házunk egyik büszkesége. Állami és társadalmi ünnepek, rendezvények állandó részvevői. 
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy fellépési lehetőséget biztosítsunk számukra. 
Közreműködői voltak több nyári szabadtéri rendezvénynek. Az intézmény vonzáskörzeti 
szerepkörét is erősítik, hírnevét is öregbítik az egyre gyakoribb, nem városunkba szóló 
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felkérések. Nagy előrelépés a zenekar életében, hogy hosszas vajúdás után végre megalakult a 
zenekar munkáját segítő civilszervezet.  
 2003 óta a közösségi házban működik a Kaleidoszkóp Színpad (Gyáli Műkedvelők 
Színtársulata). A Farkas Éva színművész vezetésével működő közösség mára már több 
fellépést, megmérettetést tudhat maga mögött. 2011-ben is számos lehetőséget biztosítottunk 
ahhoz, hogy ne csak házunkban lépjenek fel, hanem vigyék városunk és intézményünk hírét 
más településekre is. 

Képzőművészeti események, kiállítások szervezése, általában a vizuális kultúra 
bemutatása, fejlesztése is fontos feladata az intézménynek. 2012-ben is számos 
képzőművészeti eseménynek adtunk otthont. A Gyáli Képzőművészeti Egyesület és a ház 
közötti kapcsolat 2011ben is korrekt és napi munkakapcsolat volt, többek között saját 
költségvetésünkből is hozzájárultunk anyagok beszerzéséhez. Nagy örömünkre az 
intézményben újraindult heti rendszerességű képzés, közös alkotás „terméséből” már önálló 
kiállítást is szervezhettünk, Műhelymunkák címmel. Ahogyan eddig, továbbra is nagy 
örömmel és készséggel segítünk a gyáli amatőr képzőművészeknek abban, hogy alkotásaikat 
évente tárlaton mutathassák be a nagyközönségnek. Sikeres volt a kör alkotóinak tavaszi 
tárlata. A hagyományos Gyáli Téli Tárlatot 2012-ben ismét válogatott művekkel, külső, 
szakértői zsűri válogatása után szerveztük meg, s ezt a gyakorlatot folytatjuk a jövőben is. 
Nagy örömünkre évről-évre jelentkeznek városunkba települt új alkotók a tárlaton! Ezeken a 
lehetőségeken túl több egyéni és csoportos kiállítást is szerveztünk  kör tagjai számára. 

Noha a Szomszédolás rendezvénysorozat kistérségi szintű esemény, s megmaradását 
fontosnak tartjuk, továbbra is meggyőződésünk viszont, hogy jelen formájában, 
szervezettségében nem üti meg azt a szintet, amihez jó szívvel csatlakozhatnánk. Házunk még 
2009 végén határozta el, hogy lehetőségeihez mérten részt vállal a vándorkiállítás rangjának, 
színvonalának emelésében. Be kell látnunk, hogy ezt az elhatározásunkat nem sikerült tettekre 
váltanunk. Mivel semmiképpen sem akarjuk „bekebelezni” az eseménysorozatot, s 
változtatási ötleteink nem találtak kedvező fogadtatásra azoknál, akik a Szomszédolást 
működtetik, nem marad más, mint a háttérből rendszeresen megfogalmazni jobbító 
javaslatainkat. 
             Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a társadalmi és közéleti célokat szolgáló 
rendezvények lebonyolítására. Helyet biztosítunk lakossági-, politikai fórumok, polgári 
esküvők, névadók, állampolgári eskük, közmeghallgatások, közgyűlések, iskolai-, óvodai 
ünnepségek megtartására. A nyári időszakban elsősorban a szabadtéri esketések és a 
díszudvari rendezvények egyeztetése okozott problémát, de a polgármesteri hivatal illetékes 
munkatársaival kialakított jó munkakapcsolat 2012-ben is biztosította a zökkenőmentes 
együttműködést.  
 
 
 
3.1. Új Gyáli Újság 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata értelmében intézményünk 
készíti az önkormányzat lapját, az Új Gyáli Újságot. A lapkészítés mára az intézmény 
működésének integráns részévé vált.  

A közreadásra érdemes események, beérkező információk nagy száma miatt az 
önkormányzat által finanszírozott havi 14 szövegoldal helyett általában 3-6 szövegoldallal 
többet tartalmaz az újság. Ennek előállítási költségeit a hirdetési díjakból illetve saját 
költségvetéséből fedezi az intézmény. A hirdetési díjakból befolyt összeg esetlegesen 
fennmaradó részét a szakmai tevékenységre fordítjuk. 

A lap szerkesztése során hónapról hónapra felmerülő problémát okoz a beérkező 
(elsősorban oktatási intézményi) információk, eseménybeszámolók stb. nagy száma és 
terjedelme valamint a lapban rendelkezésre álló felület végessége közötti kibékíthetetlen 
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ellentét. Mivel a város intézményeihez kötődő információk közreadását az önkormányzat által 
finanszírozott lap fontos feladatának tartjuk, igyekszünk minden beérkező anyagot 
megjelentetni. 

Az, hogy az önkormányzati lap házunkban készül, remek lehetőséget ad 
rendezvényeink propagálására is. 

Fontos elmondani, hogy noha a lapot a fenntartó önkormányzat finanszírozza, a kiadói 
jogokat és a szerkesztést, a lap előállításának minden feladatát az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtárnak adta át. A lap és az önkormányzat közötti információáramlás 2010 
végétől, vélhetően az önkormányzatnál munkába állt kommunikációval is foglalkozó 
munkatárs belépésével gördülékenyebbé, szorosabbá vált. 
 
 
3.2. Tanfolyamok, felnőttképzés 
 
Azon tanfolyamok, szakkörök, át- és továbbképzések, valamint egyéb felnőttképzési formák 
befogadása, működtetése, melyek elősegítik a helyben lakók életesélyeinek növekedését, a 
praktikus ismeretek közvetítésével hozzájárulnak a lakosság ismeret- és képzettségi szintjének 
növekedéséhez, mindennapi életük gazdagításához és javítják munkaerő-piaci 
kompetenciájukat, fontos feladata a közösségi térnek. 

Az elmúlt évekre a tanfolyam jellegű tevékenységekkel (heti rendszerességű, szakkör 
jellegű, általában mozgáskultúrával foglalkozó programok) kapcsolatos érdeklődés további 
visszaesése jellemző. Jellemző volt a tanfolyamok és az igénybevevők számának csökkenése 
is. A tanfolyamok számának csökkenése megállt, ám a résztvevők száma tovább csökken. 
2012-ben a 832 szakköri alkalmat összesen 7211 látogató vette igénybe. 
 A tanfolyami kínálat bővítésénél továbbra is messzemenően igyekszünk figyelembe 
venni a megjelenő látogatói igényeket, s csakis olyan konstrukcióban szerződünk a 
tanfolyamvezetőkkel, hogy az intézmény anyagi érdekei ne sérülhessenek. (A tanfolyami 
díjakon osztozik az intézmény és a tanfolyamvezető.) 

 
Noha szinte valamennyi programunk felfogható olyan aktivitásként, ami az élethosszig 

tartó tanulás részeként értelmezhető, még 2010-ben részletesen felmértük, intézményünk 
milyen feltételekkel kapcsolódhatna be a szervezett felnőttképzésbe. Vizsgálódásunk szerint 
(akkreditációs követelmények, a piacon felnőttképzési szolgáltatásokat kínáló szervezetek 
száma, stb.) az mutatják, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban nem 
indokolt a felnőttképzés intézményes kereteinek megteremtése. Ez persze nem jelenti azt, 
hogy a ház ne lehetne részese a felnőttképzés intézményes formáinak. 
 
 
 
3.3. Filmszínházi tevékenység 
 
Noha a mozi jelenlétét városunkban és intézményünkben továbbra is fontosnak tartjuk, azt is 
tudomásul kellett vennünk, hogy sem szakmai, sem pénzügyi szempontok nem indokolják 
annak hagyományos formában való működtetését. Az lehetséges menekülőútnak tűnő, az Art 
Mozi hálózatba való bekapcsolódásról kiderült, hogy Gyálon ez sem megoldás.  

Budapest szomszédságában az egyébként szintén leszálló ágban levő multiplex 
mozikkal nem tudunk versenyezni, s főleg nem a digitális adathordozókon, illetve interneten 
elérhető, s otthon nézhető filmek dömpingjével. A gyáli mozi továbbéltetésére két megoldást 
választottunk. Működőképesnek tarjuk a csoportos, iskolai, óvodai vetítéseket. Ezeket nem az 
eddig jellemző formában, kész kínálatot adva, „Eszi - nem eszi, nem kap mást!” módon 
szervezzük, hanem az intézményeknek szolgáltatva. 2012-ben is azokat a filmeket hozzuk 
Gyálra, amelyeket az intézmények választottak ki. 
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3. 4. A könyvtár tevékenysége 
 
 
A fenntartó önkormányzat döntése szerint városunkban egy intézmény látja el a 
közművelődési és a közgyűjteményi feladatokat. A városi könyvtár vezetője közgyűjteményi 
igazgatóhelyettesi státuszban végzi tevékenységét. 

A városi könyvtár az intézmény integráns része. A közművelődési és közgyűjteményi 
terület közötti együttműködés korrekt, zökkenőmentes. A városi könyvtár munkatársai 
alaptevékenységük mellet aktívan bekapcsolódnak a közművelődési tevékenységbe, 
rendszeresen szerveznek vetélkedőket, olvasótáborokat, kiállításokat, író-olvasó találkozókat, 
egyéb rendezvényeket. 

Ezek az aktivitások részei a ház tevékenységének, így az elemzés más részeinél utalok 
rájuk. Itt csak néhány, a könyvtári alaptevékenységhez közvetlenül kötődő területre térek ki. 

Az állandóan változó társadalmi környezet folyamatos változásra és változtatásra 
kényszerít bennünket. Ugyanez vonatkozik a könyvtárakra is, változnak a körülmények, 
mindig új kihívásokkal kell szembenéznünk.  

A  társadalom  változása,  ezen belül az információs társadalom kialakulása,  új 
feladatokat hozott és   új kihívások elé állította és állítja folyamatosan a könyvtárakat nap 
mint nap. 

A felgyorsult társadalmi-politikai változások, az élethosszig tartó tanulás 
szükségessége, a könyvtárhasználó közönség változása, a digitális forradalom mind azt 
eredményezték, hogy ezekkel a változásokkal a könyvtáraknak lépést kell tartaniuk. 
És a könyvtárak lépést tartanak a felgyorsult fejlődéssel, megfelelnek ezeknek a kihívásoknak.   

Az elmúlt 15-20 évben a könyvtárak tevékenysége és munkája hatalmas fejlődésen 
ment keresztül.  A számítógépes technika alkalmazása alapjaiban változtatta meg a 
könyvtárak életét, tevékenységét. 

Az eddigi kizárólag papír alapú könyvtár már a múlté, ma már a számítógépek, 
multimédiai eszközök - CD, DVD és a CD ROM stb. - jelen vannak szinte minden 
könyvtárban.  

A könyvtári dokumentumok fogalma is kitágult, az előbb felsoroltakon túl magában 
foglalja az Interneten található információkat is.   
Az információs társadalomban fontos követelmény a könyvtárakkal szemben, hogy saját 
állományukon túl – a megfelelő számítógépes technika alkalmazásával – más könyvtárak 
állományát is a könyvtárhasználók rendelkezésére tudja bocsátani. 
Ezt a megfelelő számú számítógép, a könyvtári szoftverek és az általánossá vált Internet-
hozzáférés valósítja meg a könyvtárakban. Ezen technikák segítségével váltak a mai 
könyvtárak az információs társadalom alapintézményeivé. 

A magyar könyvtárak minden magyar és európai uniós polgár számára biztosítják, 
hogy a könyvtárhasználó minél gyorsabban és egyszerűbben jusson hozzá az őt érdeklő 
információhoz. 

Ma már az információhoz való gyors hozzáférés a társadalomban való létezés és 
boldogulás alapfeltétele lett. Ezért a könyvtárak megfelelő színvonalon való működtetése 
stratégiai jelentőségű az állam, az önkormányzatok, és a társadalom minden tagja számára. 
A megváltozott helyzet ellenére azonban a könyvtár alapfeladatai nem változtak: legfontosabb 
tevékenysége - a múltban, a jelenben és a jövőben is - az évszázadok alatt felhalmozott 
emberi tudás gyűjtése, rendszerezése, tárolása, megőrzése és a tudáshoz való általános 
hozzáférés biztosítása. Ezekből a feladatokból alakultak ki a könyvtári munkafolyamatok: 
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    a gyűjtés a dokumentum-állomány fejlesztésével, 
    a rendszerezés a feldolgozással, 
    a megőrzés a tárolással, gondozással, 
    a könyvek  rendelkezésre bocsátása az olvasószolgálati munka  során valósul meg. 
A megváltozott társadalmi viszonyok egyre inkább szükségessé tették, hogy marketing és 
reklámtevékenységet is folytassanak a könyvtárak, ez a rendezvények szervezésében, a 
könyvtár munkáját bemutató reklámanyagok elkészítésében, a könyvtári weboldalon való 
rendszeres, új információk közlésében realizálódik. 
Bemutatom, hogy a gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár hogyan felel meg a 
társadalmi elvárásoknak és hogyan biztosítja a gyáli és a kistérségben élő lakosság számára az 
információhoz való korszerű hozzáférést, a színvonalas könyvtári szolgáltatást.  
 
 
Alapfeladatok 
Állománygyarapítás 
 
2012-ben 1.743.000 Ft értékben nőtt az állományunk. Ennek nagyobbik része vásárlás, míg a 
másik része ajándék, amit kiadóktól, olvasóktól vagy a Pest Megyei Könyvtártól kaptunk.  
 
Az állomány  gyarapítása során érdemes  megnézni a gyarapításra vonatkozó normaszámokat 
amit a könyvtáros szakma dolgozott ki.   / Forrás: Könyvtári Intézet – Települési könyvtári 
normatívák – ajánlás / 
A normatíva mindig a település állandó lakosainak számához viszonyítja a könyvállomány 
nagyságát, hiszen az ellátandó lakosság létszámát kell figyelembe venni. 
Ez 1000 lakosonként 3000 kötet könyvet javasol, vagyis 1 főre 3 kötet könyv kellene, hogy 
jusson. 
Ennek megfelelően Gyálon az ideális gyűjtemény nagysága – 23.560 fővel számolva –  
70.680 kötet lenne.   
A realitás ezzel szemben 2012. december 31-én 50.089 kötet könyv, így 1 gyáli lakosra  
2,12 kötet könyv jut. 
 
Ugyan elmaradunk az 1 főre jutó kötetek számával a javasolt normaszámtól, de az elmúlt 
években ez a szám nálunk emelkedő tendenciát mutat, ami derűlátásra ad okot. 
 
8. számú táblázat: Az egy lakosra jutó kötetszám alakulása 2007-től 
 

2007.  dec. 31. 1,93 kötet 
2008.  dec. 31. 1,93 kötet 
2009.  dec. 31.  1,95 kötet 
2010.  dec. 31. 2,06 kötet 
2011.  dec. 31. 2,12 kötet 
2012.  dec. 31. 2,12 kötet 

 
9. számú táblázat: A  dokumentum-állomány alakulása  2002.  december 31. óta 
 

Dátum Gyarapodás  Törlés Állomány december 
31-én 

2002.          631 db               -      39.194 db 
2003.       1.036 db        1.194 db      39.036 db 
2004.       1.466 db        1.050 db      39.452 db 
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2005.       1.928 db           243 db      41.137 db 
2006.       1.835 db           334 db      42.638 db 
2007.          783 db             -      43.421 db 
2008.       1.717 db           411 db      44.727 db 
2009.       2.411 db           618 db      46.520 db 
2010.       2.485 db           600 db      48.405 db 
2011.       2.349 db           677 db      50.077 db 
2012.          832 db           820 db      50.089 db 

 
 
Állományunk a 2012. évben 832 db dokumentummal gyarapodott.    
A vásárolt dokumentumok téma szerinti megoszlása a következő: 
szakkönyvek:        217 db 
szépirodalom:        405 db 
ifjúsági irodalom:  210 db  
Ezek téma szerinti megoszlása a következő: 
szakkönyvek:        21.243 db 
szépirodalom:       19.635 db 
ifjúsági irodalom:   9.211 db 
 
10. számú táblázat: Gyermek- és ifjúsági könyvek számának alakulása 2005-2011 között 

 
2005 7077 db 
2006 7425 db 
2007 7687 db 
2008 7933 db 
2009 8258 db 
2010 8527 db 
2011 9077 db 
2012 9211 db 

 
 
A könyvtári normatívák között szerepel a gyűjtemény cserélődési mutatója, ami azt mutatja, 
hogy 1 évben hány új dokumentum vásárlása történik meg. 
Eszerint 1000 lakosra 150 db új dokumentum kerüljön beszerzésre. 
Itt jegyzem meg, hogy az európai IFLA Közkönyvtári Irányelvek szerint ez a szám 1.000 
lakosra 250 db új beszerzést ajánl. Ennek alapján 5750 db új könyv vásárlása lenne jó, 23000 
lakossal számolva. 
De maradjunk a szerényebb magyar Könyvtári Intézet ajánlásainál, az 1000fő/150 
dokumentum. 
/ Forrás: Javaslatok a nyilvános könyvtárak működési feltételeire: Könyvtári Intézet/ 
Gyálon – 23.560 fővel számolva - 3.534 db új dokumentumot lenne ajánlatos eszerint 
beszerezni. 
Ezzel szemben a realitás, hogy az elmúlt években átlagosan évente 1600-1650 db új 
dokumentumot tudtunk vásárolni.  A legtöbbet 2010-ben vásároltunk: 2.485 db-ot, ez még 
mindig nagyjából 1000 darabbal kevesebb, mint a Könyvtári Intézet által beszerzésre ajánlott 
mennyiség. 2012-ben 832 db új könyvet tudtunk vásárolni, ez messze elmarad a Könyvtári 
Intézet ajánlásától. Országos statisztikai adatok alapján számítják ki az országosan és 
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átlagosan 1 lakosra jutó állománygyarapítási összeget. Ezt a pályázaton elnyert összeg nélkül, 
csak az éves, saját költségvetésben rögzített vásárlási keret alapján számolják. 
Ez az összeg községi és városi könyvtárak esetében különböző. 
2010-ben községi könyvtárak esetében: 190,-Ft/fő 
                   városi könyvtárak  esetén: 240,-Ft/fő   
2012-ben 69,57 Ft gyarapítási összeg jutott 1 főre – pályázati pénzekkel együtt. Pályázati 
pénzek nélkül: 20,21 Ft volt ez az összeg. Ez a két szám nagyon elmarad még a községi 
könyvtárak állománygyarapítási összegétől is. A városi könyvtárak 1 lakosra jutó 
állománygyarapítási összegétől pedig még inkább. 
 
Hangoskönyvek 
 
Állománygyarapításunk során nemcsak az átlagos olvasók igényeire figyelünk, hanem a 
gyengén látó vagy látássérült könyvtárhasználókra is tekintettel vagyunk. Az ő igényeiket 
szolgálják a hangoskönyvek, amelyek CD formátumban rögzített irodalmi művek. 
 
Az első hangos könyveket 2002-ben kaptuk ajándékba a Magyar Rádiótól. 
Azóta ezt az állományrészt is folyamatosan, évente fejlesztjük.  
 
11. számú táblázat: Hangos könyvek számának alakulása 2002-2012. december 31-ig 
 

Dátum Éves gyarapodás darabszáma 
2002.   29 db 
2004.   16 db 
2005.   23 db 
2006.   45 db 
2007.     9 db 
2008.   85 db 
2009.   10 db 
2010.   15 db 
2011.   29 db 
2012.   13 db 
Összesen 274 db 

 
 
 
DVD állományunk 
  
 
12. számú táblázat: DVD állományunk alakulása 2008-2012. december 31-ig 
 

Dátum Éves gyarapodás darabszáma 
2008. 16 db 
2009 45 db 
2011   2 db 
2012     1 db 
Összesen 64 db 
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Az állomány tárolása – a könyvtári tér nagysága 
 
A Könyvtári Intézet a könyvtári alapterület nagyságára vonatkozó ajánlását, javaslatát a 
település létszámához igazítja. (Forrás: Javaslatok a nyilvános könyvtárak működési 
feltételeire: Könyvtári Intézet) Eszerint 4.000-100.000 lakosig 50m2/1000 lakos a javasolt 
terület. 
Ennek alapján 1150m2 alapterületre lenne szükség Gyálon, szemben a meglévő 452 m2 
alapterülettel. 
Raktárunk nincs, így a teljes állományt ezen a területen kellett elhelyezni. A felnőtt részlegből 
különítettünk el néhány polcot, ahol a tartalmilag elavult könyveket illetve a duplumokat 
tároljuk. 
A rendelkezésre álló polcok mennyisége is kevés volt, így folyamatosan új polcokat 
állítottunk be, 2011 júliusában öt darabot szereztük be.  
A polcokat a felnőtt részlegben helyeztük el és 2011-ben folyamatosan rendeztük át az 
állományt, hogy megfelelőképpen elhelyezhessük az 50 ezres állományt.   
2012-ben 1 db 12 részes értékmegőrző szekrényt vásároltunk a felnőtt részlegbe. 
 
 
Állományvédelem 
 
2008. május 1-jétől folyik a könyvek fóliázása.  A fóliára a fedezetet az Örökbefogadások 
alkalmával befolyt összegek biztosították eddig.   
Minden új könyvet védőfóliával látunk el.  
 
Feldolgozó munka 
 
A vásárolt új dokumentumokat vonalkóddal és leltári számmal látjuk el, bélyegzővel 
megjelöljük és rögzítjük a SZIKLA 21 számítógépes adatbázisba. Ezután a hagyományos 
csoportos leltárkönyvben is leltárba vesszük és éves szinten összesítjük az állomány 
nagyságát. 
Ezek után kerül sor a könyvek fóliázására. A feldolgozás és a fóliázás idejét igyekszünk minél 
inkább lerövidíteni, hogy mielőbb kölcsönözhetők legyenek az új könyvek. 
 
Technikai eszközök számának alakulása  
 
Könyvtárunkban a teljes állomány számítógépen van 2005 óta, a beérkező új 
dokumentumokat pedig folyamatosan rögzítjük adatbázisunkban. Minden könyvtári 
munkafolyamatot számítógéppel végzünk 2006 óta, ezzel beléptünk az automatizált 
könyvtárak sorába. Ehhez pedig folyamatosan jól működő számítógépekre van szükség. Ezért 
ehhez a fejezethez kívánkozik a technikai eszközök számának alakulása. 
Jelenlegi hardvereink: 

11 db számítógép (1 db a földszinten van, tűzfalként üzemel) 
         1 db notebook 

11 db monitor (1 üzemképtelen) 
  5 db nyomtató (2 üzemképtelen) 
  2 db blokknyomtató 

1 db szkenner (2006-ban vettük pályázati pénzből) 
3 db  webkamera és 3 db fülhallgatós mikrofon (2008. szeptemberében vásároltuk) 

 
Jelenlegi szoftvereink: 

1 db Szirén IKR (egy felhasználós) 
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          1 db Szikla 21 IKR (több felhasználós) 
          9 db Windows XP 
          1 db felolvasó program látássérültek részére (2005-ben vettük pályázati pénzből) 
 
Internet-kapcsolat 2002 óta van könyvtárunkban. 
 
 
Olvasószolgálati tevékenység 
 
Nyitva tartás és beiratkozott olvasók száma 
 
A korábbi heti 32 órás nyitva tartás heti 41 órára növekedett. Ez megyei viszonylatban 
magasnak számít, hiszen gyakorlatilag reggeltől estig folyamatosan nyitva vagyunk. 
Pest megyében a könyvtárak nyitva tartása átlagosan 35-36 óra, csak néhány nagyobb városi 
könyvtárban haladják meg a 40 órás nyitva tartást. Ott viszont jóval nagyobb létszámban és 
két műszakban dolgoznak a könyvtárosok. 
 
2012- ben az összes beiratkozott könyvtárhasználók száma: 2506 fő 
Ebből felnőttek száma: 1677 fő 
14 év alattiak száma: 829 fő 
 
 
13. számú táblázat: Beiratkozott olvasók számának alakulása  
 

Dátum Beiratkozott felnőtt Beiratkozott 14 év 
alatt 

 Beiratkozott összes 

2003. dec. 31 1077 fő 528 fő 1605 fő 
2004. 1152 fő 753 fő 1905 fő 
2005. 1195 fő 693 fő 1888 fő 
2006. 1359 fő 741 fő 2100 fő 
2007. 1439 fő 821 fő 2260 fő 
2008. 1527 fő 751 fő 2278 fő 
2009. 1580 fő 758 fő 2338 fő 
2010. 1667 fő 788 fő 2455 fő 
2011 1697 fő 796 fő 2493 fő 
2012. 1677 fő 829 fő 2506 fő 

 
 
Csoportos könyvtárlátogatások 
 
Könyvtárunkban a tetőtérben helyeztük el a gyermekkönyvtárat, kellemes, színes környezetet 
biztosítunk a gyerekek és szüleik számára. 
Új könyvek vásárlásakor igyekszünk egyre több gyerek- és ifjúsági könyvet vásárolni. 
Hogy ez mennyire sikerül mindig a vásárlási keret nagysága dönti el. 
2011-ben 759 db gyerek-és ifjúsági irodalomhoz tartozó könyvet vásároltunk, 185 kötettel 
többet, mint tavaly. 2005 óta folyamatosan emelkedik a gyermekkönyvtári állományunk. 
A könyvtárhasználati tájékoztató munka az óvodai és iskolai csoportos könyvtárlátogatások és 
az egyéni látogatások során valósul meg. 
A csoportos könyvtárlátogatásoknak jelentős szerepük van, gyakori tapasztalatunk, hogy egy-
egy iskolai osztály látogatása után  nő a tanulói beiratkozások száma. 
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2012. december 31-ig összesen 28 csoporttal 454 fő látogatta meg a könyvtárat. 
 
 
Könyvtárközi kölcsönzés 
 
Az állományunkból hiányzó könyvek kölcsönzését továbbra is könyvtárközi kölcsönzéssel 
biztosítjuk olvasóink számára. 
Az elmúlt években könyvtárközi kölcsönzés során mi kértünk más könyvtáraktól könyveket, 
elsősorban a Pest Megyei Könyvtárból. 
2012-ben 1 db szakkönyvet kölcsönöztünk a Pest Megyei Könyvtárból. 
 
Könyvtári bevételek alakulása 
 
A könyvtár bevételei a különböző szolgáltatások díjából állnak.  Ezek mértéke az elmúlt 3 
évben nem változott. 
Könyvtári bevételi források: 
1.tagdíj 
2.pártolójegy 
3.késedelmi díj 
4.Internet-használat díja 
5.fénymásolás díja 
6.nyomtatás díja 
7.könyvtári szolgáltatás díja (könyvtárközi kölcsönzés, kézikönyvek kölcsönzési díja) 
 
14. számú táblázat: Könyvtári bevételek alakulása  
 
2008 881.975,-Ft 
2009 679.990,-Ft 
2010 639.570,- Ft 
2011 503.325,- Ft 
2012 520.030,- Ft 
 
2012. december 31-ig 3 alkalommal, összesen 87 db felszólító levelet postáztunk ki. 
 
Kiegészítő szolgáltatások 
 
Lakossági Internet-használat 
 
Könyvtárunk e-Magyarország Pontként működik 2004 óta. Ekkor nyertünk az e-
Magyarország pályázatán 3 db számítógépet, ekkor vettük a fülkés asztalokat is, ahol a 
számítógépek üzemelnek. 
A gépek száma 2007-ben 1db saját géppel bővült, 2008-ban márciusában újabb 1 db gépet 
állítottunk be, így jelenleg 5 db számítógépet használhat a lakosság.  
A könyvtárak számítógépes ellátottságára vonatkozóan is van normaszám. (Forrás: Könyvtári 
Intézet – Települési könyvtári normatívák – ajánlás) Ez 1000 lakosonként 0,6 munkaállomást, 
számítógépet ajánl. Gyálra vonatkoztatva és Gyál lakosságát 23.429 fővel számolva ez azt 
jelenti, hogy 13 db számítógépnek kellene a lakosság rendelkezésére állnia. 
Ezzel szemben csak 5 db számítógépünk van, amin a lakossági Internet-használat folyik. 
Az e-Magyarország Pontként működő szolgáltató helyek adatot szolgáltatnak az e-
Magyarország központ felé. 2009 októbere óta havi rendszerességgel mi is szolgáltatunk 
adatot az internetezők számára vonatkozóan az e-Magyarország központ felé. 
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Internet-használat mellett lehetőség van nyomtatásra, floppy és pendrive használatára, 2008. 
októbertől webkamerát és fülhallgatót is lehet használni.  
 
 
 
 
15. számú táblázat: Internet-használat alakulása  
 

Dátum Internethasználók száma Internethasználat ideje 
2004.ápr.-dec.31-ig   1.497 fő    1390 óra 
2005. dec. 31-ig   2.710 fő    2580 óra 
2006.dec. 31-ig   3.222 fő    3157 óra 
2007. dec. 31-ig   2.506 fő    2487 óra 
2008. dec. 31-ig   1.590 fő    1598 óra 
2009. dec. 31-ig   1.238 fő    1205 óra    
2010. december 31-ig      981 fő      932 óra 
2011. december 31-ig     628  fő      435 óra 
2012. december 31-ig      697 fő      448 óra 
összesen 15069 fő 14.232 óra 

 
 
Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
 
Európai Uniós Sarok- itt tároljuk az EU-val kapcsolatos dokumentumainkat. 
Ezt az állományrészt is gyarapítjuk lehetőségeinkhez mérten, saját illetve pályázati forrásból. 
2011 októberében a Külügyminisztérium pályázatán 120.000,-Ft-ot nyertünk, ennek 60%-át – 
72.000,-Ft-ot – fordíthatunk állománybeszerzésre. 
Drog Pont – itt a drogprevencióval, a kábítószerek fogyasztásával és káros hatásával 
kapcsolatos ismereteket tartalmazó könyveket, kisebb nyomtatványokat, néhány videó-
anyagot tárolunk. 
Közhasznú információszolgáltatás – helyi, regionális és országos intézményekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó információkat szolgáltatunk igény szerint személyesen és 
telefonon az Internet és a könyvalapú tájékoztató anyagok (címjegyzékek, telefonkönyvek 
stb.) segítségével. 
Helytörténeti anyagokat - saját intézményre vonatkozó iratok, plakátok, képek, cikkek; 
helyi újságok, gyáli vonatkozású könyv, hang, videó és CD anyagok; szakdolgozatokat 
Gyálról szóló, azok is amiket gyáli hallgató írt bármiről; -  folyamatosan gyűjtjük, tároljuk és 
őrizzük. 
Pontos és szakszerű rendszerezésükre jelenleg nincs személyi kapacitás. 2010. novemberében 
jelent meg Czagányi László: Gyál története – A település krónikája a kezdetektől napjainkig 
című monográfia. Ettől az időszaktól kezdve a könyv megvásárolható könyvtárunkban.  
Megvásárolható továbbá néhány érdekes helytörténeti dokumentum, Jálics Izabella önéletrajzi 
könyve például, ami a XX. századi Gyál történetéhez tartalmaz fontos adatokat. Három gyáli 
szerző megjelent önálló kötete is vásárolható nálunk. Prohászka László: Szegények 
boldogsága –Versek, Karácsonyi Lászlóné: Kerek erdő, kerek fa - Mesék és versek, Mudri 
Béla: Megkésett vallomás – Versek, Varga Imre Lajos: Olvadt szárnyakkal... – Versek. Ezek 
azért jelentősek, mert szerzőik először a mi irodalmi pályázatainkon vettek részt sikeresen. 
A pályázatokon való sikeres részvétel sarkalta őket arra, hogy önálló könyv megjelentetésével 
próbálkozzanak. 
A helyi képviselő-testület rendeletei és határozatai hozzáférhetőek a lakosság számára, igény 
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szerint fénymásolatot készítünk róluk térítési díj ellenében. 
Fénymásolás, nyomtatás – a lakosság számára iratok fénymásolását végezzük a könyvtári 
nyitva tartás alatt; lehetőség van nyomtatásra is internetről, pendrive-ról , CD-ről. 
 
 
Rendezvényeink 
 
A könyvtári alapszolgáltatáson kívül napjainkban nagyon fontos feladata a könyvtáraknak, 
hogy rendezvényeket szervezzenek és ezzel  aktívan vegyenek részt településük kulturális 
életében. Másrészt a könyvtáraknak feladata, hogy szervezzék és vezessék az irodalmi életet 
saját településükön. Mi is minden évben szervezünk rendezvényeket. 
 
A mi kincseink 
 
Irodalmi pályázatainkhoz kapcsolódik egy új programunk, amit 2011. október 14-én 
indítottunk. Az eddigi pályázatainkon nyertes vers- és prózaírókkal beszélgetünk életükről, 
munkájukról, írásaikról. Ezeket a beszélgetéseket a könyvtár kézikönyvtárában kialakított 
olvasóteremben tartjuk, terveink szerint havi rendszerességgel, meghívott közönség előtt. 
Célunk, hogy jobban megismerjük a közöttünk élő írói vénával megáldott alkotókat. A 
beszélgetést Farkas Évi színművésznő vezeti, a kb. 50-60 perces beszélgetésekről a körzeti 
Williams TV felvételt készít.  2012-ben nyolc alkalommal került megrendezésre a műsor. 
 
Pályázataink 
 
16. számú táblázat: A könyvtár pályázatai és a beérkezett pályaművek száma 
 
 

Dátum Pályázat címe Résztvevők fő Pályaművek 
száma 

2003 Az olvasás szeretete - „Miért a …...”    38 fő   38 db 
2004 Olvasd el Te is!    24 fő   24 db 
 „Mese, mese, mátka...”    19 fő   19 db 

  Írj novellát!    31 fő   33 db 

2005 „Mese, mese, mátka...”    19 fő   19 db 
   Írj novellát!    12 fő   12 db 

2006 „Mese, mese, mátka...”    11 fő   20 db 
   Írj novellát!      7 db     7 db 

2007   Írj novellát!    11 fő   14 db 
 „Verset írunk...”    15 fő   33 db 

2008 „Verset írunk...”   kistérségi    43 fő 129 db 
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 2009. „Verset írunk...”   kistérségi  versíró     27 fő    64 db 

 2010 „Verset írunk...”   kistérségi versíró    63 fő  102 db 

 2011 „Verset írunk...”   kistérségi versíró    51 fő    93 db 

2012 „Verset írunk...”   kistérségi versíró 
   
 Kistérségi  Prózaíró pályázat 

   43 fő 
   
   10 fő 

 114 db 
  
   21 db 

Összesen  23  kiírt pályázat 591 fő 1100 db 
 
 
 
 
Rendezvényeink 
 
17. számú táblázat: A könyvtár rendezvényei 2012-ben 
 
Rendezvény  Felnőtt 

látogató 
Gyermeklátogató Összesen 

Január 27. A mi kincseink 
Beszélgetés Csétainé Jurászik Mónikával 
Beszélgetőtárs: Farkas Évi színművésznő 
Williams TV felvétele 

21 fő 4 fő 25 fő 

Január 27 - február 24-ig 
Kiállítás Csétainé Jurászik Mónika képeiből 
és verseiből 
Közkönyvtári uniós tevékenység… pályázati  
támogatásával 

180 fő 53 fő 233 fő 

Február 9. 11 óra  
Tanulás és munkavállalás az EU-ban 
Előadó: Wentzel Gabriella – Eures 
Közkönyvtári uniós tevékenység… pályázati  
támogatásával 

15 fő  15 fő 

Február 9. 14 óra  
Tanulás és munkavállalás az EU-ban 
Előadó: Wentzel Gabriella - Eures 

26 fő  26 fő 

Február 24. A mi kincseink 
Beszélgetés Györe Mihállyal 
Beszélgetőtárs: Farkas Évi színművésznő 
Williams TV felvétele 

26 fő  6 fő 32 fő 

Március 2. Városi Arany János vetélkedő A 
mi kincseink 
Beszélgetés Csétainé Jurászik Mónikával 
Beszélgetőtárs: Farkas Évi színművésznő 
Williams TV felvétele 

 8 fő 17 fő 25 fő 
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Március 24. A mi kincseink 
Beszélgetés Virág Miklóssal 
Beszélgetőtárs: Farkas Évi színművésznő 
Williams TV felvétele 

25 fő   2 fő 27 fő 

Április 3,4,10,11,17 
Alapfokú internet használati tanfolyam 

  3 fő    3 fő 

Április 11. Költészet Napja 
Versíró pályázat eredményhirdetése 

28 fő 10 fő 38 fő 

Április 13. Terület-alapú támogatás 
ügyintézése 9-18 óráig a kézikönyvtárban 
Világosné Dörfler Ágota 
 

14 fő  14 fő 

Április 19. Nevelési Tanácsadó konferenciája 
Logopédusoknak előadás 12-13 óráig 
a kézikönyvtárban 

26 fő  26 fő 

Április 20. Terület-alapú támogatás 
ügyintézése 9-18 óráig a kézikönyvtárban 
Világosné Dörfler Ágota 
 

13 fő  13 fő 

Április 26.  13 óra 
Az EU története és bemutatása 
Előadó: Méhész Bernadett- Zsigmond király 
Főiskola 
Közkönyvtári uniós tevékenység… pályázati  
támogatásával 

4 fő 45 fő 49 fő 

Május 4. A mi kincseink Beszélgetés Csétainé 
Jurászik Mónikával 
Beszélgetőtárs: Farkas Évi színművésznő 
Williams TV felvétele ismétlés 

6 fő  6 fő 

Május 11. A mi kincseink 
Beszélgetés Ágoston Diánával 
                    Soós Ágnessel és 
                  Váradi-Palotai Pannával 
Beszélgetőtárs: Farkas Évi színművésznő 
Williams TV felvétele  

24 fő  24 fő 

Május 18. Internet Világnapja 
Ingyenes internetezés 

5 fő  5 fő 

Május 27. 15-20-ig 
Színház és Irodalom Napja 
3 napos fesztivál a 10. évfordulóra, ennek 
egyik állomása 
Móricz-kiállítás és TOTÓ    

23 fő 12 fő 35 fő 

Június 2. de.8-20-ig 
Gyereknap a sportpályán - Rajzolás, színezés, 
Totó – közmondásos és mese 
könyvjutalom 
Könyvárusítás 

281 fő 418 fő  699 fő 

Június 22. A mi kincseink 
Beszélgetés Boros György Lászlóval 

26 fő  26 fő 
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Beszélgetőtárs: Farkas Évi színművésznő 
Williams TV felvétele  
Szeptember 26.  13 órától 
Író-olvasótalálkozó Kolos Virággal 
Ady Iskola 2 osztály – 7. és vegyes csoport 
Eötvös Iskola 11. osztály 

6 fő  58 fő  64 fő 

Október 3. 
Magyar Népmese Napja 
A Zrínyi Iskolából Rigó Anikó bábcsoportja 
A létrácska c. meseelőadása óvodásoknak 
+ A háromágú tölgyfa tündére- előadta  
Karácsonyi Ibolya 
Meghívottak: Liliom és Tátika Óvoda  
 

22 fő 71 fő 93 fő 

Október 12. 18 óra 
10 év a könyvtárban című kiállítás az elmúlt  
10 év munkájáról - megnyitó 
Örökös könyvtári tagság és olvasók 
köszöntése 

51 fő 23 fő 74 fő 

Október 19. 
A mi kincseink 
Beszélgetés Varga Imre Lajossal 
Beszélgetőtárs: Farkas Évi színművésznő 
Williams TV felvétele 

15 fő 2 fő 17 fő 

November 13, 20, 27 – 9-12-ig 
Agrárkamarai regisztráció 
Sándor Kriszta 

21 fő  21 fő 

November 16. 18 óra 
Rövidfilm pályázat eredményhirdetése 

13 fő  13 fő 

November 23. 
A mi kincseink 
Beszélgetés Mudri Bélával 
Beszélgetőtárs: Farkas Évi színművésznő 
Williams TV felvétele 

21 fő  21 fő 

December 7. 
Kistérségi Prózaíró pályázat 
eredményhirdetése 
Williams TV felvétele 

14 fő 3 fő 17 fő 

December 21, 22, 23 
Gyáli Advent 
Kirakodóvásár a Szent István utcában – 
faházas könyvárusítás 
mindhárman kint voltunk 

289 fő 264 fő 553 fő 

                                                Összesen   1206 fő  988 fő  2194 fő 
 
 

" A város, ahol élek... Gyál "  
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Amatőr rövidfilm pályázatot hirdettünk, melynek célja az volt, hogy min. 5-6 perces 
rövidfilm készüljön városunkról, annak mai arculatáról. 

2 db rövidfilm érkezett be, az egyik félkész állapotban, így 1 db értékelhető rövidfilmünk van.  

A nyertes film címe: Érkezés 

 
Mindennapi munkánk során mindent megteszünk azért, hogy a legmodernebb technikával és 
színvonalon szolgáljuk ki a könyvtárhasználói igényeket.  
Alapfeladataink elvégzése mellett igyekszünk olyan programokat szervezni, amelyek az 
olvasáshoz kapcsolódva bővítik a résztvevők ismereteit és emellett szórakoztatásukat is 
szolgálják. 
Azon dolgozunk, hogy szélesítsük a gyáli és környékbeli könyvtárhasználók és a 
könyvtárlátogatók körét, lehetőség szerint helyben biztosítsuk a modern és színvonalas 
könyvtári szolgáltatásokat városunk és a kistérség lakói számára. 
 
 
3.5. Public relations és marketing tevékenység 
 
Ahhoz, hogy az intézmény pr- és marketing munkáját hatékonnyá lehessen tenni, pontosan el 
kellett különítenünk a két tevékenységet. A pr és a marketing összemosása ugyanis 
indokolatlan és helytelen, rontja a szervezet hatékonyságát. A pr tevékenység célja a szervezet 
és környezete közötti pozitív viszony kialakítása, éltetése, fejlesztése, a marketing pedig a 
szervezet termékének eladását ösztönző tevékenységek összességeként írható le. 
Leegyszerűsítve tehát a pr tevékenységgel magát a szervezetet „adjuk el”, a marketinggel 
pedig a terméket. 
 
Pr-tevékenység 
 
Mára a közszférában tevékenykedő intézmények körében is általánossá vált a felismerés, 
hogy az a szervezet, amelynek céljait, működését ismeri a környezete, amelynek céljaival 
egyetért, könnyebben, kisebb ráfordítással érheti el céljait. 
 Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kiemelten fontos feladatának 
tartja, hogy környezetével harmonikus kapcsolatot alakítson ki, folyamatosan információkat 
adjon a tevékenységéről, együttműködő partneri viszonyt alakítson ki környezetével. 
 A ház pr-tevékenységét a vezetői ciklus elején a tevékenységben megtalálható sok 
működőképes elem megléte ellenére is az esetlegesség, szervezetlenség jellemezte. 
Napjainkig - a teljesség igénye nélkül – az alábbi változásokat vezettük be: 
- aktualizáltuk, s rendszeresen frissítjük a médiakapcsolati listát, a konkrét programok 
kiajánlásán túl az intézmény életével kapcsolatos információkat is megjelentetünk (belső 
átalakítások, fejlesztések stb.), 
- a helyi lapok (Új Gyáli Újság, Gyáli Mozaik) és a környező településeken megjelenő 
kiadványok (Felsőpakony, Vecsés, Üllő) kínálta lehetőségekkel élve nemcsak 
programjainkról adunk információkat, hanem a ház életének egyéb vonatkozásairól is, 
- új partnereket kerestünk a média világában, rendszeres kapcsolatot alakítottunk ki többek 
között a Williams Televízióval, a Dabas Rádióval, az internetes Kulturális Televízióval, a 
Rádió 17-tel, s 2011-től a XVIII. Kerület önkormányzati lapjával is, 
- konkrét programok kapcsán 2012-ben is sikerült több országos televízióban, újságban 
(Lánchíd Rádió, Magyar Nemzet, országos szakmai hírportálok, stb.) is megjelennünk, 
- a fejlesztéseknél, átalakításoknál külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a változtatások 
látogatóbarát fejlesztések legyenek, növeljék a közösségi tér szolgáltatásait igénybe vevők 
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komfortérzetét, 
- olyan szolgáltatásokat is indítottunk, amelyek bevételt is hoznak ugyan, de emelhetik 
szervezetünk presztízsét (pl. bekapcsolódás országos jegyértékesítő hálózatba), 
- elkészíttettünk egy szerkezetében, megjelenésében, használhatóságában is versenyképes 
honlapot, 
- 2011-ben új logót vezettünk be, kiadványainknál egységesítettük a főbb arculati elemeket, a 
város nagyobb intézményeiben kihelyezett hirdetőtáblákon megjelenő információkat, 
- nemcsak a marketing-, hanem a pr-tevékenységben is nagy jelentőséget tulajdonítunk az 
elektronikus felületeknek (pl. Facebook rajongói oldal). 
 
Marketingtevékenység  
 
Marketingtevékenységünknek részét képezi a közönségszervezés, de mindazok az aktivitások, 
amelyeket programjaink propagálása érdekében fejtünk ki. 

A forgalmasabb helyeken, nagyobb intézményekben kihelyezett, programjainkat 
hirdető falitáblák és a figyelemfelkeltő, nagyméretű megállító tábla az intézmény előtt is 
fontos információhordozók.  

Az, hogy a rendezvényeinkkel kapcsolatos információk rendszeresen megjelennek az 
Új Gyáli Újságban, természetes, hiszen a kiadvány intézményünkben készül, a Gyáli Mozaik 
című lapban való rendszeres megjelenést pedig a szerkesztőséggel kialakított korrekt 
kapcsolat biztosítja. 

Havi rendszerességgel készít programajánlót intézményünk kínálatából a körzeti 
kábeltelevízió és a Dabas Rádió, képújságokban, budapesti és országos 
programmagazinokban is rendszeresen hírt adunk rendezvényeinkről. 

Rendszeresen élünk az új kommunikációs csatornák (pl. elektronikus körlevelek) adta 
lehetőségekkel is, de a hagyományos formákat (plakátok, szórólapok) is gyakran 
alkalmazzuk. 

2012-ben külön odafigyeléssel fordultunk az internetes közösségi oldalak felé, tovább 
építettük elektronikus levelezési rendszerünket. 

A házba betérőket a bejárattal szemben képújság tájékoztatja az aktuális 
programlehetőségekről. 

A már elindított új elemek lényegesen emelték a tevékenység hatékonyságát, de 
beágyazódásuk nem megy egyik napról a másikra. Most a személyes kapcsolatokra, 
személyes megkeresésekre épített közönségszervezői munka kiteljesítését tarjuk a fő 
csapásiránynak. 

 
 
3.6. Az intézmény kapcsolatrendszere 
 
A házat nem csupán mint egy intézményt értelmezzük, hanem mint egy olyan közösségi teret, 
ami többet jelent önmagánál. Tevékenységének bázisa maga az épület, de a tér olyan 
kulturális-szellemi központ, aminek kisugárzása, hatása van, városon belül és városon túl is. 
 Ez csak akkor valósulhat meg, ha a szervezet beágyazódott, ismert és elismert része a 
helyi társadalom szövetének, ha ezer szállal kötődik hozzá. 
 A környezetükben működő szervezetekkel semmiképpen sem a „pénzért kuncsorgó”, 
egyoldalú támogatásért sorban álló alapállásból, hanem a kölcsönös előnyökkel járó, partneri 
együttműködés talaján igyekszünk kapcsolatainkat továbbépíteni. 
 Fenntartónkkal, Gyál Város Önkormányzatával jó a kapcsolatunk. Nap, mint nap 
érezzük a képviselő-testület és a városvezetés érdeklődését munkánk iránt. Gyál Város 
Önkormányzatának kultúrával, közművelődéssel, civil szervezetekkel kapcsolatos viszonyát 
sok éve a felelős, pártoló hozzáállás jellemzi.  
 A szakmai szervezetekkel kialakított kapcsolatunk korrekt, elsősorban szakmai 
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rendezvények, továbbképzések stb. terén valósul meg. 
 Más települések közművelődési intézményeivel is rendszeres kapcsolatot tartunk, 
programok közös szervezése (Szomszédolók vándorkiállítás, fesztiválok) mellett egymás 
programjainak népszerűsítésében is részt veszünk.  
 Fontos partnereink a városban működő civil szervezetek. Mivel a beszámolóban több 
helyen is utaltunk már a szervezeteink közötti kapcsolatra, itt csak azt ismételjük, hogy az 
együttműködés megítélésünk szerint a partneri viszony alapján, színvonalasan működik. 
Ugyanez a helyzet jellemzi médiakapcsolatainkat is. 
 Néhány nagyvállalattal, például az ASA Magyarország Kft-vel nagyon jó 
kapcsolatban vagyunk, ám még mindig nem aknáztuk ki megfelelően azokat a lehetőségeket, 
amelyeket a városban működő, Gyálhoz kötődő nagyobb gazdasági szervezetekkel 
kialakítandó együttműködés kínálna. Itt nem kizárólag a mecenatúrára és a szponzorációra 
gondolunk, hanem a mindkét fél számára előnyös, partneri együttműködésre. Jó példa volt 
erre az az együttműködés, ami 2011-ben az ASA Magyarország Kft-vel a felnőttképzési 
tevékenység kapcsán valósult meg. 
 2009 tavaszától színvonalas, szoros napi munkakapcsolat jellemezte a Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus valamint intézményünk kapcsolatát. Az, 
hogy az MMIKL Közép-Magyarországi Kulturális Koordinációs Irodájának helyet biztosított 
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, az együttműködés számos új, mindkét fél 
számára hasznos formáját eredményezte. Sajnálatos módon, az MMIKL átszervezése miatt a 
regionális irodahálózat megszűnt, ám a szervezettel kialakított jó kapcsolatunk megmaradt. 
 Jó kapcsolat jellemzi a ház és a Pest Megyei Népművelők Egyesülete 
együttműködését is, 2012 tavaszán megyei módszertani napnak adott helyet intézményünk. 
 
 
3.7. Tárgyi, technikai fejlesztések, átalakítások 
 
 
Ahhoz, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár megfeleljen a ma közösségi 
terével szemben támasztott követelményeknek, hogy a fenntartó által is elvárt magas 
színvonalú munkát lehessen végezni benne, az intézmény épületének, tárgyi-műszaki 
infrastruktúrájának átalakítására is szükség volt. A 2008-ban megkezdődött és nagyrészt 
megvalósult átalakításoknak, fejlesztéseknek az volt a fő célja, hogy az intézmény még 
színvonalasabban szolgálhassa a Gyálon és vonzáskörzetében élőket. 

Az épület funkcionálisabbá tétele és a technikai-műszaki gép- és berendezéspark 
fejlesztése mellett számos olyan átalakítást is elvégeztünk 2008-ban, amelyek a tér 
szebbé, otthonosabbá, komfortosabbá tételét célozták.  

2009-ben folytattuk a fejlesztéseket, átalakításokat. A belső díszudvarra tetszetős 
kültéri bútorokat vásároltunk, kicseréltük a közösségi terek balesetveszélyes székállományát, 
felújítottuk a színházterem székeit. Megkezdtük a nyílászárók és egyéb faszerkezetek 
állagmegóvó, felújító felületkezelését. 

2010-ben a kültéri színpadot alakítottuk át, s a színházteremben megkezdett 
átalakításokat, fejlesztéseket is folytattuk. Folytattuk a faszerkezetek állagmegóvó 
javítását is.  

2011-ben sor került a tetőszerkezet javítására, valamint saját forrásból és 
pályázati pénzek igénybevételével folytattuk az udvar átalakítását. 

2012-es anyagi lehetőségeink már csak kisebb felújításokat, átalakításokat tettek 
lehetővé. Kicseréltettük a használhatatlanná vált hátsó kaput, felújíttattuk a 
színháztermi ajtókat, valamint pályázati forrásból folytattuk a hangtechnikai 
berendezések korszerűsítését. 
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4. Összegzés 
 

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár munkatársi közössége továbbra is 
azon dolgozik, hogy a kialakult-kialakított hagyományokra, értékekre, az elmúlt években elért 
eredményekre, a szakmai munkára, szakembergárdára, szervezeti kultúrára, a kedvezőnek 
mondható tárgyi infrastruktúrára és nem utolsó sorban a felelős, kultúratámogató fenntartói 
magatartásra alapozva egyre színvonalasabban, egyre nagyobb elfogadottságot elérve 
tölthesse be feladatát az intézmény.  

Elfogadottságról egyéb ismérvek mellett akkor beszélhetünk, ha a ház működése 
kapcsán a tevékenység valamennyi résztvevője (fenntartó, a szolgáltatásokat igénybe vevők, 
dolgozók, stb.) elvárásainak teljesülését érzékeli. A színvonalas működésnek többek között az 
a feltétele, hogy az intézmény adekvát módon reagáljon a ma közösségi terével szemben 
megjelenő új elvárásokra (az egész életen át tartó tanulás szükségletté válása, az egyéni 
ismeretszerzési, szabadidő-eltöltési formák, szokások előtérbe kerülése, a globalizáció és a 
helyi, nemzeti hagyományok ápolásának megfeleltetése, a közművelődési szakember 
feladatkörének, szerepének erős átértékelődése, stb.). 

2012-re azt a fő célt tűzte maga elé az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár munkatársi közössége, hogy a napi működés biztosítása, fejlesztése, 
színvonalasabbá tétele mellett folytassa egy részben új szerepfelfogású, új 
önmeghatározású közösségi tér létrehozása tárgyi és szervezeti feltételeinek 
megteremtését.  

Ez a folyamat természetesen nem fejeződött be, messze nem vagyunk még készen. 
Elsősorban a tárgyi-infrastrukturális feltételek megteremtése és a szakmai munka belső 
szerkezetének átrajzolása terén volt látványos a fejlődés, s nagyrészt megteremtettük az új 
típusú tevékenységhez igazodó szervezeti és módszertani kereteket is. A következő időszak fő 
stratégiai célkitűzése az, hogy ezen alapokra építve, ezen keretek között tegyük még 
szervezettebbé, átláthatóbbá, tervezettebbé a működést. 
 
Gyál, 2013. január 29. 
 

 
 
Gazdik István 
     igazgató
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1. Bevezetés 
 
A közművelődési és közgyűjteményi feladatokat ellátó, 10. születésnapját ünneplő Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Gyál kulturális és közösségi életének központja, s 
egyre erősödő, városunk határain túlmutató kisugárzásával központi szereplője a vonzáskörzet 
kulturális életének is.  

Palettáján képzőművészeti programok, zenei, mozgásművészeti, színházi, irodalmi, 
tudományos ismeretterjesztő események éppúgy megtalálhatók, mint a közösségi életüket 
döntően a házban élő civil közösségek rendezvényei.  

Tanfolyamok, bemutatók, felnőtt-, gyermek- és családi programok mellett mozifilm-
vetítések és a városi könyvtár szolgáltatásai, többek között az európai információs pont is 
részei a kínálatnak. Az intézmény munkatársai módszertani, szakmai segítséget adnak más 
intézmények, közösségek rendezvényeinek, programjainak megszervezéséhez, írják, 
szerkesztik az önkormányzat lapját, az Új Gyáli Újságot, városi ünnepségeket szerveznek, s 
más szervezetekkel, intézményekkel együttműködve számos városi rendezvénynek is gazdái. 

A közház szolgáltatásait évente mintegy hetvenezren veszik igénybe, nap mint nap 
többféle elfoglaltság közül válogathatnak látogatóink. Saját csoportjaink, a Gyál Városi 
Fúvószenekar, a Kaleidoszkóp Színpad és a Gyáli Musical Stúdió városunk határain túl is 
elismert közösségek.  

Az épület talán legimpozánsabb része a mediterrán hangulatú belső díszudvar, 
tavasztól őszig heti rendszerességű szabadtéri rendezvények helyszíne. 

Az elmúlt évtizedben a magyar művészeti élet sok-sok kiválósága fordult meg nálunk. 
Büszkék vagyunk, ha ismert, híres művészeket láthatunk vendégül sok látogatót vonzó 
programokon, de legalább akkora a büszkeségünk, ha azt látjuk: városunk civil közösségei 
otthonuknak érzik a házat, ha fiatal tehetségek indulásához adhatunk segítséget, ha olyan 
szolgáltatásokat biztosíthatunk, amik javítják a Gyálon élők komfortérzetét, életminőségét…  
Olyan intézményt üzemeltetünk, ami megjelenésében a régió egyik legszebb közművelődési 
intézménye, működésében pedig valódi közösségi tér. Nálunk nemcsak megférnek egymással, 
hanem egymást erősítik a hagyományok és az új kezdeményezések.  
 Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár egy hely, ahol érték születik. 

A 2012-es év az eredményekre, hagyományokra és a rendelkezésekre álló 
erőforrásokra építő, új célokat is meghatározó, a már megindult innovációs folyamatokra 
fókuszáló szakmai építkezés időszaka, egy ötéves vezető ciklus záróéve volt. 
 
 
2. A tervezés keretei és dilemmái 
 

Az intézmény vezetése az új, 2013-ban indult ötéves vezetői ciklushoz igazítva, annak 
részeként tervezte meg az intézmény 2013-es tevékenységét.  

A hosszú távú fejlesztések célja, hogy a ház egy térségi (járási) kisugárzással bíró, 
vezető, komplex, integrált közösségi térré váljon. Olyan potenciállá, műhellyé, amiben 
egymást erősítve jelennek meg hagyományos értékek és új tartalmak, „elitkultúra és 
szórakoztatás”, transzpragmatikus tudás és a napi gyakorlatban használható ismeretek. Egy 
olyan közösségi teret látok magam előtt, ami értékalapon és professzionális színvonalon 
szolgáltat. 

A elkövetkező két-három évnek a hosszú távú fejlesztési stratégiai célok 
megalapozásának jegyében kell eltelnie. Középtávon a legfontosabb cél a belső szervezettség 
erősítése. Az intézmény szervezeti kultúrájára az erős feladatkultúra jellemző. Ezt 
egyértelműen eredmény, de fontos, hogy a konkrét feladatokra koncentrálás mellett a napi, 
„üzemszerű” működést is megerősítsük. A másik fő csapásirány középtávon olyan új források 
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felkutatása, amelyek az egyre romló gazdasági helyzet, csökkenő fenntartói támogatás miatti 
forrásszűkülést ellensúlyozhatják. 

Rövidtávon a tevékenység színvonalának megőrzése mellett a gazdálkodással, 
költségvetéssel összefüggő feladatok megoldása, a belső szervezettség javítását célzó 
folyamatok elindítása és az új közigazgatási rendszerből adódó tennivalók lesznek 
hangsúlyosak. 

A fenti célok megvalósítására csak egy a társadalmi változásokra továbbra is 
érzékenyen, hatékonyan és gyorsan reagáló szervezet esetében van esély. Megkockáztatható a 
kijelentés, hogy még az évekre bontott tervezési ciklusok is túl nagy időszakot ölelnek fel 
ahhoz, hogy a kihívásokra adott válaszok igazán adekvátak, hatékonyak legyenek a gyorsan 
változó társadalmi-gazdasági környezetben. Ugyanakkor belátható, hogy az éves tervezésre 
már csak a materiális erőforrások hatékony felhasználásának érdekében is szükség van.  

Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2013-es munkaterve egy 
hosszabb, vezetői pályázathoz köthető, 2013-ban kezdődő ciklus első évének terveit veszi 
számba, azzal a fontos kitétellel, hogy a környezet év közben bekövetkező változásai 
felülírhatják a terveket. 

Legyen egy szervezet bármennyire is sikeres, sikerességének megőrzéséhez 
folyamatos megújulásra, fejlesztésre van szüksége. Ez az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtárra is igaz. Meggyőződésem, hogy az intézmény fennállása óta másodszor 
érkezett távlatadási ponthoz. Az új vezető ciklus kezdete jó alkalmat kínál az eredmények 
számbavételére, részben új fejlesztési irányok meghatározására, újabb innovációs folyamatok 
elindítására. Az 1. sz. grafikonon jelzett eddigi fejlődés természetesen nem volt annyira 
töretlen, mint az a grafikonon látszik, célom csupán annyi volt, hogy szemléltessem: a 
távlatadási ponton új célok megfogalmazására is szükség van ahhoz, hogy a sikerességet, 
eredményességet tovább erősíthessük. (A második távlatadási ponttól induló fekete vonal.) Ha 
nem sikerül új távlatokat kimunkálnunk, nagy valószínűséggel romlani fog a teljesítmény. 
(Kékkel jelzett vonal.) 
 
1. sz. grafikon: Távlatadási pontok és eredményesség az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
tevékenységében 
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Meggyőződésünk, hogy a ház jó úton jár, a már kialakult fő irányok önmagáért való 
megváltoztatása minőségromláshoz vezetne. Amire szükség van, az elsősorban 
„finomhangolás”, a környezet egyre gyorsuló változásainak még pontosabb és gyorsabb 
követése. 
 
 
 
 3. A 2013. évi tervezést meghatározó irányelvek 
  
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2013-es tevékenységét a vonatkozó 
jogszabályok (különösen az 1997. évi CLX. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről; Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól), az 
intézményünk saját dokumentumaiban foglaltak (alapító okirat, szervezeti és működési 
szabályzat, egyéb szabályzatok) szerint terveztük. 
  Fontosnak tartjuk, hogy a szervezet gyorsan és adekvát módon reagáljon a környezet 
változásaira, de legalább annyira fontosnak tartjuk azt is, hogy a működést meghatározó 
keretek stabilak, folyamatosak, kiszámíthatóak legyenek, ezért a fenti jogszabályok, 
dokumentumok mellett a tevékenység tervezését meghatározó irányelvek alig változtak: 
 

1) Az intézmény költségvetési helyzetére figyelemmel kell áttekintenünk az erőforrások 
felhasználásának hatékonyságát. Takarékos, felelős gazdálkodással kell biztosítanunk 
az intézmény működőképességét. 

 
2) Minden, a ház profiljával összeegyeztethető, az intézményben zajló szakmai munkát, 

annak színvonalát nem veszélyeztető lehetőséget meg kell ragadnunk a saját bevételek 
növelése érdekében. 

 
3) Érezhetően növelnünk kell pályázati aktivitásunkat. 

 
4) A házat továbbra sem kizárólag közművelődési-közgyűjteményi intézményként 

értelmezzük, hanem egy olyan közösségi térként, amely a hagyományos 
közművelődési tevékenységek szervezése mellett az ismeretszerzést, a világban való 
eligazodást, az egyéni ambíciók kibontakoztatást is segíti.  

 
5) Az előző évekhez hasonlóan a munka minden területét átható alapvetésként 

fogalmazzuk meg, hogy a közművelődésben dolgozó szakembereknek szolgáltatniuk 
kell! Szakmai és infrastrukturális hátteret kell biztosítaniuk ahhoz, hogy a közösségi 
tér szolgáltatásait igénybe vevők saját igényeik, lehetőségeik szerint kapjanak 
kínálatot, lehetőséget ismeretek megszerzésére, önművelésre, szórakozásra, szabadidő 
eltöltésére.  

 
6) Célunk, hogy ház szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek és közösségek olyan 

kínálatot kapjanak, amelyben mindenki megtalálja a szívének kedves alkalmakat, 
eseményeket. 

 
7) A ház szolgáltatásait igénybe vevő magánszemélyek és közösségek kapjanak 

segítséget ügyes-bajos dolgaik intézéséhez. 
 

8) Hangsúlyosan éljünk azokkal a lehetőségekkel, adottságokkal, amelyek az intézményt 
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más hasonló szervezetektől megkülönböztetik, külön odafigyelünk a páratlan 
lehetőségeket hordozó, impozáns díszudvar adta lehetőségekre. 

 
9) Folytatnunk kell a tárgyi feltételek fejlesztését annak érdekében, hogy az épület még 

„látogatóbarátabbá”, informatívabbá, ingergazdagabbá és funkcionálisabbá váljon. 
 

10) A tömegkultúrát közvetítő, s így nagyobb látogatói létszámot megmozgató, nagyobb 
bevételt hozó események és az igényes, nívós tartalmak között úgy kell egészséges 
arányt teremtenünk, hogy minden alkalommal értéket közvetítsünk, de semmiképpen 
se csak szűk réteget vonzó elitkulturális kínálattal várjuk a látogatókat. 

 
11) Továbbra is külön prioritásként kezeljük, hogy a házban szervezett rendezvények a 

gondos odafigyelés, szervezés eredményeképpen váljanak valódi élményt adó 
alkalmakká. 

 
12) A művelődési házi és civil házi funkciók egyformán fontos részei a ház 

tevékenységének, ezért nagy odafigyeléssel, precíz terembeosztással kell őrködnünk 
azon, hogy a lehető legkevesebb súrlódás, ütközés forduljon elő. 

 
13) A már meglévő kommunikációs csatornákat továbbra is hatékonyan kell 

működtetnünk, mellettük új lehetőségeket is igénybe kell vennünk a tevékenység 
propagálására. 

 
14) Kiemelten kell kezelnünk azokat az újonnan megjelenő egyéni és közösségi 

kezdeményezéseket, amelyek a helyi illetve nemzeti hagyományok ápolását 
szolgálják. 

 
15) Erősítenünk kell a tevékenyég azon elemeit, amelyek az intézmény járási vezető 

közművelődési tér szerepkörét erősítik. 
 
 
 
4. Tárgyi technikai fejlesztések 
 
4.1. A 2012-ig megvalósult fejlesztések 
 
Ahhoz, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár megfeleljen a ma közösségi 
terével szemben támasztott követelményeknek, hogy a fenntartó által is elvárt magas 
színvonalú munkát lehessen végezni benne, az intézmény épületének, tárgyi-műszaki 
infrastruktúrájának átalakítására is szükség volt. A 2008 nyarán megkezdődött és 2012-re 
nagyrészt megvalósult átalakításoknak, fejlesztéseknek az volt a fő célja, hogy az intézmény 
még színvonalasabban szolgálhassa a Gyálon és vonzáskörzetében élőket. 

Az épület funkcionálisabbá tétele és a technikai-műszaki gép- és berendezéspark 
fejlesztése mellett számos olyan átalakítást is elvégeztünk, amelyek a tér szebbé, 
otthonosabbá, komfortosabbá tételét célozták.  
 
 
4.2. Tervezett fejlesztések 2013-ra 
 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár épülete külső megjelenésében és belső 
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tereiben is impozáns létesítmény képét mutatja. Az elmúlt években – nem kis részben az 
érdekeltségnövelő támogatás igénybevételével – sikerült azon fejlesztések, beszerzések nagy 
részét megvalósítani, amelyek az új kihívásoknak való megfelelést szolgálják.  

A megkezdett fejlesztések folytatásával lehetővé válhat, hogy intézményünk kistérségi 
szerepkörét tovább erősítve még színvonalasabban feleljen meg a közművelődési 
intézményekkel, közösségi terekkel szemben támasztott elvárásoknak. 

Az intézmény gazdasági helyzetének ismeretében elmondható, hogy fejlesztésekre 
csak külső, fenntartói, pályázati forrásokból lehet lehetőségünk.  
 
Javasolt fejlesztések, beszerzések: 
 
Az épület bútorzatának cseréje az elmúlt években nagyrészt megtörtént, a bútorok az asztalok 
kivételével megfelelnek a követelményeknek. Az asztalok és néhány más bútor cseréje 
viszont mindenképpen szükséges, mert jelentős részük balesetveszélyes. 
 

Javasolt fejlesztés, beszerzés: 
Nagy igénybevételre, rendszeres mozgatásra tervezett, összecsukható asztalok és 
egyéb, kiegészítő bútorok beszerzése. 

 
A számítástechnikai és irodatechnikai eszközök jelentős része a folyamatos fejlesztések 
ellenére is korszerűtlen, elavult  

 
Javasolt fejlesztés, beszerzés: 
Számítástechnikai és irodatechnikai eszközök, gépek beszerzése. 

 
A városi könyvtárban található polcok túlméretezettek, indokolatlanul nagy helyet vesznek el, 
felületüknek csak mintegy felét lehet kihasználni. Kevésbé mély, a könyvállomány méretéhez 
igazodó polcok beállításával a könyvtár világosabbá, tágasabbá válna, s a felhasználóbarát 
polcok beállításával felszabaduló hely más, fontos célokra is felhasználható lenne. 

 
Javasolt fejlesztés, beszerzés: 
A jelenlegi könyvtári polcok kiváltásának megkezdése megfelelő méretű polcokkal. 

 
Az épület viszonylag jó műszaki állapotban van, fontos feladat az állagmegóvás, karbantartás. 
 
 Javasolt fejlesztés, beszerzés: 

A faszerkezetek állagmegóvó felületkezelésének és a belső erek tisztasági festésének 
folytatása. 

 
Saját költségvetésünk csak a legszükségesebb hibaelhárító, állagmegóvó munkálatokra 
nyújthat fedezetet az idén. 
 
 
 
 
5. A szakmai tevékenység tervezése 2013-ra 
 
5.1. Néhány kiemelt terület 
 
5.1.1. Térségi szerepvállalás, regionális, országos jelentőségű rendezvények 
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Noha a 2003 januárjában Alsónémedi, Felsőpakony és Vecsés közművelődési intézményeivel 
kötött közművelődési megállapodás még hatályban van, az intézmény térségi szerepvállalását, 
„járási művelődési központi” funkcióinak erősödését elsősorban a színvonalas, Gyálon 
túlmutató rendezvények szervezésével és a környező települések közművelődési intézményei, 
szakemberei számára is segítséget adó módszertani tevékenység erősítésével tervezzük az 
idén. 
Fontosnak tarjuk, hogy az intézmény országos jelentőségű rendezvények szervezését is 
felvállalja. 
 
Néhány tervezett térségi vagy nagyobb kisugárzással bíró rendezvény: 
 
 
Február:  Nyugdíjasklubok Térségi Találkozója az Őszidő Nyugdíjasklubbal közös 

szervezésben 
  Részvétel az I. Gyáli Böllérverseny szervezésében 
 
Március:  Kistérségi Nyugdíjas Találkozó 
  Szomszédolás című kistérségi cserekiállítás 
  Népdalkörök Tavaszi Találkozója 
 
Április:  Kondor Béla festőművész posztumusz kiállítása 
  EU pályázati forrásból megvalósuló program (Visegrádi Alap) 
 
Május:  Részvétel a városközpont átadási ünnepségének szervezésében 

Kamarazenekarok Találkozója a Kodály Zoltán Zeneiskolával közös 
szervezésben 

 
Június:  Zenélő Képzőművészek Országos Fesztiválja 
 
Augusztus: Makovecz Imre posztumusz kiállítása 
  Részvétel a Városi Utcabál é Fogathajtó Fesztivál megrendezésében 
 
Szeptember: Országos rocktörténeti kiállítás 
  A Gyáli Kertbarát Kör térségi terménybemutató kiállítása 
    
 
 
5.1.2. Társadalmi és közéleti feladatok 
 
Intézményünk szervezi a városi ünnepségek többségét és a jeles napokhoz kötődő 
rendezvényeket. Ebben legfontosabb együttműködő partnereink a város általános iskolái és a 
Kodály Zoltán Zeneiskola.  
 
Január:   A magyar kultúra napja 
 
 
Március: Városi ünnepség az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulóján 
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Április: A holocaust áldozataira emlékezünk az Eötvös József Általános Iskola 
és Közgazdasági Szakközépiskolával közösen 

 
Június:  Városi Gyermek és Ifjúsági Nap 
   Városi Pedagógusnap 

Városi Semmelweis Nap 
 
Augusztus:  Városi ünnepség augusztus 20-án 
 
Október:  Városi rendezvény az  idősek világnapján 

Városi ünnepség október 23-án 
 
November:  Diabetes világnap a Gyáli Cukorbetegek Egyesületével közösen 
 
December:  Advent első vasárnapján karácsonyi műsor a református templomban 

Advent második vasárnapján karácsonyi műsor a katolikus templomban 
A Kodály Zoltán Zeneiskola és a Gyál Városi Fúvószenekar karácsonyi 
koncertje 
Az Advent Gyálon rendezvénysorozat záróeseménye Gyál Város 
Önkormányzata, Római Katolikus Egyházközség, Református 
Egyházközség és a Kodály Zoltán Zeneiskola közös szervezésében 

 
Továbbra is nagy odafigyeléssel segítjük a társadalmi és közéleti célokat szolgáló 
rendezvények lebonyolítását, szervezését. Helyet biztosítunk lakossági-, politikai fórumok, 
közmeghallgatások, közgyűlések, iskolai-óvodai ünnepségek, alapítványi és jótékonysági 
bálok megtartására.  

Lakossági szolgáltatásként működik az EU csatlakozási pont, a kábítószeres 
tájékoztatási pont, tanácsadás, és a pártfogó felügyelő fogadóórái, továbbá a polgári 
esküvőket rendezünk, az ELMŰ kirendeltség is helyet kap a házban. 
 
 
5.1.3. Civil szervezetek 
 
A házban működő, illetve a ház szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevő közösségek:  

- Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete, 
- Gyál Városi Népdalkör, 

- Kovács István Pál Dalkör Egyesület, 
- „Pörög a gyáli szoknya” Néptánccsoport, 
- Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub, 
- Gyáli Képzőművész Kör, 
- Gyáli Kertbarát Kör, 
- Őszidő Nyugdíjas Nóta Klub, 
- Őszidő Nyugdíjas Klub, 
- Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete, 
- Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub,  
- Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete,  
- Gyáli Mozgáskorlátozottak Önálló Egyesülete,  
- Gyáli Cukorbetegek Egyesülete,  
- Gyáli Védőnői Szolgálat,  
- FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, 
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- Gondozónők a Gyál Városi Bölcsődéért. 
- Gyál Város és Kistérsége Civil Szervezetinek Szövetsége,  
- Gyáli Fogyasztóvédelmi Egyesület. 

 
Tevékenységüket továbbra is programok szervezésével, pályázatok írásával, valamint a 
rendezvényeikhez helyiség és technika biztosításával segítjük térítésmentesen. 2013-ben is az 
előző években bevált gyakorlat alapján heti két civil napot biztosítunk számukra. 
 
 
5.1.4. Képzőművészeti események 
 
Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk a vizuális nevelést, amelynek egyik bevált színtere a 
kiállítások szervezése valamint alkotási lehetőségek biztosítása. Külön tárlatot szervezünk a 
közösséggel közösen, egyéni és csoportos kiállítások megtartására adunk teret s heti 
rendszerességgel biztosítunk alkotási, képzési lehetőséget a kör tagjai számára. 

Az elmúlt években a gyáli képzőművészek mellett megismertettük látogatóinkat más 
városokban élő professzionális művészek alkotásaival is. Folytatjuk ezt a sorozatot. 

A Gyáli Téli Tárlat, létrehozóinak eredeti szándékával összhangban az idén is a 
városunkhoz kötődő valamennyi képzőművész számára nyitottan, válogatott, zsűrizett 
alkotásokkal kerül megrendezésre.   
 
Kiállítási tervek 2013-ra: 
 
Január:  A XXII. Gyáli Téli Tárlat díjazottjainak csoportos kiállítása a magyar 

kultúra napján 
Február:  Baracsi Tibor festőművész posztumusz kiállítása 
 
Június:   Küsmödi Csaba képzőművész kiállítása 
  A Gyáli Képzőművészei Egyesület csoportos kiállítása 
Augusztus: Könyv Kata festőművész kiállítása 
 
Október:  Műhelymunkák – a Gyáli Képzőművészei Egyesület alkotóinak kiállítása 
 
November:  Némethné Sebestyén Kata kiállítása 
 
December: XXIII. Gyáli Téli Tárlat 
 
 
5.1.5. Új Gyáli Újság 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata értelmében 2008 januárjától 
intézményünk készíti az önkormányzat lapját, az Új Gyáli Újságot.  

A közreadásra érdemes események, beérkező információk nagy száma miatt az 
önkormányzat által finanszírozott havi 14 szövegoldal helyett általában legalább két 
szövegoldallal többet tartalmaz az újság. Ennek előállítási költségeit a hirdetési díjakból fedezi 
az intézmény. A hirdetési díjakból befolyt összeg fennmaradó részét a szakmai tevékenységre 
fordítjuk. 

Folyamatosan erősítjük a hirdetésszervezési tevékenységet, s részt veszünk újságíró-
szakmai fórumokon, aktív szereplők vagyunk a Magyar Újságírók Országos Szövetségének 
Helyi Lapok Szakosztályában. 
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A 2013-as költségvetési megszorítások a helyi lap kiadására is hatással vannak. 
Csökkenteni kényszerültünk az Új Gyáli Újságra fordított összegeket. Januártól új köntösben, 
magazinosabb formában jelenik meg a lap.  
 
5.1.6. Gyál Városi Fúvószenekar 
 
Az utánpótlás érdekében még szorosabbra kell fűznünk a kapcsolatot a Kodály Zoltán 
Zeneiskolával. 2012-ben pályázati források igénybevételével tervezzük a zenekar nemzetközi 
kapcsolatainak kiépítését. Ki kell aknázni a Kertváros Fúvószenekari Egyesület 
megalakulásával létrejött lehetőségeket (pályázatok, stb.) 
 
5.1.7. Kaleidoszkóp Színpad 
 
A közösség az elmúlt években kimagaslóan színvonalas tevékenységet végzett, egy nyertes 
pályázat segítségével véghezvitt vendégszereplés-sorozaton megyeszerte ért el sikereket. 
Segítésük 2013-ban is kiemelt feladatunk lesz. 
 
5.1.8. Gyáli Musical Stúdió 
 
Noha a csoport rövid idő alatt városunk határain messze túlmutató sikereket ért el, további 
fenntartására a jelen költségvetési helyzetben csak pályázati és szponzori források 
bevonásával van leheőség. 
 
5.1.9. Filmszínházi tevékenység 
 
A mozi jelenlétét városunkban és intézményünkben továbbra is fontosnak tartjuk, azt is 
tudomásul kellett vennünk, hogy sem szakmai, sem pénzügyi szempontok nem indokolják 
annak jelenlegi formában való további működtetését.  

Budapest szomszédságában az egyébként szintén leszálló ágban levő multiplex 
mozikkal nem tudunk versenyezni, s főleg nem a digitális adathordozókon, illetve interneten 
elérhető, s otthon nézhető filmek dömpingjével. Működőképesnek tarjuk viszont a csoportos, 
iskolai, óvodai vetítéseket. Ezeket nem kész kínálatot adva, „Eszi - nem eszi, nem kap mást!” 
módon szervezzük, hanem az intézményeknek szolgáltatva. Azokat a filmeket hozzuk Gyálra, 
amelyeket az intézmények választanak ki. 

 
 
5.1.10. Tanfolyamok, ismeretterjesztő programok 
 
Azon tanfolyamok, szakkörök, át- és továbbképzések, valamint egyéb felnőttképzési formák 
befogadása, működtetése, melyek elősegítik a helyben lakók életesélyeinek növekedését, a 
praktikus ismeretek közvetítésével hozzájárulnak a lakosság ismeret- és képzési szintjének 
növekedéséhez, mindennapi életük gazdagításához és javítják munkaerő-piaci 
kompetenciájukat, fontos feladata a közösségi térnek. 

Az elmúlt évekre a tanfolyam jellegű tevékenységekkel kapcsolatos érdeklődés 
visszaesése jellemző.  

Ismeretterjesztő programjainkkal, tanfolyamainkkal a helyi lakosság érdeklődésének, 
igényeinek, elvárásainak kell megfelelnünk. Prioritást élveznek, és immár hagyományossá 
váltak az egészséges életmóddal, a testkultúrával kapcsolatos szolgáltatásaink. Segítjük a civil 
egyesületek előadássorozatait (Cukorbetegek Egyesülete, Kertbarát Kör, Gyáli Védőnői 
Szolgálat).  
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Folytatjuk a műhelymunkák, alkotókörök (Kaleidoszkóp Színpad, Gyáli 
Képzőművészeti Egyesület, Gyáli Musical Stúdió) segítését kiállítások, színházi bemutatók, 
alkotótáborok, versenyek, pályázatok kiírásával, pályáztatások segítésével, csoportok 
működtetésével.  
 Nyáron tehetséggondozó alkotótáborokat szervezünk a gyerekeknek (színjátszó-, 
zenekari- és az olvasótábor).  

Tovább segítjük az Egyedül Élők Önsegélyező Klubját é a Gyáli Ifjúsági Klubot. 
2012-ben indult új klubunk, a gyermekek, fiatalok számára alkotási lehetőséget 

biztosító, Könyv Kata festőművész vezetésével működő képzőművészeti szakkör nem várt 
érdeklődést váltott ki, fontosnak tartjuk további működtetését! 

 
5.1.12. Nyári szabadtéri rendezvénysorozat 
 
Hátunk kínálatának egyik leghangsúlyosabb eleme a 2008-ban indított nyári, díszudvari 
rendezvényfolyam. Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban az idén sem lesz 
nyári szünet, folytatjuk a hagyományokat! Változás az előző évekhez képest, hogy forrásaink 
csak helyi, fellépti díj nélkül is színpadra lépő előadók, csoportok meghívását teszik lehetővé. 
Hangsúlyosan számítunk saját csoportjaink, valamint más gyáli intézmények, szervezetek 
csoportjainak fellépésére. 
 
5.1.13. Könyvtári-közgyűjteményi tevékenység 
 
A városi könyvtár mára minden szempontból az intézmény integráns részévé vált. Az 
alapfeladatok színvonalas ellátása mellett cél, hogy a tavalyi évben felgyorsult 
állománygyarapítási tevékenység ütemének megőrzésén túl a közönség érdeklődésére számot 
tartó kiegészítő, szolgáltató programok szervezésével is segítsük az olvasás megszerettetését. 
 2013-ben a meglévő helytörténeti anyag pontos katalogizálása mellett folytatjuk egy a 
városunkkal foglalkozó diplomamunkákat, szakdolgozatokat, illetve gyáli lakosok által más 
témában készített diplomamunkákat, szakdolgozatok tartalmazó publikációs gyűjtemény 
kialakítását. 
 Folytatjuk A mi kincseink című beszélgetéssorozatot, ami helyben élő, alkotó írók , 
költők és a város irodalomszerető, lokálpatrióta lakói közötti kapcsolatteremtést szolgálja. 
 Fontos változás lesz az előző évekhez képest, hogy könyvtárunk a szükségessé vált 
teljes körű leltározás miatt augusztus 1-jétől szeptember 30-ig zárva tart. 
 
 
  
A közgyűjteményi munkacsoport 2013-as tervei: 
 
Január:  Internet tanfolyam szép korúaknak 

„Lencsevégen: Gyál” fotópályázat eredményhirdetése 
 
Február:  Internet tanfolyam 
         „Verset írunk – ők fogják ceruzámat...”  kistérségi versíró pályázat   
                 meghirdetése  

Társasjáték-klub felső tagozatosoknak – minden hónap utolsó pénteki 
napja 

 
Március:    Internet tanfolyam  
                   Városi Arany János vetélkedő 7. osztályosoknak 
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Társasjáték-klub felső tagozatosoknak 
                 Internet Fiesta 
 
Április:  Internet tanfolyam  

„Verset írunk – ők fogják ceruzámat...” kistérségi versíró 
         pályázat   eredményhirdetése 
              Író-olvasó találkozó Berg Judittal 
                    Társasjáték-klub felső tagozatosoknak 
 
Május:  Internet tanfolyam  
              Társasjáték-klub felső tagozatosoknak 
 
Június:  Olvasótábor 8-14 éveseknek 
    Internet tanfolyam  
 
Szeptember:  Internet tanfolyam 
              Népmese Napja – Óvodások meghívása,   Mesélő: Karácsony Ibolya                  
                        Kistérségi prózaíró verseny meghirdetése  
                        Városi fotópályázat meghirdetése 
                        Társasjáték-klub felső tagozatosoknak 
  
Október:  Internet tanfolyam 
              Őszi könyvtári napok 
              Társasjáték-klub felső tagozatosoknak 
 
November:  Internet tanfolyam 
         Író – olvasó találkozó Müller Péterrel 
           11. Városi fotópályázat eredményhirdetése 
           Társasjáték-klub felső tagozatosoknak 
 
December:  Kistérségi prózaíró verseny eredményhirdetése 
                         Ünnepi könyvvásár karácsonyig 

Könyvvásár a Templom téren 
 
 
5.2. Egyéb programjaink 2013-ban 
 
Forrásaink szűkössége miatt színházi, zenei, stb. programjaink szervezésénél a jegybevétel-
arányos szerződések megkötésére van csak lehetőségünk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
nem konkrét összegben, hanem az adott program kapcsán befolyt jegybevétel százalékában 
állapodunk meg partnerünkkel. 
 
5.3. A szakmai tevékenységről összességében 
 
2013-as terveink fókuszában lehető legszélesebb kínálatot adó, nívós, kvalitásos programok 
költséghatékony szervezése áll. Külön gondot fordítunk arra, hogy a megjelenő igényekre 
gyorsan reagáljunk, tovább erősítsük a szolgáltató jelleget. Ebből az is következik, hogy  a 
munkatervünkben szerepeltetek tervek csak a tevékenység gerincét adják, a ház kínálatában 
ezeken túl is számos rendezvény szerepel 2013-ban is. 
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Gyál, 2013. január 29. 
 
 
         Gazdik István 

    igazgató 
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Tárgy: Javaslat a Rákóczi Szövetség Beiratkozási 
Ösztöndíj Programjának támogatására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Rákóczi Szövetség 1989-ben történt megalakítása óta sokrétű tevékenységgel igyekszik támogatni a 
szomszédos országokban élő magyar közösségeket megmaradásukért folytatott küzdelmükben. Minthogy e 
közösségek jövője elsősorban attól függ, vállalják-e a felnövekvő nemzedékek szüleik magyar identitását, 
programjaikkal, kezdeményezéseikkel elsősorban az ifjúságot kívánják megszólítani. 
 
Munkájukban kiemelkedő szerepet játszik a magyar iskolába történő beiratkozás támogatása, hiszen a magyar 
identitás továbbadásának legfontosabb kérdése az, hogy a szülők vállalják-e gyermekeik magyar iskolába történő 
beíratását. Ez a kérdés különösen a Felvidéken éleződött ki, ahol a jelenlegi szlovák kormány intézkedési és 
kezdeményezései következtében a magyar családok jelentős hányadában a magyarul beszélő gyermekeket nem 
magyar iskolába íratják. 
Ezek miatt indította el a Rákóczi Szövetség a Felvidéken a „Beiratkozási Ösztöndíj Programot”, melynek 
keretében a magyar iskolába beíratott gyermekek egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíjban 
részesülnek, amelynek átadása iskolai ünnepségeken történik. 
 
A Rákóczi Szövetség elnökétől érkezett támogatási kérelem alapján javasolom, hogy a Képviselő-testület 
150.000,- forint összeggel támogassa a Beiratkozási Ösztöndíj Programot. (1. sz. melléklet) 
 
A Rákóczi Szövetség elnöke a 2013. januárjában érkezett levelében megköszönte önkormányzatunk 2012. évi 
támogatását, melyből 10 kisdiákot támogattak a Komáromban megrendezett átadási ünnepségen.(2. sz. melléklet) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására! 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000,- Ft összeggel támogatni kívánja a Rákóczi 
Szövetség Beiratkozási Ösztöndíj Programját a 2013. évi költségvetési rendelet általános tartalék kerete terhére. 
 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   
Az előterjesztést készítette: Csepregi Pálné csoportvezető 
 
Gyál, 2013. február 4. 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

Az előterjesztés a 2013. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
          
 
          Diera Éva 
              Pénzügyi irodavezető 
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Tisztelt Polgátmester Asszony/Úr!

A Rákóczi Szövetség 1989-ben tötént megalakítás a őta sokrétű tevékenységgel igyekszik

támogatni a szomszédos otszágokban é|ő rnagyat közösségeket megmafadásukét folytatott

küzdelmükben. Minthogy e közösségek jövője elsősotban attól fiigg, vő|la|iák-e a felnövekvő

nemzedékek szüleik migyar identitását, progtamjainkkal, kezdeményezéseinkkel elsősotban az

ifjúságot kíván|uk megszólítani. orömmel tudiuk elmondani, hogy a múlt évi 32 programunk

több mint 30 ezer embert, elsősorban Fratalokat érintett. Altalános iskolás gyermekek tészéte

Esztetgomban és Baján,középiskolások részére Sátotaljaujhelyen és Győrött, főiskolások tészéte

Szentendtén rendezünk rendizeres nyád tábotokat. Minden évben progam|aink részét képezí z

középiskolásoknak szóló Cultum Nostra történelmi vetélkedő Pannonhalmán és az 1'956-os

fortaáalom és szabadságharc emlékére Budapesten megrendezett Gloria Victis történelmi

vetélkedő, amely ''"gy.""Lá'ú '56-os ifiúsági emlékünnepségünkhöz kapcsolódik. Diákutaztatási

ptogamjaink keretében 2012-ben 212 Káryát-medencei középiskola mintegy 7000 diák!ának

Liziosítottuk, hogy egy másik otszág m?gy^r dtáV1aiva| ünnepelien és emlékezzen mátcius 15-én,

iúnius 4-én, illetve 
_októbet 

23-án. É.."' p'og'amunkhoz tattoz,l< továbbá a középiskolás

szervezeteink tészéte meghfudetett ,,Felvidéki séták-', a Délvidéki lJtazás és a Patiumi

KLándulás, illetve a középiskolás vezetőképzők,valamint aKárpát-medencei történelemtanátok

taláko z őja Gyöngyösön.

A Szövetség helyi szervezeteinek száma 347, közülük 173 szefrrezet. középiskolában működik. A

Szöw6t3fg 17 959 t:gal tendelk.ezik, a múlt á-vben cs*t|akozott 207 4 ili ,.lg átJagé|et-b:>tz 21 é,:.

Munkánkban meghatátoző szetepet játszik a magyar iskolába történő beiratkozás tamogatÁsa a

Felvidéken, hiszen ^ magyat' identitás továbbadásának legfontosabb kérdése az, hogy a szti{ők

vállaliák-e gyermekeik lluzlgyaÍ iskolába tötténő beintását. Ez a kétdés külön<isen a Felvidéken

éleződött ki, 'hot a különböző magyarellenes intézkedések és kezdeményezések _ így például a

nyelvtörvény és Lz állampolgatsági törvény _ következtében ^ magyat családok jelentős

hányadában a magyantlbeszélő gyermekeket nem tn^gyat iskolába fuagák.

Ezek a probtéÁák indították z Rákőczt' Szövetséget ^Ít^ 20a4.ben, hogy a Felvidéken

,,Bettatkozási osztöndíi Ptogramoc' hitdessen meg, ennek ketetében a tnagy^Í iskolába beíratott

gyermekek egyszeri alkalommal 70 ezet forintos befuatkozási ösztöndíjban tészesü|nek, amelynek

átadísa iskolai ünnepségeken töfténik.
2}72-ben az ösztöndílakat a Felvidéken 3260 magyar iskolakezdő tész&e 100 helyszínen

megtendezett ünnepségeken adtuk át, sok esetben az eseményeken megjelentek az akciőt

adományu}rkal támogaió mugy^tországi önkormányzatok, civil szewezetek képviselói és jeles

közéleti szemé\iségek is. A ptogramot zz elmúlt évben kitetjesztettük a Partirrmra is, tekiÍItettel

az ottAÍl7 asszimiláiiós és iskolavőIesztasí folyamatokta. Nagyvátadon, Matgi1tán és a belényesi

régióban 22 he\yszinen 790 iskolakezdő tészestilt a szolidadtást |<tfeiező támogatásban. Az ette

vonatkozó részletes beszámolók honlapunkon olvashatóak: www.rakocziszovetseg.otg

A jznuár és február folyamán esedékes szlovákiai iskolai beitatkozásokat megeliőző

iskolaválasztási kampányunk ketetében, decembet folyamán 13 248 szlovákiai rnawat óvodás,

közttik 38ó6 iskolakötelessé váLő ővodás sziileinek |utattuk el levelünket ^ mawLt iskolaválasztás

érveivel együtt, karácsonyi ajándékcsomaggal összeköwe. Ebben a levélben tájékoztattuk a

szülőket a beitatkozási ösztöndíitól, ielezve nekik, hogy az ehhez szükséges páIyázai adat)apot az

H-I027 Budapest, Sz^z Kiroty u, I. ff'fi, Leuélcím: H-1255 Budupest, Pf, 2J, Tetefon: (00 j61) 212 j854, (00 j61) 201 j067 Fax: (00 j6I) 212 8891

E.mail: info@rakoczÍszouetseg.hu Ilonlapcím: www,rukocziszouetse7,org Bankszáml'aszárn: oTP Bank 11705008.20119193
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iskolai beiratkozáskot tölthetik ki. A levelet és ahozzátattoző 12 pontos magyaÍ iskolaválasztást
szolgáLő érvgyűjteményt szíves tájékoztztásukra mellékelve megküldiük.
otömmel közöljük, hogy 2012-ben 233 település önkotmányzata támogatta pÍogfamunkat. Á
tárnogatő települések listáia honlapunkon megtekinthető: wr,vrv.rakocziszovetseg.o€
Az akciót múlt évben támogató önkormányzatoknak ezúton is szeÍetnénk kife|ezni
köszönetünket, nagytabecsülésünket. Bzzel a levéllel azokat az önkotmányzatokat kívántuk
ismételten megszólítani, akik egyet éttenek a Rákőczi Szövetség céIjaíva|. Ezért abban
teménykedünk, hogy tevékenységünket, kiilönösen a, Írnargya;t iskolaválasztást szolgá|ő
pÍogÍamunkat, a továbbiakban is támogatásra méltónak taliáiiák.
Ázt gondoljuk, hogy ^ magyat iskolaválasztás ügyében széleskörű összefogással sikereket tudunk
elémi. Ezt támaszt1a a|á ̂ z ̂  téfly is, hogy amíg az elmult 10 évben a népszám|álási adatok szerint

ielentősen csökkent a magyarok száma Szlovákiában, adrlig a Ín^gyaÍ tannyelvű iskolát vá|asztők
száma stabilizálód ott Lz elmúlt években.
Úgy érczzük, hogy cselekvő összefogással, a nemzetstatégai prioritásoka összpontosítva

ielentős mértékben segíthetjük a hatát'on tuli magyat közösségeket jövőjük mega|apozásában.
Amennyiben ez évi beiratkozásí ptogramunkat _ bármekkota összeggel _ támogatni tudiá\
szívesen vesszük közlési.iket ana vonatkozőan, hogy a tamogatását mely úgső vagy teleptilés
tészéte ,|nvánja felajánlani. otömmel vesszük személyes tészvételét ̂ z ősz fdryamán
megrendezendő valamelyik ösztöndíj átadási ünnepségen.

Elérhetőséseink:

nÁróczt szovprsÉc

Cím:
Postacím:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:

lü7eb:

Bankszámla:

1027 Budapest, Szász I(ároly utca 1. IV. em.1.
1255 Budapest, Pf. 23.
0036/1-201-3067
0036/r-212-8891
info@takocziszovetseg.hu

rvww.takocziszovetseg. org
1 1 705008-2048877 2 (OTP Bank)

Befuatkozási progtam

Támogatás íban bízva tisztelettel köszönti:

Budapest, 2013. janufu 1 4.

H-1027 Budapes| Szasz Kóroly u. 1, U/1' Leuélcím: H-1255 Budapest, Pf, 23, Telefon: (00 j61) 212 3854, (00 361) 201 j067 Fax: (00 361) 212 8891
E.rnail: info@rakocziszouetseg,hu Honlapcím: www'rakocziszouetse7.org Bankszá'nlaszóttl: oTP Bank 11705008.20119193
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Gyál Város onkormányzata
Pápai Mihály Polgármester részére

2360 C}yá|,I(őtösi űt I12-I14.

f tisztelt 
Polgármester Ur!

C}yál Város tnkormányzata l00 000Ft támogatást ítélt meg a Rákóczi Szövetség által
letro nyolított Fel vidéki beiratkozási ösztöndíj pro gram m egvalósít ásár a.

Az f)nkormányzat áIta| nyújteltt támogatást az akció keretében 2012. november 20.-án
licrrnáromban fnegvalósított átadási ünnepségen résztvevő összesen 10 kisdiák ösztöndtjfua
Forclítottuk.

t.,lszámolásunkhoz mellékletként csatoljuk a tárnogatás felhasznáIásfuőL szőIő szakmai és
pén zügvi beszámolónkat.

lizútrlrt is köszönjük ^z ()rrk<lrmányzat nagy|ekő' támogatását, mely nagyban he;zzá1átu|t
lie].''iiJéki oktaási nevelési támogatási kezdeményezésünk siketéhez és a felvidéki magyar diákok
nlagyar n yelvű ok ta tási intézrnén yben való tanulmányainak ösztön zéséhez.

i ]dvözlettel és koszönettel:

Dt. HaIzIJőzsef
elnök

l}udapest, 2013. január 15.
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Tárgy: Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek- várospolitikai 
célkitűzésekkel összehangoló - megújításával kapcsolatos döntések 
meghozatalára. 
Új szerződés kötése a Pestterv Terület-, Település-, Környezet- 
Tervező és Tanácsadó Kft-t-vel 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2012. (I.26.) sz. határozatában (1. számú melléklet) döntött 
arról, hogy 2012-2013. évben elkészítteti Gyál Város Településrendezési eszközeinek - várospolitikai célkitűzésekkel 
történő összehangoló – megújítását. A határozat második pontjában meghatározottak alapján a tervezési munkák 
elkészítésével - a 2012.03.23. napján kötött tervezési szerződésben rögzített feltételekkel - a Pestterv Terület-, 
Település-, Környezet- Tervező és Tanácsadó Kft-t (továbbiakban:Pestterv Kft.) bízta meg. 
 
A tervező az alapszerződés 3.3. pontjában rögzített „ELŐKÉSZÍTŐ FÁZISBAN” és az „I.ÜTEMBEN” vállalt 
tevékenységét végezte el, melynek ellenértéke az ott meghatározottak szerint kiegyenlítésre került. 
 
2012. november 08-án a Kormány megalkotta „ A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési eszközök sajátos 
jogintézményekről” szóló 314/2012.(XI.08.) Korm. rendeletét (továbbiakban: Rendelet), amely kihirdetésekor, illetve 
érdemi részeit tekintve 2013. január 01-jén lépett hatályba. 
Amennyiben az alapszerződésben rögzítettek szerint a tervezői munka folytatódik, akkor a Rendelet 45.§ (1) 
bekezdésében foglaltak szerint az így elfogadott „településrendezési eszközök további módosítás nélkül a Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény hatálya alá tartozó fővároson kívüli települések esetében 2015. 
december 31-ig alkalmazhatók.”  
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az alapszerződésben meghatározott tervezési munka folytatása esetén a 
településrendezési eszközök elfogadása után egy éven belül meg kell indítani azoknak módosítását, hogy az a 
rendeletben meghatározott határidőig hatályba léphessen. 
 
Előzőek alapján célszerűbb és gazdaságosabb a tervező Pestterv Kft-vel a megváltozott jogszabályok szerint új 
szerződés megkötése, illetve az alapszerződés megszüntetése. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Gyál Város településrendezési eszközeinek megújításával kapcsolatos 
döntéseket szíveskedjenek meghozni. 
 
 
Határozati javaslat I: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyál város településrendezés eszközeinek – várospolitikai 
célkitűzésekkel történő összehangoló – megújításával kapcsolatosan a Pestterv Terület-, Település-, Környezet- Tervező 
és Tanácsadó Kft-vel 2012.03.23-án kötött szerződését közös megegyezéssel felbontja, 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Polgármester  
 
Határozati javaslat II: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. Gyál város településrendezés eszközeinek – várospolitikai célkitűzésekkel történő összehangoló – 
megújításával kapcsolatosan (a 2013.január 01-től érvényes tartalmi követelményekkel) 2013.-2014. évben 
elkészítteti: 
- Gyál Város Településfejlesztési Koncepciójának 
- Településszerkezeti Tervének, valamint  
- Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálatát és módosítását, 



 
 

       2.    a tervezési munkák elvégzésével a Pestterv Terület-, Település-, Környezet- Tervező és Tanácsadó Kft-t 
       bízza meg, 
3. kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezési munkák finanszírozásához szükséges összeget 

(7.000.000.-Ft + ÁFA tervezési díj) a  2013. évi és a (800.000.Ft. + ÁFA) a 2014. évi költségvetésében 
biztosítja, 

4. felkéri a Polgármestert, hogy az érdekelt tulajdonosokkal folytasson - a tervezési munka részbeni 
finanszírozásával kapcsolatos – tárgyalásokat, 

5. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére 
 

Határidő:  a szerződés megkötésére 2013. április 30. 
Felelős:   Polgármester  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
                                            Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság   
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2013. január 31. 
 
 
 
      
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
 
 
 
 
 
Az előterjesztés a 2013. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
          Diera Éva 
              Pénzügyi irodavezető 
 
 
 
 
 
 
Melléklet:   1.  Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 10/2012.(I.26.) sz. határozata 
                      2.  Új tervezési szerződés (tervezet) 
                      3.  Tervezési szerződés megszüntetése (tervezet) 

                    



Szám: 3174-2/2012. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 26-án 
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
“Kihagyva a kihagyandók.” 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 12 igen - 0 nem szavazattal – 0 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
10/2012. (I.26.) sz. határozat 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. Gyál város településrendezési eszközeinek – várospolitikai célkitűzésekkel történő 
összehangoló – megújításával kapcsolatosan 2012-2013. évben elkészítteti: 
- a településfejlesztési koncepció felülvizsgálatát és megújítását, 
- a településszerkezeti terv felülvizsgálatát és módosítását, 
- egységes, városi szintű helyi építési szabályzat kidolgozását a hatályos elemek 
figyelembevételével, illetve szükség szerinti módosításával, 
- a szabályozási tervek felülvizsgálatát és módosítását. 

2. a tervezési munkák elvégzésével a Pestterv Terület-, Település-, Környezet- Tervező 
és Tanácsadó Kft-t bízza meg. 

3. kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezési munkák finanszírozásához szükséges 
összeget (7.100000.- Ft. + ÁFA tervezési díj, 1.500000.- Ft. + ÁFA a munkához 
szükséges digitális földmérési alaptérkép beszerzése) a 2012. évi költségvetésében 
és (800000.- Ft. + ÁFA tervezési díj) a 2013.évi költségvetésében biztosítja 

4. felkéri a Polgármestert, hogy az érdekelt tulajdonosokkal folytasson - a tervezési 
munka részbeni finanszírozásával kapcsolatos - tárgyalásokat 

5. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére 
 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Polgármester  

 
 

K.m.f. 
 

 
 Pápai Mihály s.k. Rozgonyi Erik s.k. 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
2012. január 27. 
 
 
(: Nagy Gáborné:) 
jegyzőkönyvvezető 



TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 
 
 
 
Amely létrejött egyrészről: 
 

Megrendelő megnevezése:  Gyál Város Önkormányzata 
‐ képviselője:  Pápai Mihály Polgármester 
‐ címe:  2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. 
‐ adószáma:  15730370‐2‐13 

‐ mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő); 
másrészről: 
 

Vállalkozó megnevezése:  PESTTERV Kft 
‐ képviselője:  Schuchmann Péter Ügyvezető Igazgató 
‐ címe:  1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. (IV. em.) 
‐ adóigazgatási száma:  10925399‐2‐42 

‐ bank és bankszámlaszáma: 
Budapest Bank Rt. Korona Igazgatóság 
10103104‐11571722‐00000006 

‐ cégnyilvántartási száma:  01‐09‐360514 
‐ mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) között az alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételekkel. 
 
1. 
Felek rögzítik, hogy 2012. 03. 23. napján tervezési szerződést (továbbiakban: alapszerződés) 
kötöttek  egymással,  mely  szerződés  értelmében  Tervező  Gyál  Város  Településfejlesztési 
Tervének (TFT: településfejlesztési koncepció és településszerkezeti terv) készítését, valamit 
Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Terveinek felülvizsgálatát és módosítását vállalta 
el, az ott rögzített feltételekkel.  
 
Jelen  okirat  aláírásának  napjáig  Tervező  az  alapszerződés  3.3.  pontjában  rögzített 
„ELŐKÉSZÍTŐ  FÁZISBAN”  és  az  „I.  TERVEZÉSI ÜTEMBEN”  vállalt  tevékenységet  végezte  el, 
melynek ellenértéke az ott meghatározottak szerint kiegyenlítésre is került. 
 
2. 
Szerződő  felek  kijelentik,  hogy  az  alapszerződést  egyező  akarattal,  jelen  szerződés 
aláírásának napjával meg kívánják szüntetni, mert a további teljesítés sem Megrendelőnek, 
sem pedig Tervezőnek többé nem áll érdekében.   
 
3. 
Felek  kijelentik,  hogy  egymással  elszámoltak,  Tervező  semmiféle  pénzügyi  vagy  egyéb 
követeléssel nem léphet fel Megrendelő felé.  
 
 
 
 
 



4. 
Jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.  vonatkozó  rendelkezései  az 
irányadók.  
 
Gyál, 2012. december 13. 
 
 
 
 
………………………………………        …………………………………………… 
Gyál Város Önkormányzata          Pestterv Kft. 
 
 



TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
TERVEZET /2013. JAN.25./ 

 
Amely létrejött egyrészről: 
 

Megrendelő megnevezése:  Gyál Város Önkormányzata 
‐ képviselője:  Pápai Mihály Polgármester 
‐ címe:  2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. 
‐ adószáma:  15730370‐2‐13 

‐ mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő); 
másrészről: 
 

Vállalkozó megnevezése:  PESTTERV Kft 
‐ képviselője:  Schuchmann Péter Ügyvezető Igazgató 
‐ címe:  1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. (IV. em.) 
‐ adóigazgatási száma:  10925399‐2‐42 

‐ bank és bankszámlaszáma: 
Budapest Bank Rt. Korona Igazgatóság 
10103104‐11571722‐00000006 

‐ cégnyilvántartási száma:  01‐09‐360514 
‐ mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) között ‐ az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

 
1.) A szerződés tárgya: 
 
Megrendelő felkérése és Tervező elfogadott árajánlata alapján a Tervező vállalja  
 

„Gyál Város Településfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti Tervének valamint Helyi Építési 
Szabályzatának felülvizsgálata és módosítása 

‐ a 2013. január 1‐től érvényes tartalmi követelmények alapján” 
 

c. tervezési munka elkészítését. 
 
A projekt tervezői nyilvántartási száma:  1046GYAL_TFK‐TSZT‐HÉSZm/2013;    
rövid. munkacíme:           Gyál TFK, TSZT és HÉSZ mód.2013.   
 

2.) Tervezési feladat és tartalom: 
 
A tervezési szolgáltatás magában foglalja a 
2.1.: a településfejlesztési koncepció (TFK) 314/2012.(XI.8.) sz. kormányrendeletnek (továbbiakban: KKR)1 megfelelő 
illetve a módosított Étv és OTÉK szerinti tartalommal történő kidolgozásában való tervező közreműködést:   
‐ a KKR 1.sz. mellékletében előírt Megalapozó Vizsgálat elvégzését, a TFK kidolgozásához szükséges mélységben; 
‐ a Helyzetelemző és Helyzetértékelő munkarészek kidolgozását (figyelembe véve, az érvényes és a településrendezési 
terv hatályba lépése óta megtörtént településfejlesztési és –rendezési fejleményeket ‐IVS, országos‐ és agglomerációs 
tervi  fejlemények,  jogszabályi  változások‐,  valamint  a  városvezetés,  a  gyáli  civil  és  gazdálkodói  szféra  igényeinek, 
érdekeinek érvényesítése érdekében szükséges intézkedéseket);   
‐  a  Képviselőtestületi  előterjesztésre  alkalmas  Koncepció  végleges  kidolgozását,  kitekintéssel  az  Integrált 
Településfejlesztési Stratégia keretében kidolgozandó feladatok meghatározására; 
 
2.2.: a város településszerkezeti tervének (TSZT) komplex felülvizsgálatát és részleges módosítását az újrafogalmazott 
Településfejlesztési Koncepció célrendszerének és prioritásainak, valamint a 2011. szeptember 1‐én hatályba lépett, a 
Budapesti  Agglomeráció  Területrendezési  Tervéről  szóló  törvénymódosítás  tartalmának  és  a  2013.  január  1‐én 
hatályba  lépett  KKR  Településszerkezeti  Terv  tartalmi  követelményeire  vonatkozó  4.sz.  mellékletének  együttes 
figyelembevételével.  A  tervezés  részét  képező  kiemelt  feladat  a  fejlesztési  területek  és  mindazon  területek 
területfelhasználási  besorolásának  felülvizsgálata,  ahol  az Önkormányzat  –  településrendezési  szerződésben  – még 
nem állapodott meg a tervezett funkció, illetve a tervezett fejlesztések támogatásáról;   
‐ a TSZT a KKR új tartalmi és formai követelményeinek megfelelően, a TFK alapján és a TFK‐hoz készített megalapozó 
vizsgálatok felhasználásával készül; 

                                                      
1  314/2012.(XI.8.)  sz.  kormányrendelet  („Kódex”  ‐  továbbiakban:  KKR)  –  amely mellett  értendő  a  továbbiakban  a 
módosított Étv és OTÉK is 
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2.3.: az egységes gyáli építési szabályzat (HÉSZ) megalkotását: amelynek részei a szabályozási tervek felülvizsgálata és 
részbeni  módosítása,  illetve  a  helyi  építési  szabályzat  teljes  körű  átdolgozása  a  fentiek  szerint  kidolgozott 
településszerkezeti  terv és a KKR előírásai alapján,  valamint az  időközben elfogadott  szabályozási  tervek és a helyi 
építési szabályzat módosítások egységes szerkezetbe foglalása. 
 
2.4.:  a  fentiekkel  összefüggésben  jogszabályilag  (KKR)2  előírt  tervezési  előkészítő  és  egyeztetési  eljárásokban 
szükséges tervezői szakmai közreműködés biztosítása az alábbiak szerint: 

                                                     

 
I.: A KKR 29.§. szerinti  településfejlesztési és a KKR 37.§. szerinti  településrendezési  tervi előzetes  tájékoztatási  („0‐
körös”)  szakaszban  való  részvétel,  az  előkészítő  anyagok  összeállításával  és  értékelésével,  javaslattal  a 
településfejlesztési és ‐rendezési tartalom, a tervezési program véglegesítésére. 
II.:  A  KKR  30.§  és  a  KKR  38‐40.§(3‐5)  bek.  szerinti  településrendezési  tervi  véleményezési  szakaszban  szükséges 
tervezői közreműködés biztosítása: a munkaközi egyeztetési, tervtanácsi és közigazgatási egyeztetési dokumentációk 
összeállításával és az eltérő vélemények  tisztázását szolgáló egyeztetésben való  részvétel biztosításával, valamint az 
egyeztetési anyag  szükség  szerinti átdolgozásával, a közszemlére  tétel  illetve az Állami Főépítészhez való benyújtás 
előkészítésében. Ezen belül: 
  II/1.: előzetes (belső és tervtanácsi) egyeztetési dokumentáció összeállítása, 
  II/2.: közigazgatási egyeztetésre alkalmas tervdokumentáció összeállítása, 
  II/3.: közszemlére és főépítészi egyeztetésre alkalmas tervdokumentáció összeállítása, 
  II/4.: szükségessége esetén az eltérő vélemények tisztázását szolgáló egyeztetésen való részvétel biztosítása. 
III.: A  komplett  terv önkormányzati elfogadásához  szükséges  tervezői  közreműködés biztosítása a KKR 40.§  szerinti 
végső véleményezési szakaszban: szükségessége esetén az eltérő vélemények  tisztázását szolgáló egyeztetésen való 
részvétel biztosítása, a tervdokumentáció tervezői véglegesítése az Állami Főépítész szakmai záróvéleménye alapján az 
önkormányzati előterjesztéshez, a TFK, a TSZT és a HÉSz módosítás KKR 43.§ szerinti elfogadásának tervezői javaslata. 
IV.: A szükséges tervezői közreműködés biztosítása az Önkormányzati által elfogadott tervanyag véglegesítésében, az 
KKR 43.§‐ban előírt polgármesteri kötelezettségek teljesítésének elősegítése érdekében. 
 
3.) Tervezői és szakértői díjak: 

 
3.1.)  A tervezés díjazása: 

Tervezési díj TFT és HÉSz‐ módosítási dokumentáció elkészítése:  7.800.000.‐ Ft 
Tervezési díj nettó (Szj 74.20.51.0):  7.800.000,‐ Ft
ÁFA (27*%):  2.106.000,‐ Ft
Összesen (bruttó):  9.906.000,‐ Ft

 azaz  nettó  hétmillió‐nyolcszázezer  forint.  *(A  számla  kiállítása  a  végzett  tevékenységre  vonatkozó,  számlázáskor 
érvényes ÁFA kulcs figyelembevételével történik.) 
 

3.2.)  A  tervezési  díj  fedezi  a  terv  elfogadásához  szükséges  valamennyi  jóváhagyandó  és  kötelező  alátámasztó 
munkarész  díját  és  tartalmazza,  a  KKR  alábbi mellékleteinek megfelelő  tartalommal,  a  tervezési  feladat 
megoldáshoz szükséges mélységben kidolgozva:   
 

‐ a Megalapozó Vizsgálatokról szóló 1.sz. melléklet (1.1‐1.14.6.3., 1.14.6.9‐1.17.9, 1.18.2‐1.20., továbbá 2. és 3.sz. 
pontjai)   
‐ a Településfejlesztési Koncepció ( … ) tartalmi követelményeiről szóló 2.sz. melléklet (I/1‐4.sz. pontjai)   
‐ az Alátámasztó Javaslatokról szóló 3.sz. melléklet (1‐7. témakör szerinti 1‐39.sz. pontjai)   
‐ a TSZT‐ről szóló 4.sz. melléklet (1‐6.sz. pontjai)  
‐ a HÉSz‐ről szóló 5.sz. melléklet (1‐2.sz. pontjai)  
‐  a  Településrendezési  Eszközök  Jelmagyarázatáról  szóló  6.sz. melléklet  (1.  és  2.sz.  fejezetének)  értelemszerű 
alkalmazásával3  
A  szerződés  nem  tartalmazza  az  esetleges  kiegészítő  szakvélemények,  hatásvizsgálatok  (pl.:  vízügyi,  stb. 
szakvélemény,  környezeti  vizsgálat  és  hatásvizsgálat,  stb.),  az  esetlegesen  szükségessé  váló  különleges 
alátámasztó munkarészek (pl. beépítési terv, látványtervek, stb.) elkészítését. Ezek szükségessé válása esetén jelen 
szerződés kiegészítendő vagy külön (kiegészítő) szerződés köthető. 

 
 

 
2 Kr.: 314/2012.(XI.8.) Kr. IV. fej. 
3  A  közigazgatási  egyeztetésre  kimenő  anyag  még  az  OTÉK  szerinti  jelkulccsal  kerül  kidolgozásra,  a  főépítészi 
egyeztetési és a véglegesítésre szánt tervanyagokban a KKR szerinti jelmagyarázat alkalmazandó 
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3.3.)  A teljesítés és a tervezési díj fizetés ütemezése: 
 
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ (2013. február 20 – április 15.) 

Szerződéstervezet megküldése (hivatalos munkaindítás)   2013. február 20. 
Munka‐előkészítő  levelek  tervezői  szövegének átadása, valamint megrendelői állásfoglalás a partnerségi egyeztetés 
szabályairól (a KKR 29.§ szerint)          2013. március 10* 
Az előkészítő levelek esetleges megrendelői kiegészítése és kiküldése  2013. március 16. 

 

‐ a véleményezésben részt vevő szervek részére 21 nap áll rendelkezésre írásos véleményük megküldésére (KKR 30.§(2) – 
 

Az  előkészítő  levelek  megrendelői  és  tervezői  kiértékelése,  a  tervezési  program  véglegesítése,  megrendelői 
állásfoglalás a Környezeti Vizsgálat szükségességéről  2013. április 15. 

*Tervezési díj /1. rész‐számla, ~ 10%/: 800.000.‐ Ft + ÁFA 

 
I. TERVEZÉSI ÜTEM (2013. április 15 – június 10.) 

Településfejlesztési  koncepció,  a  TSZT  és  a  HÉSz  felülvizsgált  tervezői  javaslatának munkaközi,  helyi  tervtanácsra 
bocsátható „program‐szintű” összeállítása és átadása  2013. május 20* 
A TFK, TSZT és HÉSz tervezői javaslat tervtanácsi és/vagy szakbizottsági megvitatása4 és megrendelői állásfoglalás   
                      2013. június 10. 

*Tervezési díj (2. rész‐számla, ~ 25%):   1.900.000.‐ Ft + ÁFA 

 
II. TERVEZÉSI ÜTEM (2013. június 10.– július 20.) 

Tervezői  feldolgozás,  a  megalapozó  vizsgálatok,  az  alátámasztó  munkarészek,  a  TFK,  TSZT  és  HÉSz  egyeztetési 
dokumentáció összeállítása, átadása és kiküldése    2012. július 20* 

*Tervezési díj (3. rész‐számla, ~ 45%)   3.500.000.‐ Ft + ÁFA 
 

‐ a véleményezésben részt vevő szervek részére 30 nap áll rendelkezésre írásos véleményük megküldésére (KKR 38.§(3) ‐ 
 
III. TERVEZÉSI ÜTEM (2013. szeptember 01 – október 20.) 

Egyeztetési vélemények átadása a tervező részére    2013. szeptember 01. 
Egyeztetési vélemények kiértékelése, tervezői válaszok átadása, az esetleges egyeztetési eljárás lefolytatása   
                      2013. szeptember 20. 
Egyeztetés  lezárása  és  a  terv  közszemlére  tételének  előkészítése,  az  állami  főépítészi  egyeztetési  dokumentáció 
leszállítása és kiküldése              2013. október 20* 

*Tervezési díj (4. rész‐számla, ~ 10%): 800.000.‐ Ft + ÁFA 
 

‐ az Állami Főépítész részére a KKR 40.§ (2)a) szerint 21 nap áll rendelkezésre írásos véleményének megküldésére, amennyiben 
15 napon belül nem kezdeményezi a KKR 40.§ (2)a) szerinti egyeztető tárgyalást;   ‐ a közszemle időtartama legalább 30 nap ‐ 

 

IV. TERVEZÉSI ÜTEM (2013. november 25 ‐ 2014. január 15./ 2014. február 10.): 

A  főépítészi  vélemény  és  a  közszemle  során  beérkezett  vélemények  megrendelői  kiértékelése,  és  az  esetleges 
módosítási igények átadása a tervező részére      2013. november 25. 

Amennyiben  a  KKR  40.§  (2)b)  szerinti  egyeztető  tárgyalás  szükségessé  válik,  a  fenti  határidő  értelemszerűen 
módosul (előreláthatóan: ~2013. december 10‐re tehető) 

A) egyeztető tárgyalás nélkül: 
A  fenti vélemények megrendelői kiértékelése alapján szükségessé váló esetleges módosítások átvezetése, bizottsági 
előterjesztés                  2013. december 15* 
A testületi előterjesztési dokumentáció leszállítása (a megbízói állásfoglalás alapján)  2014. január 15.** 
B) egyeztető tárgyalás esetén: 
Az egyeztető tárgyalás eredményének valamint a  fenti vélemények az megrendelői kiértékelése alapján szükségessé 
váló esetleges módosítások átvezetése, bizottsági előterjesztés  2014. január 15.* 
A testületi előterjesztési dokumentáció leszállítása    2014. február 10** 

*Tervezési díj (5. rész‐számla, ~ 6%):   500.000.‐ Ft + ÁFA 
**Tervezési díj (végszámla, ~ 4%):   300.000.‐ Ft + ÁFA 

 

‐ az előterjesztési dokumentációt Képviselőtestület tárgyalja és fogadja el ‐ 
 
A véglegesített dokumentáció leszállítása5: a testületi elfogadást követő 10 napon belül történik. 

                                                      
4 a megvitatásba bevonhatók a helyi társadalom képviselői, civil szervek, fórumok, a Megrendelő állásfoglalása szerint 
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‐  az  elfogadott  dokumentumokat  15  napon  belül meg  kell  küldeni  a  véleményezésben  részt  vett  szervek  részére. Az  elfogadott 
munkarészek a kihirdetéstől számított 30. napon léphetnek hatályba (KKR 43.§(1,2.) ‐ 
 
Határidőzés és pénzügyi teljesítés összesítő táblázata 
Munkafázis, munkarész:  Határidő:  Számla nettó 

összege: 
1: az előkészítő munkarészek   2013.03.10.  800.000.‐ 
2:  az  I.  tervezési  ütem  szerinti  belső  egyeztetési  munkarészek 
átadása 

 
2013.05.20.  1.900.000.‐ 

3:  a  II.  tervezési  ütem  szerinti  közigazgatási  egyeztetési 
dokumentáció átadása 

 
2013.07.20.  3.500.000.‐ 

4:  a  III.  tervezési  ütem  szerinti  főépítészi  és  közszemlés 
munkarészek átadása 

 
2013.10. 20.  800.000.‐ 

5:  a  IV.  tervezési  ütem  szerinti  előterjesztési  dokumentáció 
tervezetének átadása (bizottsági megtárgyalásra) 

A: 2013. 12. 15. 
B: 2014. 01. 15  500.000.‐ 

6:  a  IV.  tervezési  ütem  szerinti  (testületi)  előterjesztési 
dokumentáció átadása 

A: 2014. 01. 15. 
B: 2014. 02. 10. 

végszámla:
300.000.‐ 

7: a terv véglegesítésében való tervezői közreműködés biztosítása  az elfogadás kihirdetését 
követő 10. napig  ‐‐‐ 

Mindösszesen:    7.800.000.‐ 
 
4.) Határidőkre, teljesítésre és pénzügyi feltételekre vonatkozó egyéb rendelkezések: 
 

4.1.)  A szerződés teljesítésének véghatárideje a szerződés minden pontjának teljesülése esetén 2014. február 10. 
Ezt  követően  a  tervező  biztosítja  az  elfogadó  rendelet  kihirdetését  követő  10  napon  belül  a 
végdokumentáció  összeállításban  való  közreműködést.  Előteljesítés  lehetséges.  Erről  a  Megrendelőt 
legalább 3 munkanappal előbb értesíteni kell. 

 
4.2.)  A  szerződésben  foglaltak  kölcsönös  elfogadása  és  a  szerződés  legkésőbb  2013.  március  01‐ig  történő 

aláírása esetén érvényesek. Ettől eltérő esetben a 3.3.) sz. szerződési pont alatti táblázat határidőzése dátum 
szerint  változik,  az  abban  foglalt  munkafázisok  közti  terminusok  megtartásával.  A  részhatáridők  és 
véghatáridők  naptári  nap  szerinti  megállapításáról  ebben  az  esetben  a  szerződés  aláírásakor 
véleményeltérésben kell nyilatkozni. 

 
4.3.)  A Tervező  az elkészült  tervdokumentáció(ka)t  illetve  a  számlát  a  teljesítés  igazolása mellett  személyesen 

Megrendelő vagy saját székhelyén, vagy postai úton kézbesítéssel adja át a Megrendelő Képviselőjének. 
 

4.4.)  A Tervező az egyes tervezési ütemekhez tartozó dokumentációkat elsősorban digitális  formában adja át a 
Megrendelőnek,  internet  útján  való megküldéssel  vagy  cd‐re  írva,  a  szükséges  példányban.  Ezen  felül  a 
szerződés magában  foglalja  a  kiküldésre  kerülő  dokumentációk  3  ‐3,  és  a munkaközi  dokumentációk  1‐1 
nyomtatott példányát  is. Az ezen  felül  igényelt plusz‐példányokat önköltségi áron  szolgáltatja a  tervező a 
Megrendelő külön kérésére. 

 
4.5.)  A  szerződő  felek megállapodnak  abban,  hogy  a  Tervező  az  elkészült munkarész  átadásával  egyidejűleg 

jogosult  számlázni,  a  Megrendelő  pedig  köteles  a  benyújtott  számla  összegét  kifizetni.  A  teljesítés,  a 
számlázás  és  a  számla  kiegyenlítése  6  ütemben  történik,  a  szerződés  3.3.)  pontjában  meghatározott 
szakaszolás szerint. 

 
4.6.)  A  teljesítéskor,  részteljesítéskor  esedékessé  váló  Tervezői  számlák  kiegyenlítése  a  következő  módon 

történik. A Megrendelő a Tervező számlakövetelésének megfelelő tervezési díjat 15 napon belül a Tervező 
Budapest Bank Rt. 10103104‐11571722‐00000006 sz. elszámolási betétszámlájára átutalja. 

 
4.7.)  A Megrendelő kijelenti, hogy a  szerződésben meghatározott  tervezési díj összegével a  részteljesítésekhez 

igazodva  folyamatosan  rendelkezni  fog.  Megrendelő  ERSTE  Bank  Hungary  ZRT.  11600006‐00000000‐
21616404 sz. bankszámláján biztosítja a tervezési díj fedezetét. 

 
4.8.) Ha  a  szerződés  a  Tervezőnek  fel  nem  róható  ok miatt  szűnik meg,  akkor  Tervező  jogosult  a  szerződés 

megszüntetéséig/felfüggesztéséig  igazoltan  elvégzett  tervezési  munkák  és  szolgáltatások  arányos 
                                                                                                                                                                                
5 (tervezési díjvonzata nincs, dokumentálási költségét a végszámla tartalmazza) 
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ellenértékére, Megbízó jogosult az addig elkészült és megfizetett munkarészek 1‐1 példányának átvételére. 
(Lásd még: 6.5. pont.) 

 
5.) Megrendelői adatszolgáltatási kötelezettségek: 
 

5.1.)  A tervezési szerződés aláírása 2013. március. 01‐ig. 
 

5.2.)  Megrendelő vállalja, hogy a dokumentáció elkészítéshez szükséges rendelkezésére álló adatokat, iratokat a 
szerződés aláírásával egyidejűleg szolgáltatja a Tervező részére: 
a) az igényelt módosítások végleges lehatárolása és paraméterei, a vonatkozó határozat(ok), előzmények, 

esetleges előkészítő anyagok dokumentumai; 
b) a  terv  elkészítéséhez,  a  munkavégzés  megkezdéséhez  szükséges  tervelőzmények  (rendezési  és 

fejlesztési tervek, IVS, akcióterületi tervek, stb.) dokumentumai, digitális állománya, 
c) a rendezési terv készítéséhez szükséges közműadatok  (energia‐ viziközmű‐, és távközlési nyilvántartási 

térképek, kapacitások, stb.) dokumentumai, digitális állománya. 
 

5.3.)  Megrendelő vállalja a KKR 29.§. szerinti településfejlesztési és a KKR 37.§. szerinti településrendezési tervi 
előzetes tájékoztatási („0‐körös”) eljárás lefolytatását és iratainak átadását 2013. április 15‐ig. 

 
5.4.) Megrendelő  vállalja  a  2/2005.(I.11.)  sz.  Kormányrendeletben  előírt  Környezeti  Vizsgálat  (KV) 

szükségességére  vonatkozó  eljárás  lefolytatását  és  az  erről  szóló  Önkormányzati  döntés  átadását  a 
tervezőnek: 2013.május 10‐ig. 

 
5.5.)  Megrendelő vállalja, hogy a Megalapozó Vizsgálat (KKR 1.sz. mell.), Településfejlesztési Koncepció (KKR 2.sz. 

mell.)  és  az Alátámasztó  javaslat  (KKR  3.sz. mell.)  elkészítéshez  szükséges  adatokat  (térképeket,  iratokat, 
felmérési eredményeket, statisztikai adatokat, állásfoglalásokat, stb.) digitális formában, vagy ennek híján 1‐
1  példány  szkennelhető  formában  szolgáltatja  a  Tervező  részére. Határidő:  2013. május  10.  Az  egyéb,  a 
tervezés  közben  keletkezett,  a  tervezésre hatással  lévő önkormányzati határozatok,  rendeletek, hivatalos 
levelek,  térképvázlatok  és  egyéb  információk  átadása  folyamatos;  de  legkésőbb  az  aktuális  előzetes 
egyeztetési dokumentáció összeállítási határidejét megelőző 5 munkanappal szükséges. 

 
5.6.) A  TFK,  TSZT  és  HÉSz  tervezői  javaslat  tervtanácsi  és/vagy  szakbizottsági  megvitatása6  és  megrendelői 

állásfoglalásának átadása: 2013. június 10‐ig. 
 

5.7.) A  főépítészi  vélemény  és  a  közszemle  során  beérkezett  vélemények  megrendelői  kiértékelése,  és  az 
esetleges módosítási igények átadása a tervező részére: 2013. november 25‐ig. 

 
5.8.) A testületi előterjesztési dokumentáció leszállítását megalapozó a megbízói (bizottsági) állásfoglalás átadása 

a tervező részére: A) esetben: 2014. január 05‐ig; B) esetben: 2014. január 30‐ig. 
 

5.9.)  Megrendelő vállalja, a fentiekben naptári dátummal nem rögzített adatszolgáltatási határidők tekintetében 
vállalja, hogy legkésőbb 5 munkanappal Tervező rendelkezésre bocsátja az aktuális munkafázis teljesítéshez 
szükséges állásfoglalását. 

 
6.) A munka felfüggesztése, illetve a szerződés felmondása, módosítása: 
 

6.1.) Tervező vállalja, hogy a tervezés során birtokába jutott információkat és adatokat bizalmasan kezeli, azokat 
harmadik személynek nem, vagy csak a Megrendelő hozzájárulásával adja ki. 

 
6.2.)  Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokába jutott tervdokumentáció(ka)t csak akkor használja 

fel ha szerződéses kötelezettségeit teljesítette, Megrendelő a benyújtott Tervezői számlát kiegyenlítette. 
 

6.3.)  A felek felmondhatják a szerződést, ha a másik fél a szerződésben vállalt  lényeges kötelezettségének nem 
tesz eleget. (Lényeges kötelezettségnek minősül az adat‐,  illetve tervszolgáltatási kötelezettség teljesítésének, vagy az 
esedékes fizetési kötelezettségnek az elmaradása. Ha a felmondás oka a Megrendelő szerződésszegése, akkor a Tervező 
az addig elkészített dokumentációk bármilyen célú hasznosítását letilthatja.) 

 

                                                      
4 a megvitatásba bevonhatók a helyi társadalom képviselői, civil szervek, fórumok, a Megrendelő állásfoglalása szerint 
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6.4.)  A  Tervező  a  szerződés  teljesítése  során  a  szakmai  és  etikai  szabályok  betartása mellett  a Megrendelő 
érdekeinek megfelelően  köteles  eljárni. Megrendelő  és  szerződésen  kívüli  felek  esetleges  érdekütközése 
esetén a Tervező számára a köztük létrejövő egyezség a mérvadó. 

 
6.5.)  Szerződésbontás esetén a tervezési munkát a szerződő felek által aláírt jegyzőkönyv alapján lehet lezárni, és 

a Megrendelő a  felek által aláírt  jegyzőkönyv alapján, az abban  foglalt mértékben  köteles a  teljesítéséről 
szóló végszámlát kiegyenlíteni. 

 
7.) Szerzői jogok: 
 

7.1.)  A Tervező által készített tervdokumentáció egy meghatározott célt szolgáló alkotásnak minősül, amelynek 
szerzője  és  tulajdonosa  a  Tervező.  A Megrendelő  ezeknek  a  terveknek  az  átvételével  és  a  tervezési  díj 
megfizetésével egyszeri felhasználói jogra tesz szert. Megrendelő jogosult a tervek másolatait megtartani, és 
azokat a későbbi hivatalos egyeztetéshez, illetve azzal összefüggésben felhasználni. 

 
7.2.)  A  dokumentációt  ettől  eltérő  célokra  Megrendelő,  vagy  más  személy  nem  használhatja  fel  a  Tervező 

hozzájárulása  és  külön  díjazása  nélkül.  A  Tervező  kijelenti,  hogy  az  esetleges  további,  vagy  más  célú 
felhasználás érdekében  történő hozzájárulása ellentételezéseként külön megállapodás szerinti díjat  számít 
fel. Közlés (publikáció) esetén Megrendelő köteles feltüntetni a Tervező nevét. 

 
8.) A szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez tartozó egyéb feltételek: 
 

8.1.)  Szerződő felek az együttműködés biztosítására,  joghatályos nyilatkozatra  jogosult képviselőiket az alábbiak 
szerint nevezik meg: 

Megrendelő részéről: 
Pápai Mihály, polgármester 
Kiss István, irodavezető 

Tervező részéről: 
Schuchmann Péter, ügyvezető igazgató 
Burányi Endre, ügyvezető 

 
8.2.)  A Tervező a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni. 

 
8.3.)  A  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.  rendelkezései  az  irányadóak.  A  szerződő  felek  a 

közöttük  esetleg  felmerülő  viták  rendezését megegyezéses  úton  kísérlik meg,  ennek  eredménytelensége 
esetén  a  viták  eldöntésére  kikötik  a  pertárgy  értékétől  függően  a  Fővárosi  Törvényszék,  vagy  a  Fővárosi 
Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 
 
A szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag/véleményeltéréssel7 és cégszerűen 
írták alá. 
 
 

Kelt: Budapest, 2013‐01‐25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pápai Mihály    Schuchmann Péter 
Polgármester    Ügyvezető Igazgató 

GYÁL Város Önkormányzata    PESTTERV Kft 
2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114.    1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. 

Megrendelő    Tervező 
 

                                                      
7 Az aláhúzott szövegrészből a nem kívánt törlendő,‐ véleményeltérés esetén az külön dokumentumban csatolandó! 
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Tárgy: Javaslat a gyáli 07/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe 
vonásával kapcsolatosan 
 
 

Tisztelt  Képviselő-testület! 
 

 
 Krizsán Mihályné 1185 Budapest, Bártfa u. 38., Krizsán Péter 1181 Budapest, Hosszúház u. 4. IV/1 és 
Krizsán Katalin Zsuzsanna 1185 Budapest, Bártfa u. 38. szám alatti lakosok az Akácfa utca végén, a Mikszáth 
Kálmán utcai lakótelkek mellett lévő gyáli 07/8 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlan belterületbe csatolására 
vonatkozó kérelmet nyújtottak be hivatalunkhoz. 
 
 Gyál Város Településrendezési Tervének övezeti terv lapja tárgyi ingatlant M-GY/3 jelű mezőgazdasági 
övezetbe sorolja, ugyanakkor a város településszerkezeti tervével összhangban FSZTK jellel fejlesztésre szánt és 
övezet módosításra kijelölt területnek jelöli. 
 
 A településszerkezeti tervben meghatározott „kertvárosias lakóterület”-be történő övezet módosítás 
feltétele a vonatkozó szabályok szerint minimum tömbönként, de lehetőség szerint az egész területre vonatkozó  
szabályozási terv készítése. 
 
 Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2009. (IX.14.) Ök. számú rendeletének 33. §.-ában 
felsoroltak alapján csak a szabályozási tervvel ellátott és az 1. bekezdésben megjelölt területek vonhatók 
belterületbe. 
 
 Fentiek feltételek hiányában a gyáli 07/8 hrsz.-ú ingatlan belterület vonására nincs lehetőség. 
 
 Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
 
 nem járul hozzá a gyáli 07/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe-vonásához. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 
 
Gyál, 2013. február 04. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld. tulajdoni lap másolat 

1 pld. térképkivonat 
  1 pld. övezeti tervlap részlet 













 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a 3870 hrsz-ú ingatlan 
megosztására és az így kialakítandó 
területrész elidegenítésre 

 
 
 
 

Tisztelt  Képviselő-testület ! 
 

Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a gyáli 3870 hrsz-ú Hársfa utca elnevezésű, „közterület” 
művelési ágú ingatlan. 
 
A szomszédos 3918/3 és 3917 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai Szombati Lajos, Szombatiné Kiss Éva és 
Szombati Márió Gyál, Balassa utca 1. szám alatti lakosok, azzal a kérelemmel fordultak hivatalunkhoz, hogy a 
Hársfa utca területéből szeretnék megvásárolni – az előterjesztés mellékletét képező vázrajzon ábrázolt - kb. 300 
m2-es területrészt, 10.000.-Ft/m2-es vételáron. 
 
Az ügy előzményeivel kapcsolatosan az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testületet: 
 

2004 évben a Budapesti XVIII. és XIX. kerületi Bíróság előtt Gyál Város Önkormányzata 15.P.XVIII. 
22.179/2004 sz. alatt birtokháborítás pert indított a közigazgatási határ mellett lévő budapesti ingatlanok 
tulajdonosai - Köteles Csaba és Köteles Ildikó (1188. Budapest, Dalos utca 8.) és dr. Nagy Zoltán és 
Nagy Józsefné (1188. Budapest, Dalos utca 7.) - ellen az általuk, a Hársfa utcai közterületből, 
jogtalanul lekerített területrész visszaadásával kapcsolatban. Az egyik lekerített területrész azonos a 
megvásárolni kívánt területtel. 2008. évben az alperesekkel peren kívüli egyezség született, mely szerint 
az általuk épített kerítéseket lebontották, és a területeket a felperes (Önkormányzat) birtokába adták. A 
tényleges utcanyitásra, útépítésre, anyagi okok, valamint az érintett tulajdonosok tiltakozása miatt nem 
került sor. 

 
A Hársfa utca Balassa utca és Tinódi utca közötti szakaszán jelenleg és korábban sem volt átmenő forgalom. 
Gyál Város Településrendezési tervének övezeti tervlapján jelölt minimális utcaszélesítéssel sem alakulna ki 
megfelelő szélességű utca. Ezen a részen csak a kérelmezők tulajdonában lévő 3918/3 hrsz.-ú ingatlan 
megközelítése megoldatlan, de tárgyi ingatlanrész megvásárlásával és a 3918/3 hrsz.-ú ingatlannal történő 
egyesítésével az a probléma is rendeződne. 
 
A vázrajz szerinti területrész közterület, jelenleg forgalomképtelen ingatlannak minősül, ezért azt telekalakítási 
eljárás során lehetne leválasztani, és az így kialakult telket beépítetlen területnek, illetve forgalomképes 
ingatlannak kell minősíteni. Kérelmezők az ezzel kapcsolatos költségeket is átvállalják (kb. 150.000.-Ft). 
 
Az övezeti tervlap nem tartalmazza tárgyi területrész megszüntetését, ezért a tervezett telekalakítási 
engedélyezési eljárás lefolytatásának eredménye jelen pillanatban kétséges, az engedélyezésnek igazi realitása a 
településrendezési eszközök felülvizsgálata és ilyen irányú módosítása után lesz. 
 
Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testülete 
 

a. a szükséges engedélyek beszerzése esetén hozzájárul a 3870 hrsz-ú ingatlannak a mellékelt vázrajzon 
jelölt megosztásához,  

b. a megosztás során kialakuló 3918/3 hrsz-ú ingatlan megközelítését biztosítandó területrészt kivonja a 
forgalomképtelenek ingatlanok közül és beépítetlen területnek, illetve forgalomképes ingatlannak 
minősíti. 



 
 

c. az átminősített földterületet (kb. 300 m2) értékesíti Szombati Lajos, Szombatiné Kiss Éva és Szombati 
Márió Gyál, Balassa utca 1. szám alatti lakosok részére 10.000.-Ft/m2-es vételáron. A telekalakítással 
kapcsolatos költségek a kérelmezőket terhelik 

d. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő:   folyamatos 
Felelős:      Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld. vázrajz 
  1 pld. övezeti tervlap részlet 
  1 + 2 pld. tul.lap másolat (az érintett ingatlanokról) 
 
 
Gyál, 2013. február 4. 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 



















 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a települési szilárd hulladék 

elszállításának jövőbeni megoldására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2013. január 1-én lépett hatályba a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (Ht.), amely alapvetően 
megváltoztatja a hulladékgazdálkodás, és ezen belül a hulladékszállítás eddigi rendjét.  

2013. június 30. napja után csak olyan közszolgáltató végezhet hulladékgazdálkodást, amelyben az állam, 
valamely önkormányzat, önkormányzati társulás a szavazatok többségi tulajdonával rendelkezik. Ha a jelenlegi 
szolgáltató nem felel meg ezen feltételnek, akkor 6 hónapos felmondási idővel a fennálló szerződést meg kell 
szüntetni, és a közbeszerzési szabályok alkalmazásával új szolgáltatót kell megbízni a szilárd hulladék 
elszállításával.  

2014. január 1. napjától ráadásul nonprofit gazdasági társaság láthatja csak el a közszolgáltatási feladatot. 

Tárgyalásokat folytattunk az A.S.A. Magyarország Kft-vel a kialakuló helyzet megoldásának érdekében, 
amelynek eredményeképpen a közszolgáltató megküldte javaslatait, amelyek a jelen előterjesztés mellékletét 
képezik. Két megoldási javaslatot kaptunk: 

1. 

Egy közös, de többségében önkormányzati tulajdonú nonprofit céget hoznánk létre az A.S.A. Magyarország Kft-
vel, amely a későbbiekben végezné Gyálon, ill. közbeszerzési eljárások nyerteseként esetlegesen további 
településeken a hulladékszállítást, melyhez a szükséges infrastruktúrát az A.S.A. Kft. biztosítaná.  

2. 

Második lehetőségként számításba vettük egy kizárólagos, gyáli önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft. 
létrehozását. Ez a Kft. a szükséges erőforrások rendelkezésre állását közbeszerzési eljárások eredményeként 
biztosítaná (hulladék ártalmatlanítása, valamint a hulladék gyűjtése és szállítása), ezzel kiküszöbölve az új cég 
működésének megkezdéséhez szükséges jelentős beruházási igényt. A Kft-ben üzletrészt vásárolhatnának a 
későbbiekben a csatlakozni kívánó ön kormányzatok (esetlegesen amennyiben a tárgyalások lehetőséget adnak 
rá, már a megalapításkor biztosítható lenne ennek lehetősége), és így ezen településeken nem lenne szükség 
közbeszerzés kiírására. A Kft. természetesen egyéb településeken is indulhatna közbeszerzési eljárásokban.  

 

Fenti megoldások garantálnák városunkban a közszolgáltatás folyamatos és azonos szintű ellátását, a keletkező 
kommunális hulladéknak az A.S.A. gyáli lerakójába való beszállítását, mely bevételi forrás az A.S.A. Kft-nek, 
ugyanakkor a kompenzációs jutalék révén bevétel önkormányzatunknak is. E megoldás ugyanakkor lehetővé 
tenné a közszolgáltatásban dolgozó gyáliak munkahelyének megtartását is. 

A cég megalakításának, ill. működése megkezdésének lépéseit a melléklet tartalmazza, így most jelen 
pillanatban önkormányzatunknak egy elvi döntést kell hozni arról, hogy ezen megoldási irányban kíván-e 
továbbgondolkodni. Gyors döntésre van szükség, mivel az új Kft-nek 2013. június 30-ig meg kell kezdenie 
működését, mivel ebben az esetben kaphatna további másfél éves határidőt a tevékenység folytatásához 
szükséges OHÜ (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség) minősítés megszerzésére. 

Természetesen a közbeszerzési eljárások során törekedni kell arra, hogy az új Kft. előfinanszírozási igénye minél 
kisebb legyen. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján hozza meg döntését. 

 
 
 



 
 
Határozati javaslat 1: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1.) elviekben támogatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás olyan módon való további ellátását, hogy 
többségében önkormányzati tulajdonú közös nonprofit kft-t alapít az A.S.A. Magyarország Kft-vel, 

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy e tárgyban az A.S.A Magyarország Kft-vel további tárgyalásokat 
folytasson, és az új Kft. társasági szerződését, valamint ügyvezetésére vonatkozó javaslatát előkészítse. 

 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: Polgármester 
 
Határozati javaslat 2: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1.) elviekben támogatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás olyan módon való további ellátását, hogy 
vagy kizárólagosan Gyál Város Önkormányzatának tulajdonában nonprofit kft-t alapít,  
vagy ilyen Kft-t a csatlakozni kívánó önkormányzatokkal közösen hoz létre.  

2.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy e tárgyban a szükséges további tárgyalásokat lefolytassa, és az új 
Kft. társasági szerződését, valamint ügyvezetésére vonatkozó javaslatát előkészítse. 

 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
        Ifjúsági, Sport- és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2012. február 8.  
 
 
 
 

  Rozgonyi Erik 
Melléklet: A.S.A. Kft megkeresése 2 db címzetes főjegyző 
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.A.S.A. Magyarorszag Kornyezetvedelern es Hulladekgazdalkodas Kft. 
H-2360 Gyal, Korosi ut 53 

Tel.: +36/29/540 250, Fax: +36/29/540 251 
e-mail: titkarsagaasa-hu.hu. www.asa-hu.hu 

Gyal Varos Onkormanyzata 
Papai Mihaly polgarmester es 
Rozgonyi Erik cimzetes fojegyzo reszere 
GJ5J 
Korosi ut 1 12-1 14. 
2360 

GyaI, 201 3. januar 29. 

Targy: Gyal Varos ~nkormanyzata - .A.S.A. Magyarorszag Kft. kozos uj ceg letrehozasa 
az uj Hulladektorveny elvarasai miatt 

Tisztelt Polgarmester ~ r ,  Cimzetes fojegyzo ~ r !  

Szemelyes megbeszelesunk ertelmeben az alabbiakrol tajekoztatjuk 0noket: 

2013. januar I -en lepett eletbe a 2012. evi CLXXXV. Tv, a Hulladektorveny, mely szerint: 

81 .§ 
(1  ) A kornyezetvedelmi hatosag hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi engedelyt csak annak a 
hulladekgazdalkodasi engedellyel rendelkezo gazdalkodo szervezetnek adhat, amelyben az 
allam, a telepulesi onkormanyzat vagy a telepulesi onkormanyzatok tarsulasa a szavazatok 
tobbsegevel tulajdoni hanyada alapjan kozvetlenul vagy kozvetve rendelkezik, es a tarsasag 
tulajdonosakent jogosult arra, hogy a vezeto tisztsegviselok es a felugyelobizottsag tagjai 
tobbseget megvalassza vagy visszahivja. 

94. 5 
(2014. januar I-to1 Iep eletbe) 

A 2.S (1) bekezdesenek 36. pontja helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 
,,36. kozszolgaltato: az a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi engedellyel rendelkezo es e 
torveny szerint minositett nonprofit gazdasagi tarsasag, amely a telepulesi onkormanyzattal 
kotott hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes alapjan hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatast Iat el." 

Az .A.S.A. Magyarorszag Kft. egyik feltetelrendszernek sem felel meg. 

Az elso jogveszto datum 201 3. junius 30. Amennyiben ezen idopontig nem felel meg a ceg a 
81 .§ eloirasanak, ugy a meglevo kozszolgaltatasi szerzodesunket/szerzodeseinket az 
onkormanyzat fel kell, hogy mondja. 
2010-ben cegunk Gyal varos kozbeszerzesi palyazatan 5 evre nyerte el a kotelezo 
kozszolgaltatas ellatasat. 

Ahogyan arrol megallapodtunk, az egyetlen jo es jarhato megoldas az, ha az onkormanyzat es 
az .A.S.A. kozos ceget hoz Ietre. 

/. .., ,"" .... >.,., , .A.S.A. Magyarorszag UniCredit Bank Hungary Zrt.: ' 
. . /'.'., " . . .  
, , & C E R T  Kornyezetvedelem es 1090001 1-00000005-01 4901 24 .---- Z E t  ...._. . ,. Hullad~kgazdalkodAs Kft. BNP Par~bas Hungaria Bank Rt.: 

G R O U P  )) H-2360 GyaI, Koros~ ut 53 1781 0007-0301 721 1-00000007 
EPP ~ I I~~ /~ : I / ~ I I I ~s  Member of R bb 

Adoszam: 11 773645-2-13 CIB Bank Zrt.: 
I cg.: 13-09-084525 10701 276-45214501-51 100005 

Ram 



Ennek folyamata a kovetkezokeppen zajlik: 

1. Tulajdonosi jovahagyasok megszerzese - 201 3. marcius vegeig (bnkormanyzat - 
testuleti dontes, .A.S.A. - kulfoldi tulajdonos jovahagyasa). 

2. ~j non-profit Kft. alapitasa 5 millio Ft torzstokevel (51 % Gyal Varos Onkormanyzata, 49 
% .A.S.A. Magyarorszag Kft.). Managementre .A.S.A. tesz javaslatot. Telephely az 
.A.S.A. gyali telephelye. A ceg az irodakat berli. Nevre javaslat: pl. Gyal es Tersege 
Hulladekgazdalkodasi Non-profit Kft. 

3. A GyTH megszerzi a hulladekgazdalkodasi es utana a kozszolgaltatasi engedelyt. A 
szukseges felteteleket .A.S.A. biztositja. Az engedely megszerzesenek varhato 
idopontja: 201 3. julius. 

4. Ezek utan az Onkormanyzat 2, egyenkent 10 evre szolo kozbeszerzesi palyazatot ir ki. 
Az elsot hulladek artalmatlanitasra, a masodikat gyujtesre-szallitasra. Ha az elso 
palyazaton az .A.S.A. nyer, az artalmatlanitas megoldott, de ennek a dijnak tartalmaznia 
kell a mindenkori lerakasi jarulekot is. 

5. A GyTH indul a masodik kozbeszerzesen bevonva alvallalkozokent max. 25%-ig az 
.A.S.A.-t. Ha megnyeri a kozbeszerzest, akkor berbe veszi a szukseges teherautokat, 
eszkozoket, jogfolytonosan atveszi alkalmazottkent a gepkocsivezetoket, rakodokat, 
adminisztracioban dolgozo embereket. 

6. A GyTH elso eveben a finanszirozast a tagok tagi kolcson formajaban biztositjak. Hat 
havi mukodesi koltseg kb. 60 mFt. 

7. Ezek utan a GyTH indul a kornyezo telepulesek kozbeszerzesi palyazatain, s igyekszik 
minel tobbet megnyerni, mivel Gyal ~ n k o r m a n ~ z a t a  - a gyali hulladek lerakoban 
artalmatlanitott hulladek mennyisegetol fuggo jaruleka reven - is nagy mertekben 
erdekelt a tevekenyeg kiboviteseben. Ezen palyazatok 2013. majus-december 
idoszakaban varhatoak. 

8. Ezt kovetoen a GyTH palyazni fog allami forrasokra mechar~ikai hulladekvalogato 
epitesere, igy csokkentve a lerakora jut6 hulladek mennyiseget, valamint a kotelezo 
hazhoz meno szelektiv gyujtes megvalositasara. A fenti modell eseten a meglevo 
munkahelyek tobbsege megtarthato, fejlesztes eseten uj munkahelyek is keletkeznek a 
gyali lakosok szamara. 

Nemeth Istvan 
country manager 
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Gyal Varos Onkorrnanyzata 
Papal Mihaly polqarrnester es 
Rozgonyi Erik cimzetes fbjegyz6 reszere 
Gyal 
K6rbsi ut 112-114, 
2360 

GyaJ, 2013. Iebruar 15. 

Targy: Gyal Varos Onkormanyzata 100 %-05 tulajdonu uj ceg letrehozasa az uj 
Hulladektorveny elvarasal miatt 

Tisztelt Polqarrnester Ur, Cimzetes f6jegyz6 Uri 

Tobb alkalommal egyeztettunk a jbv6beni hulladekqazdalkodas rnodjairol, az 
egyuttmukbdesunk forrnairol. Mivel egyertelmG politikai szandek latszik arra vonatkozoan, 
hogy az onkorrnanyzatok lassak el a jbv6ben a telepulesek hulladekqazdalkodas 
feladatainak nagy reszet, valamint ennek koltseqe a leheto legalacsonyabb legyen, ezert 
rneqvizsqaltattuk joqasz es kozbeszerzesi szakertovel is ennek lehetseqes forma it, s az 
alabbi meg old as is szoba johet: 

1. Onkorrnanyzati ceg alapitasara vonatkoz6 dentes marcius vegeig. 

2.	 Gyal Varas Onkorrnanyzata 100 %-os sajat tulajdonu non-profit Kft.-t alapit 5 milli6 
Ft. torzstokevel. .A.SA szakmai tarnoqatast nyujt az Ogyvezet6nek, esetleg 
javaslatot tesz az uqyvezeto szemelyere. Telephely az .A.SA gyali telephelye. A ceg 
az irodakat berli. Nevre javaslat: pl. Gyal es Terseqe Hulladekqazdalkodasi Non-profit 
Kft. 

3.	 Gyal Varos Onkorrnanyzata megbizza a GyTH a kozszolqaltatas ellatasaval as
 
rneqszervezesevel. A GyTH biztositja a szarnlazast, dljbeszedest, koveteleskezelest,
 
ugyfelszolgalatot es konyvelest.
 

4. GyTH 10 eyre sz616 kozbeszerzesi palyazatot fr ki a hulladek artalrnatlanltasara. 

5.	 GyTH 10 eyre szolo kozbeszerzesi palyazatot ir ki a gyujtesre es szallltasra oly
 
m6don, hogy a szolqaltatas elemeire kulon ker aianlatot urltesre vetltve (pI.
 
lorntalanltas, gyujtes, szallitas, zoldhuuadek FUurites + AFA, stb.)
 

6.	 GyTH a nyertes eroforrasokkal megszerzi a hulladekqazdalkodasi es utana a
 
kozszolqaltatasi enqedelyt. Az enqedely rneqszerzesenek varhato id6pontja: 2013.
 
Julius.
 

7.	 Ezek utan a csatlakozni kivano Onkorrnanyzatok 1 %-os tulajdont szereznek a GyTH
ban es az aralkat, mint egy puzzle osszerakjak a szolqaltatas elemeihez tartoz6 
arakbol. Kozbeszerzesre a Kbt. 9. § kb) pontja alapjan nines szukseq. 
Az alabbi telepulesek csatiakozasa kepzelheto el Adacs, Alsonernedi, Atkar, Bercel, 
Csevharaszt, Csornad. Csoroq, Deleqyhaza, Detk, Dunaboqdany, Dunaharaszti, 
Dunavarsany, Ecser, Fels6pakony, Galgaguta, Gyal, Gyonqyoshalasz, Halmajugra, 
Kakucs, Karacsond, Kisnernedi, l.eanyfalu, Matraszentimre, Mende, Ncqradkovesd, 
Ocsa, Orbottyan, Pecel. Petofibanya, Puspokszilaqy, Szecsenke, Sz6d, Sz6dliget, 
SZUCSI, Tahitotfalu, Taksony, Olio, Vacduka, Vachartyan, Vacratot, Vecses es Visonta 

.A.S.A Magyarorszag 
Kcrnyezetvedetom es 
HUllad~~gazdalkoda5 KIl. Uo,C'ed,1 Gank Hungary Zrt. 

»: ,," " 11-2360Gyal ,,6rosl ·jl 53 1090001 <-00000005·01490 ~ 24 
u· Acl>sz<im 1', 7735~5·2·13 cia Banx Zn 

cg 13·090!'A525 18701276-4521450 '·51 'OOOC5 
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8.	 A GyTH elso hat havi mukodesi koltseqet el6finanszirozni kell, merteke a csatlakoz6 
telepulesek szarnatol es a csatlakozas idopcntjato' fUgg. 

9.	 Ezt kovetoen a GyTH a palyazhat allarni forrasokra mechanikai hulladekvaloqato 
epltesere, igy csbkkentve a lerak6ra jut6 hulladek rnennyiseqet, valarnint a kbtelez6 
hazhoz rneno szelektfv gyujtes meqva'ositasara. 

A fenti modell eseten a leheto legnagyobb mertekben tudnank hasznalni a meqlevo 
eroforrasokat, a letezo szinerqiakat, valamint a varhato arkontrolbol szarrnazo 
negativ hatasokat rnirurnalizalni tudjuk. A f6 eel a kedvezo diju szolqaltatas 
fenntartasa es a rneqlevo munkahelyek tobbseqenek a rneqtartasa. Allami 
tamoqatasok igenybevetele eseten tovabbi fej/esztesek val6sulhatnak meg, uj 
munkahelyek is keletkeznek a 9yali lakosok szarnara. 

Udvozlettel: /7 ~ 
/;t?<?:/::~, -<, ·S~o;, / " 

-: .' --".. / 

.. ' ,. .?' , -: .A..S.A. MagyaroruAg Kft.
 
~~ (../ K6rllsl u, 53.
 

H·Z360 Oy" 
Nemeth Istvan 10. 

Ogyvezet6 igazgat6 
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Tárgy: Javaslat Sportcsarnok tervbírálatához tervellenőr 
kiválasztására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 21/2012. (I.26.) sz. határozatában döntött 
arról, hogy sportcsarnok engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, 
majd 34/2012.(II.23.)sz. határozatban Gyál Város Önkormányzata engedélyezési és kiviteli terv elkészítésére a 
Ybl Tervező Kft. hirdette ki nyertesként.  
 
A fenti projekt megvalósításához, a tervek megfelelőségének ellenőrzésére, tervbírálatára szükséges tervellenőr 
bevonása, hogy a kiviteli terveket felülvizsgálja, ezért ajánlatkérés került kiküldésre a fenti tárgyú munkák 
elvégzésére. 
 
A műszaki terv ellenőrzésére a következő árajánlatok érkeztek : 
 
TRAZADOR Kft. 2 500 000,- Ft + Áfa

VOLMER Kft. 1 900 000,- Ft + Áfa

VILL-TECH DUAL Kft. 2 550 000,- Ft + Áfa 
 
A fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot a VOLMER Kft. tette. 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületet úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, a Sportcsarnok műszaki tervének ellenőrzésére érkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb 
ajánlatot tevő VOLMER Kft-t, és szerződést köt vele az ajánlatában szereplő 1 900 000,- Ft + Áfa 
összegért,  

2. a munka elvégzéséhez a 2013. évi költségvetésében biztosítja a szükséges fedezetet, 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

 
Határidő: a szerződéskötésre 2013. március 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 
 
Gyál, 2013. február 07. 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
         Diera Éva 
       Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 
 
 
Melléklet: ajánlatok (VOLMER Kft., TRAZADOR Kft., VILL-TECH DUAL Kft.) 









 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Bóbita Bölcsőde bővítésének kivitelezése” 
megnevezésű közbeszerzési eljárás megkezdésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata által az Új Széchényi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül 
KMOP-4.5.2-11 számú, „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának 
bővítése” tárgyú pályázatra benyújtott, KMOP-4.5.2-11-2012-0021 azonosító számon regisztrált 
„Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” című projektre támogatási szerződés került 
aláírásra az Önkormányzat részéről 2012. szeptember 17-én. 
 
A fenti pályázathoz szükséges kiviteli tervek elkészültek, a pályázat megvalósításának következő lépése a 
kivitelező kiválasztása. 
Mivel a 2013. évre még nincs elfogadott önkormányzati közbeszerzési terv, így az Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatának III. fejezet 8. pontja szerint a szükséges döntéseket a Képviselő-testületnek kell meghoznia. 
A Bíráló Bizottság tagjai a Szabályzat szerint: 

− Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, 
− Diera Éva irodavezető Pénzügyi és Adó Iroda, 
− Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

Eseti tagként javasoljuk bevonni: 
− dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchoff Attila közbeszerzési tanácsadók, és Máthé Márk a Perfectus Kft. 

képviseletében. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, a „Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” projekt részeként, a 
„Bóbita Bölcsőde bővítésének kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, 
dokumentációját, továbbá megteszi a szükséges intézkedéseket a nyílt közbeszerzési eljárás megindítása 
és eredményes lefolytatása érdekében. 

2. a Bíráló Bizottságba az alábbi eseti tagokat jelöli: dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchoff Attila és Máthé Márk. 
3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős:  Munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 
Gyál, 2013. február 12. 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
         Diera Éva 
       Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: ajánlattételi felhívás és dokumentáció tervezete  



3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez  
 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 
 

 
 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 
 

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 
 
 

 
X Építési beruházás 
� Árubeszerzés 
� Szolgáltatásmegrendelés 
� Építési koncesszió 
� Szolgáltatási koncesszió 

 
 

 

 
 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: Gyál Város Önkormányzata 
 
Postai cím: Kőrösi út 112-114. 
 
Város/Község: Gyál 
 

Postai 
irányítószám: 2360   

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

Telefon: 06 29/540-932 

E-mail: rozgonyi.erik@gyal.hu  
 

Fax: 06 29/340-028 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyal.hu  
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 
 
További információ a következő címen szerezhető be:  
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

X Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók 
is) a következő címen szerezhetők be:  
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

X Egyéb ( töltse ki az A.II mellékletet) 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 

mailto:rozgonyi.erik@gyal.hu
http://www.gyal.hu/


  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 
X Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 

 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű X 
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
   

Közjogi szervezet  Egyéb  

 
I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK  

X Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Honvédelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                      

 Egészségügy  

 
 
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK  

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása 

 Villamos energia  

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 
kitermelése  

 Víz 

 Postai szolgáltatások   

 Vasúti szolgáltatások  

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 
szolgáltatások                                         

 Kikötői tevékenységek  

 Repülőtéri tevékenységek  

 Egyéb (nevezze meg):                      

 
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 
 
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:             igen  X nem  
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) 

 



II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül KMOP-
4.5.2-11-2012-0021 „Bölcsődei ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának 
bővítése” tárgyú pályázatra benyújtott „Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” 
kivitelezése 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik 
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

 X Építési beruházás                       Árubeszerzés                           Szolgáltatás megrendelés                

Szolgáltatási kategória száma:        

�� 
Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az ajánlatkérő 
által meghatározott 
követelményeknek megfelelően 
 

Építési koncesszió 

 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 
 
 

 

Szolgáltatási koncesszió              

A teljesítés helye 
2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5-7. sz. alatti 

NUTS-kód                    HU102        NUTS-kód                                        

NUTS-kód                                       NUTS-kód                                        

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 
információk 

X A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul                                               

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul                        

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul   

 

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma       
VAGY  

(adott esetben) maximális létszáma       

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel          

A keretmegállapodás időtartama:  

Időtartam év(ek)ben:       vagy  hónap(ok) ban:       

 



A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéket (csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül:                 Pénznem:            

VAGY:    

                  és                    között  Pénznem:            

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):  

                                                                                           

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

„Bölcsődei ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” tárgyú 
pályázatra benyújtott „Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” kivitelezése tárgyú 
építés-szerelési vállalkozási szerződés 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45.21.00.00-2 

 

        -              -    

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

   .    .    .    . -   

   .    .    .    . -   

   .    .    .    . -   

   .    .    .    . -   

        -              -   

        -              -   

        -              -   

        -              -   

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet 
szükség szerint több példányban is használható)                                                                                                                

 igen     X nem  

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                   egy vagy több részre                      valamennyi részre                           

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)                                                         igen      X nem  

 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)  

Bölcsőde rendeltetésű, Földszint + I. Emelet szintszámú épület bővítése, korszerűsítése, belső 
átalakítása. 

Hasznos alapterület: 1.102,9 m2. 

Építési engedély: 38-75/2008. (Hernád Község Polgármesteri Hivatala, Építéshatóság) 

 



(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:                       Pénznem:              

VAGY:                          és                           között         Pénznem:            

 

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)                                                                             

Vételi jog (opció):  igen      nem  

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:                                                          

                                                                                           

                                                                                           

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:   

hónapban:        vagy    napban:       (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható:  igen       nem 

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert):          vagy:        és         között   

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében 

a további szerződések tervezett ütemezése:    

hónapban:        vagy    napban:       (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A (tervezett) időtartam hónapban: 7 vagy  napban:        (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:   

Kezdés           ����/  ��/��     (év/hó/nap)    

Befejezés       ����/�� /��      (év/hó/nap)  

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

Az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint: 
• Késedelmi kötbér: nettó vállalkozási díj 0,5 %-a / késedelmes nap, amelynek felső határa a 
nettó szerződéses ár 20 %-a; 
• Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó vállalkozási díj 5 %-a, mely a Kbt. 126. § (6) 
bekezdésének a) pontja szerint teljesíthető. 
• Jótállási biztosíték: mértéke ajánlattevő ajánlata szerint, de min. a nettó szerződéses ár 2 %-a, 
mely a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerint teljesíthető. 
• Jótállás időtartama: ajánlattevő ajánlata szerint, de min. 3 év. 
• Szállítói előleg igénybevétele esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése 



alapján a folyósítandó szállítói előleg biztosítékaként az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) 
bekezdése szerinti biztosítékot kell nyújtani, az NFÜ által kidolgozott eljárásrendnek 
megfelelően. Ajánlattevő a kötendő vállalkozási szerződés támogatáson elszámolható 
összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. A gazdasági társaság 
vagy nonprofit szervezet szállító – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy 
természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által 
vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. 
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 
(adott esetben)  

A munka ellenértékének finanszírozása: pályázati forrásból (KMOP-4.5.2-11-2012-0021), 
valamint ajánlatkérő saját forrásából történik. Részszámlázás: legfeljebb 3 db részszámla + a 
végszámla nyújtható be az adott %-os készültségi szint elérése mellett. 1. részszámla mértéke 25 
%, 2. részszámla mértéke 10 %, 3. részszámla mértéke 10 %. 
  
Ajánlatkérő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti „szállítói finanszírozási” módot alkalmazza 
az ellenszolgáltatás kifizetése esetén (beleértve az előleget is), azaz Megrendelő közvetlenül csak 
a saját forrás részt utalja Ajánlattevőnek, támogatási rész a Közreműködő Szervezeten keresztül 
kerül kifizetésre. 
 
Előlegigénylés: a szerződés támogatáson elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékben 
vehető igénybe. Szállítói előleg igénybevétele esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1b)-
(1g) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell. Az előleggel a végszámlában kell elszámolni, az 
NFÜ által előírt eljárásrend szerint. 
 
Ajánlatkérő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Kbt. 130. 
§ (4) bekezdése szerint átutalással, forintban (HUF) teljesíti. Alvállalkozó igénybevétele esetén 
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a szerint átutalással 
fizeti meg. Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló törvény 36/A. §-ban 
foglaltakat teljes körben alkalmazza. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 125. § (4) 
bekezdése szerinti rendelkezéseket is. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 301/A. § (2) és 
(3) bekezdése irányadó.   
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott 
esetben) 

Nem követelmény. 

III.1.4) Egyéb különleges feltételek  (adott esetben)   igen    X nem  
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:  

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) 



Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak, továbbá a 
Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d),valamint f) pontjának hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet 
részvételre jelentkező, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. 
 
A megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkező vonatkozásában: a 310/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 12. §-a alapján az részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében 
nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 
56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) 
alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 
Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában: 
- Részvételre jelentkező a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően részvételi 
jelentkezésében csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe 
a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése 
szerinti kizáró okok hatálya alá. 
- Részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § alapján saját választása 
szerint: 
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), 
valamint f) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés 
a)-d), valamint f) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt 
alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, 
valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja 
arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjai szerinti 
kizáró okok hatálya alá. 
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

Az részvételre jelentkező, ill. gazdasági szereplő 
csatolja: 
 
P1.) Saját, vagy jogelődje utolsó két lezárt üzleti 
évének számviteli jogszabályok szerinti 
beszámolójának benyújtása szükséges, a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) 
bekezdés b.) pontja szerint (mérleg + eredmény-
kimutatás, a kiegészítő melléklet nem szükséges), 
ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti 
ország joga előírja közzétételét. 
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a 
céginformációs szolgálat honlapján 
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő 
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján 
megtalálható beszámoló csatolása a részvételi 
jelentkezésben nem szükséges. 
Ha a részvételre jelentkező a fenti irattal azért 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 

P1.) Részvételre jelentkező akkor alkalmas, 
ha az utolsó két lezárt üzleti évét tekintve a 
mérleg szerinti eredménye egyik évben sem 
negatív. 
Ha a részvételre jelentkező a tárgyi irattal 
azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által 
előírt teljes időszakban, mert az időszak 
kezdete után kezdte meg működését, akkor 
alkalmas, ha a tevékenységének kezdete óta 
származó a közbeszerzés tárgyából 
(magasépítési tevékenység) árbevétele eléri 
a nettó 180 millió Ft-ot. 
 
P2.) Részvételre jelentkező akkor alkalmas, 
ha az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított kettő évben 
bankszámláin sorban álló tétel nem fordult 
elő. 



nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes 
időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte 
meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés 
tárgyából (magasépítési tevékenység) származó 
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. 
Ha a részvételre jelentkező a fenti irattal azért 
nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 
közbeszerzés tárgyából (magasépítési 
tevékenység) árbevételről szóló nyilatkozat 
benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és 
igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő 
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal 
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és 
gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre 
jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során 
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 
közbeszerzés tárgyából (magasépítési 
tevékenység) árbevételről szóló nyilatkozat 
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni 
az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett az 
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által 
elfogadott módjáról. 
Amennyiben részvételre jelentkező az 
alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez 
más szervezet (személy) kapacitásaira 
támaszkodik, a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben 
foglalt nyilatkozatokat és dokumentumokat is 
csatolni kell részvételi jelentkezéséhez. 
 
P2.) Pénzügyi intézménytől származó 
nyilatkozatot, az eljárást megindító felhívás 
feladásától visszafelé számított kettő évre 
vonatkozóan, attól függően, hogy részvételre 
jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte 
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak (310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 14. § (1) bekezdés a.) alapján). 

 
Az ajánlatkérő a részvételre jelentkező 
(közös részvételre jelentkezők) 
alkalmasságát a Kbt. 55. § (4) bekezdésben 
foglaltakra tekintettel vizsgálja. Az 
részvételre jelentkező (közös részvételre 
jelentkezők) az alkalmassági feltételeknek 
más szervezet (személy) kapacitásaira 
támaszkodva is megfelelhet (Kbt. 55. § (5) 
bekezdés). 
 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

 
A részvételre jelentkező, ill. gazdasági szereplő 
csatolja: 
 
M1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 

A részvételre jelentkező alkalmatlan, ha: 
 
M1. Nem rendelkezik az eljárást megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított 5 
évben összesen legalább 1 db, nettó 180 



(2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást 
megindító felhívás feladásától visszafelé 
számított 5 év jelentősebb közhasználatú 
építmény (a 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9. 
pontjában foglaltak szerint) építésre, felújításra, 
bővítésre vonatkozó építési referenciáinak 
ismertetését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 16. § (5) bekezdésében meghatározott 
formában igazolva. 
 
M2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § 
(2) bekezdés e) pontja alapján annak a 
szakembernek a bemutatása, akit be kíván vonni a 
teljesítésbe. 
Csatolandó dokumentumok: 
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai 
önéletrajza (másolatban is elfogadható), az FMV 
névjegyzéki szám, felsőfokú végzettség, 
munkahelyek, feladatkörök feltüntetésével; 
- végzettséget és képzettséget igazoló 
dokumentumok (az FMV névjegyzék esetén 
elegendő a névjegyzéki sorszám és az internetes 
URL cím megadása, amennyiben a 
névjegyzékben fellelhető az adott személy); 
- a szakember által aláírt, teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt (pl. 2 tanú jelenlétében 
aláírt irat) rendelkezésre állási nyilatkozata 
(másolatban is elfogadható). 

millió Ft egyedi értékű, alábbi feltételeknek 
megfelelő referenciával: 

• az 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9. 
pontjában foglaltak szerinti 
közhasználatú építmény építésére 
és/vagy bővítésére, és/vagy 
felújítására vonatkozik,  

• a kivitelezés időtartama alatt 
legalább részben működött az 
intézmény a kivitelezéssel érintett 
telephelyen, 

• tartalmazza komplett RWA 
tűzvédelmi rendszer kivitelezését. 
 

M2. Nem rendelkezik: 
a.) az építési műszaki ellenőri, valamint a 
felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási 
jogosultság részletes szabályairól szóló 
244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet szerinti 1 
fő felsőfokú végzettségű FMV-Ép/A 
kódszámú (vagy ennek megfelelő hatályos 
átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői 
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki 
vezetővel, és 
b.) 1 fő minőségbiztosítási vezetővel, aki 
szakmai önéletrajza alapján legalább 5 éves 
szakmai gyakorlattal rendelkezik mint 
minőségbiztosítási vezető. 
Az a.) és b.) pont alatt meghatározott 
feltételek azonos személy által is 
teljesíthetőek. 
 
Az ajánlatkérő az részvételre jelentkező 
(közös részvételre jelentkezők) 
alkalmasságát a Kbt. 55. § (4) bekezdésben 
foglaltakra tekintettel vizsgálja. Az 
részvételre jelentkező (közös részvételre 
jelentkezők) az alkalmassági feltételeknek 
más szervezet (személy) kapacitásaira 
támaszkodva is megfelelhet (Kbt. 55. § (5) 
bekezdés). 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                       igen    X nem  

 

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott                                     X igen     nem  

 
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 
FELTÉTELEK 



 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve    igen    nem  

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

                                                                                           

                                                                                           

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és 
képzettségét        igen    nem           

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 
szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

 Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: 

                          

 Versenypárbeszéd  

X Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, 
alkalmazásának indokolása: 

 Kbt. 122. § (4) 

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának 
indokolása: 

                            

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 
szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 
 



IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és 
tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma               

VAGY:  

Tervezett minimum            és (adott esetben) maximális létszáma           ��  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

 

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos 
eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:       igen    nem           

 

 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                              

VAGY 

X Az összességében legelőnyösebb ajánlata következő részszempontok alapján                                                    

Részszempont 

1. Nettó ajánlati ár (HUF) 

2. Jótállás időtartama  
 
(min. 3 év, az ez alatti megajánlás 
az ajánlat érvénytelenségét 
eredményezi, a 8 év megajánlást 
ajánlatkérő már maximális 
pontszámra értékeli)  
 

3. Jótállási biztosíték mértéke 

(min. a nettó vállalkozási díj 2 %-a, 
az ez alatti megajánlás az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi, az 
5 % megajánlást ajánlatkérő már 
maximális pontszámra értékeli)  
 

4. Teljesítés időtartama 

(maximum 7 hónap, az e feletti 
megajánlás az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi, az 

Súlyszám 
 
70 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
10 

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Súlyszám 

           

           

           

           

           



5 hónap megajánlást ajánlatkérő 
már maximális pontszámra értékeli) 

5.                                

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni                                                                              igen    X nem  

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

 

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

                                                                                           

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre                 igen     X nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  �����/���� (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                 
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: �����/���� (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: �����/���� (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                 

 
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum: 2013/03/25  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 9:00 

A dokumentációért fizetni kell                                                      X   igen      nem  

(Igen válasz esetén,csak számokkal) Ár: 150.000    Pénznem: HUF  

A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti nettó 150.000 Ft + ÁFÁ árát ajánlatkérő 11600006-00000000-
21616404 számú számlájára kell átutalni, vagy befizetni.  



IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  
Dátum: 2013/03/25  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 13:00 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) 

Dátum:  2013/04/05   (év/hó/nap)                                                                       

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

 

 Az EU bármely hivatalos nyelve 

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):                                                        

 Egyéb:                                          

X Magyar 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) 

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap ) 

VAGY 

Az időtartam hónapban:         vagy napban:       (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum: 2013/03/25  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 13:00 

Hely : Ajánlatkérő székhelye, Polgármesteri Hivatal TANÁCSTEREM 

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek X igen    nem           

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62. § (2) bekezdésében 
meghatározott személyek és szervezetek külön meghívás nélkül. 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)                                
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen      X nem  

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
                                                                                           

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 
A SZERZŐDÉS EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL 
KAPCSOLATOS 
 

                X  igen     nem 

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

KMOP-4.5.2-11-2012-0021 „Bölcsődei ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése  és 
kapacitásának bővítése” 



V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 
időpontja :(ha az eljárás tárgyalásos)  A tárgyalásról ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít. Ajánlatkérő a 
hozzászólásokat nem korlátozza. Ajánlatkérő együttesen tárgyal 
ajánlattevőkkel, először a műszaki tartalomról, beleértve a költségvetést is, 
majd a szerződéses feltételekről. A műszaki tartalom véglegesítését követően, 
kellő felkészülési időt biztosítva ártárgyalásra, végső ajánlattételre kerül sor. 
Az ártárgyalás és a végső ajánlattétel részletes feltételeit a dokumentáció ismertetni. A végső 
ajánlatokat ajánlatkérő nyilvánosan bontja fel. 
Első tárgyalás tervezett időpontja: 2013 április 26. 9.00 óra. 
Helyszín: Ajánlatkérő székhelye, Polgármesteri Hivatal, tárgyalóterem 
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való 
részvétel feltétele? (adott esetben) 

       X   igen      nem 

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 
további információk: (adott esetben)  

Az részvételi dokumentáció személyesen, az árának megfizetését igazoló dokumentum (banki 
igazolás, kivonat, utalási riport) másolatának leadása után, a részvételi határidő lejártáig a 
Polgármesteri Hivatalban, az. I. em. 119. számú irodában, munkanapokon 8.00-12.00 óra, illetve 
az részvételi határidő napján 8.00-13.00 óra között vehető át. A dokumentáció 
megküldésének kérése esetén a részvételi jelentkezőnek, vagy alvállalkozójának a kérelemmel 
együtt az átutalásról szóló igazolás másolatát is meg kell küldenie az ajánlatkérő részére. A 
részvételi jelentkezés érdekében a dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy 
részvételre jelentkezőnek, vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak meg 
kell vásárolnia. A dokumentáció közzé nem tehető. Ajánlatkérő térítésmentesen biztosítja a 
dokumentációba történő személyes betekintés lehetőségét megvásárlás előtt. A részvételi 
dokumentáció 
tájékoztató jelleggel már tartalmazza a teljes kiviteli tervdokumentációt, beleértve az árazatlan 
tételes költségvetést is. Az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi dokumentációt ajánlatkérő az 
ajánlattételi felhívással egyidejűleg térítésmentesen rendelkezésre bocsátja. 
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlatV.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:  

1-100 pont. 

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti 
pontszámot: 

Értékarányosítás, a legkedvezőbb ajánlat maximális pontszámot kap, míg a többi ajánlatra 
adandó pontszámok a legkedvezőbb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra. 
Képlet: 1., 4. részszempont esetén P = A legjobb /A vizsgált x (P max - P min) +P min; a 2-3. 
részszempont esetén P = A vizsgált / A legjobb x (P max – P min) + P min (P: a vizsgált ajánlati 
elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, P max: a pontskála felső határa, P min: a pontskála 
alsó határa, A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, A vizsgált : a vizsgált ajánlat 
tartalmi eleme).  
 
Ajánlatkérő számára az alacsonyabb összegű ajánlati ár, a hosszabb jótállási időtartam, 
magasabb jótállási biztosíték, s a rövidebb teljesítési időtartam vállalása a kedvezőbb. 
 



V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak              

  X  igen      nem  

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a 
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 
képest szigorúbbak:              

P1, P2, M1, M2 

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) 

                                                                                           

                                                                                           

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:     igen   X  nem  

V.4) Egyéb információk: 

1. A részvételi szakaszban az írásbeli összegezés megküldésének tervezett 
időpontja: 2013. április 5. 
2. A határidőknél az interneten elérhető http://www.pontosido.hu budapesti pontos idő adatok az 
irányadók. 
3. Az ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
4. A részvételi jelentkezés formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. 
5. A részvételi jelentkezéseket postán vagy személyesen a felhívás „A” melléklet III. pontjában 
meghatározott címre kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől csütörtökig 09:00-
15:00 óráig, pénteken 09:00-12:00 óráig, a részvételi határidő lejártának a napján 09:00-13:00 
óráig az „A” melléklet III. pontjában meghatározott címre. 
6. A postán feladott vagy kézbesítő futárral küldött részvételi jelentkezést ajánlatkérő akkor 
tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az részvételi határidő lejártáig sor 
kerül az „A” melléklet III. pontjában megjelölt címen. Az részvételi jelentkezés, illetve az azzal 
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli. 
Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés személyes megbízott útján történő leadásakor 
számoljon azzal, hogy a felhívásban feltüntetett leadási címen az épületbe való bejutás, illetve a 
megjelölt 
helyiségbe történő elkísérés több percet is igénybe vehet! Ajánlatkérő csak a pontosan a 
felhívásban megjelölt címen (helyiségben) és a felhívás IV.3.4.) pontjában meghatározott 
határidőig leadott részvételi jelentkezéseket tekinti határidőre beérkezettnek! A felhívásban 
pontosan meghatározott helyen kívül benyújtott részvételi jelentkezések beérkezéséért az 
ajánlatkérő nem vállal felelősséget. 
7. Az részvételi jelentkezést, valamint a részvételi jelentkezésbe becsatolt nyilatkozatokat olyan 
személy(ek)nek kell aláírni, aki(k) jogosultak a részvételre jelentkező, illetőleg a nyilatkozatot 
tevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. Az e jogosultságot igazoló 
dokumentumokat a részvételi jelentkezésbe csatolni kell (aláírási címpéldány, ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás minta vagy meghatalmazás) – a részvételre jelentkező, az alvállalkozó és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében is (másolatban elfogadható). 
8. Az részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdésében, a 60.§ (3), (5) 
bekezdésében foglaltakra (kifejezett elfogadó nyilatkozat szükséges). 
9. Közös részvételi jelentkezés esetén a részvételi jelentkezéshez csatolni kell: 
- a közös részvételre jelentkezők által kötött és cégszerűen aláírt megállapodást, melynek 
tartalmaznia kell az részvételre jelentkezők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
feladat- és hatásköri megosztás bemutatását, illetve azon részvételre jelentkező (és személy) 
megjelölését, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös 
részvételre jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet (Kbt. 25. § (2) és (4) bekezdés); 



- a kijelölt közös képviselő személy aláírás mintáját is tartalmazó – valamennyi részvételre 
jelentkező által cégszerűen aláírt - meghatalmazást; 
- a valamennyi részvételre jelentkező által cégszerűen aláírt kötelező érvényű nyilatkozatot 
eredeti vagy hiteles másolatú példányban, mely szerint nyertesség esetén a szerződésben vállalt 
valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös részvételre jelentkező készfizető 
kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállal (Kbt. 25. § (6) bekezdés).. 
10. Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi jelentkezésbe 
becsatolandó dokumentumok a jelen részvételi felhívás V.4) Egyéb információk – 9. pontjában 
foglalt dokumentumok kivételével egyszerű másolatban is benyújthatóak. 
11. Az részvételi jelentkezés elkészítésének a költsége részvételre jelentkezőt terheli, az 
semmilyen jogcímen nem hárítható át az ajánlatkérőre.  
12. Az ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi 
figyelembe, és bármilyen – az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot – 
kizárólag magyar nyelven tud a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátani. A részvételi 
jelentkezést képező dokumentum minden eleme, a csatolt egyéb okmányok magyar nyelvűek 
kell, hogy legyenek. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat a részvételre 
jelentkező által készített felelős fordítással együtt lehet benyújtani (ajánlatkérő természetesen 
elfogadja az idegen nyelvű dokumentumok harmadik fél által készített hiteles fordítását is). 
Amennyiben az idegen nyelven készült dokumentum felelős fordítását a részvételre jelentkező 
saját maga készíti el, cégszerűen nyilatkoznia kell arról, hogy a kérdéses idegen nyelvű 
dokumentummal kapcsolatban a fordítást ő végezte el, a fordításhoz szükséges magas szintű 
idegen nyelvismerettel és fordítási kompetenciákkal rendelkezik, és a fordítás eredményeképpen 
megadott magyar nyelvű szöveg tartalmilag kifogástalanul adja vissza az idegen nyelvű 
dokumentumban foglaltakat. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott (fordítás 
esetén a fenti feltételnek megfelelően fordított és nem hiteles fordítás esetén a hozzá mellékelt, 
fenti tartalmú cégszerű nyilatkozattal ellátott) dokumentumok alkalmasak. 
A jelen közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a 
magyar. 
13. Árfolyamok: Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történő 
átszámításánál a részvételi felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által 
meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a Magyar 
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a részvételi felhívás feladásának napján érvényes 
árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 
14. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertesnek kihirdetett ajánlattevő visszalépése esetén 
az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített szervezettel 
(személlyel) kösse meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. 
15. A részvételre jelentkezőnek, alvállalkozónak, valamint az alkalmasság igazolásában részt 
vevő gazdasági szereplőnek be kell nyújtania a képviseletre jogosult személy aláírási 
címpéldányát másolatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi 
jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást. 
16. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy részvételre jelentkező  
tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal 
élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 
felelni. 
17. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia 
kell, hogy legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig felelősségbiztosítási szerződést köt, vagy 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a dokumentációban lévő szerződés-tervezetben előírt 



mértékben és terjedelemben. 
18. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.  
19. Az ajánlatkérő a részajánlat-tétel lehetőségét megvizsgálta, de azt a Kbt. 46. § (3) bekezdése 
alapján nem tartja lehetségesnek, és ezért nem tette lehetővé a részajánlat-tétel lehetőségét jelen 
eljárásban. 
20. A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. 
21. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 
 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:   2013/03/08 (év/hó/nap) 



A. MELLÉKLET 
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE 

 
Hivatalos név: Perfectus Kft.  
Postai cím: Széchenyi tér 35.  
Város/Község: Szentendre  
Postai irányítószám: 2000  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila  
Telefon: 06-30-20-10-302  
E-mail: perfectuskft@gmail.com 
Fax: 06-26-303-678 
 
II) A DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐ BE:  
 
Hivatalos név: Gyál Város Önkormányzata 
Postai cím: Kőrösi út 112-114., Polgármesteri Hivatal I. em. 119. iroda 
Város/Község: Gyál 
Postai irányítószám: 2360 
Ország: HU 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Hegedűs István 
Telefon: 29/544-131 
E-mail:  
Fax: 29/340-028 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyal.hu 
 
 
III) AZ AJÁNLATOKAT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI:  
 
Hivatalos név: Gyál Város Önkormányzata 
Postai cím: Kőrösi út 112-114., Polgármesteri Hivatal I. em. 119. iroda 
Város/Község: Gyál 
Postai irányítószám: 2360 
Ország: HU 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Hegedűs István 
Telefon: 29/544-131 
E-mail:  
Fax: 29/340-028 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyal.hu 
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Tisztelt Ajánlattevők! 
 
Az Gyál Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a Közép-Magyarországi 
Operatív Program keretén belül KMOP-4.5.2-11-2012-0021 „Bölcsődei ellátását nyújtó 
intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” tárgyú pályázatra 
benyújtott „Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” kivitelezése 
tárgyú beruházását közbeszerzési eljárás keretében valósítja meg. Az részvételi felhívásban és 
a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény (Kbt.) és a közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók. 

 
1. A részvételi felhívás száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ …….2013.  
2. A részvételi jelentkezés formai követelményei a következők:  

a) A részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell 
fűzni, a csomót matricával a részvételi jelentkezés első vagy hátsó lapjához 
rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a részvételre jelentkező részéről 
erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább 
egy része a matricán legyen;  

b) A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 
növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó 
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot 
(ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben 
eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, 
ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az 
iratok helyére a bírálat során egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a 
kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez a részvételi 
jelentkezésben való tájékozódása, illetve a részvételi jelentkezésre való 
hivatkozása érdekében szükséges;  

c) A részvételi jelentkezés az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely 
alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján 
megtalálhatóak;  

d) A részvételi jelentkezést cégszerűen aláírva, 1 eredeti és 2 másolati 
példányban kell nyomtatott formában, papíralapon benyújtani, 
egyértelműen megjelölve az eredeti és másolati példányokat. Amennyiben 
az eredeti és a másolati példányok között eltérés van, az eredeti példány az 
irányadó. 

e) A részvételi jelentkezést CD vagy DVD lemezen is be kell nyújtani PDF 
formátumban úgy, hogy az aláírást, oldalszámozást követően kell teljes 
terjedelemben beszkennelni. 

f) A részvételi jelentkezésben lévő, minden – a részvételre jelentkező vagy 
alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 
által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást 
kaptak. Az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt természetes 
személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a 
rendelkezésre állásukat bizonyító iratot (mely másolatban is benyújtható);  

g) A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen – a részvételi 
jelentkezés beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot 
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aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátni.  

h) A részvételi jelentkezést 1 (egy) darab lezárt csomagolásban kell benyújtani. 
 

3. A részvételi jelentkezéshez csatolt idegen nyelvű dokumentumok fordítását 
közvetlenül az idegen nyelvű dokumentumot követően kérjük csatolni. 

 
4. Gazdasági társaság részvételre jelentkezőknek, közös részvételre jelentkezőknek, 

alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a 
képviselője aláírási címpéldányát csatolni kell, nem magyar cég esetén a 
cégkivonatnak megfelelő dokumentumot is. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem 
bírált módosítás van folyamatban, úgy a részvételi jelentkezéshez csatolni kell az 
esetleges változásbejegyzési kérelmet. Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói 
igazolványt kell másolatban csatolni. 

 
5. Az ajánlatkérő a rendelkezésre álló pénzügyi forrásaira és a beérkezett ajánlatokra 

tekintettel hirdet eredményt, vagy nyilvánítja az eljárást eredménytelenné az 
ajánlattételi szakaszban.  

 
6. A határidők magyarországi helyi idő szerint értendők. 

 
7. A jelen dokumentáció tartalmazza a részvételi jelentkezéshez szükséges 

információkat, a vállalkozási szerződés tervezetét, valamint egyes 
nyilatkozatmintákat.  

 
8. A jelen dokumentációt a részvételi jelentkezés könnyítése céljából elektronikusan is 

részvételre jelentkezők rendelkezésére bocsátja ajánlatkérő, a nyilatkozatminták 
kitöltése érdekében. 

 
9. Figyelem, érvénytelen az a részvételi jelentkezés, mely a részvételi felhívásban, vagy 

a jelen dokumentációban foglaltaktól eltér. A részvételi szakaszban a Kbt. 60. § (4) 
bekezdése alapján a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. 
 

10. Ajánlattételi szakaszra vonatkozó információk:  
 
• A közbeszerzési eljárás nyertese az az ajánlattevő, amelyik az összességében 

legelőnyösebb érvényes ajánlatot nyújtotta be, kivéve, ha az eljárás a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján eredménytelen. 

 
• Az árat nettó összegben, magyar forintban kell megadni, oly módon, hogy az árba 

be kell építeni az anyag és munkadíjat, járulékokat és a teljesítéssel kapcsolatban 
felmerült valamennyi díjat és költséget. Az árnak a tételes beárazott költségvetésen 
kell alapulnia, melynek tartalmaznia kell az észrevételi költségvetést is. Az az 
ajánlat, mely a járulékos költségeket külön árazza be, nem lesz összehasonlítható a 
többi ajánlattal, így azt ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja! Az ár sem 
nyersanyag, energia, üzemanyag, vagy egyéb árváltozással, jelentős 
árfolyamváltozással, sem egyéb indokkal egyoldalúan nem módosítható. A 
megajánlott árat egyértelmű formában úgy kell megadni, hogy annak 
megállapításához további matematikai számítás elvégzésére már ne legyen 
szükség. A beszerzésre kizárólag egyösszegű árajánlat adható be, ajánlattevő 
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részéről semmilyen árklauzula nem kerül elfogadásra. Ajánlati árként feltételhez 
nem kötött, egy számmal meghatározott ár adható meg. Több változatú ár nem 
adható, nem adható olyan ár, amely egyéb szempontok függvényében képzett. 

 
• Az Ajánlattevő által a végleges ajánlatában megadott értékek, paraméterek, 

feltételek és nyilatkozatok az Ajánlattevő számára szerződéses kötelezettségeinek 
teljesítése során kötöttnek tekintendők, azok csak a szerződésben rögzített 
feltételek szerint változhatnak. 

 
11. Az Ajánlatkérő a Kbt. 45. §-ban foglaltaknak megfelelően fenntartja a lehetőséget a 

részvételre jelentkezők számára, hogy kiegészítő tájékoztatás kérése végett írásban 
kérdéseket tegyenek fel. Ezekre az Ajánlatkérő írásban válaszol legkésőbb a Kbt. által 
megadott határidőig (Kbt. 122. § (5) bekezdés). A részvételre jelentkezőknek 
kiegészítő tájékoztatás iránti igényeiket (a továbbiakban: kérdések) írásban kell 
benyújtaniuk (személyesen vagy fax útján) az ajánlattételi felhívás I.1 pontjában 
megadott helyen, vagy számon. Az egyéb helyen benyújtott vagy más faxszámra 
megküldött kérdést Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. A részvételre jelentkezők 
felelőssége, hogy az ilyen kérdések a Kbt. szerinti határidőben megérkezzenek az 
Ajánlatkérőhöz. A határidőhöz képest késve érkező kérdéseket az Ajánlatkérő a Kbt. 
45. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak szerint veszi figyelembe. Ajánlatkérő kéri a 
részvételre jelentkezőket, hogy lehetőség szerint kérdéseiket - a kérdés feltételére 
irányadó határidő lejártásig - szerkeszthető MS Word formátumban elektronikusan is 
szíveskedjenek továbbítani az I.1 pontban megadott e-mail címre, az elektronikus 
levél tárgyában feltüntetve az eljárás tárgyát. 
Az ajánlatkérőt nem kötik azok az információk, amelyeket nem a megjelölt módon 
szerez be a részvételre jelentkező. 

 
12. A részvételi jelentkezés érvénytelen, ha bármely okból nem felel meg az részvételi 

felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Hiánypótlás a Kbt-ben meghatározott mértékben lehetséges. 

 
13. A szerződéses feltételeket a vállalkozási szerződés tervezete tartalmazza. 

 
14. Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés benyújtásával elfogadja a közbeszerzési 

eljárás során az elektronikus kapcsolattartást, mely e-mailen és/vagy faxon történik 
részvételre jelentkező nyilatkozaton rögzített elérhetőségein. Részvételre jelentkező 
köteles gondoskodni arról, hogy a részvételi nyilatkozaton rögzített elérhetőségein a 
kapcsolattartás folyamatosan és hibamentesen biztosított legyen, az ennek 
megszegéséből eredő kárt és kockázatot viselni köteles. 

 
15. Részvételre jelentkező köteles a dokumentációt átvétel előtt megvizsgálni. Utólag nem 

hivatkozhat arra, hogy a dokumentációt nem, vagy hiányosan vette át. A 
dokumentáció és annak ellenértéke a Kbt-ben meghatározott esetekben jár vissza.  

 
16. Részvételre jelentkezőknek az eljárás során egy, egységes szerkezetű írásos részvételi 

jelentkezést kell készítenie, mely részvételi jelentkezés a részvételi határidő lejárta 
után semmilyen formában – még az Ajánlatkérő hozzájárulása esetén – sem 
módosítható (kivéve a tárgyalási szakaszban az ajánlati kötöttség alá nem tartozó 
részeket, a tárgyalási szakasz lezárásáig).  

 
4

 



 

17. Az Ajánlatkérő kizárólag azokat a részvételi jelentkezéseket tekinti az előírt határidőre 
beérkezettnek, amelyek a Részvételi Felhívásban meghatározott helyre az előírt 
határidőig megérkeznek. A nem erre a helyre benyújtott részvételi jelentkezéseket a 
bontás helyszínére késedelmesen történő beérkezéséért az Ajánlatkérő nem vállal 
felelősséget és a részvételi jelentkezést nem tekinti határidőben beérkezettnek. 
Amennyiben a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezését postai úton küldi meg, 
úgy a postai kézbesítésből származó bizonytalanságok (különösen az részvételi 
határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag megsérülése) esetleges bekövetkezése 
saját kockázatát képezik. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezésüket késedelmesen 
benyújtó részvételre jelentkezőktől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó 
körülményt (baleset, csúcsforgalom, eltévedés, parkolási probléma, stb.). A késve 
érkezett részvételi jelentkezést az ajánlatkérő – a Kbt. 61. § (3) bekezdésében foglalt 
eset kivételével – nem bontja fel, és nem adja vissza a részvételre jelentkezőnek, mivel 
a Kbt. szerint 5 évig az eljárással kapcsolatban keletkezett összes iratot meg kell 
őriznie. 

 
18. Ajánlatkérő valamennyi részvételre jelentkezőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, 

követelményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció, vagy az 
részvételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítések, pontosítások tartalmaznak, 
átvizsgáljon. Bármely, a részvételi jelentkezés által tartalmazott hiba, elírás, 
pontatlanság, vagy nem pótolható hiányosság a részvételre jelentkező kockázatára 
történik, és a részvételi jelentkezés érvénytelenségét eredményezheti. 

 
19. Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés benyújtásával teljes egészében és 

megkötések nélkül elfogadja a jelen Dokumentációban meghatározott összes feltételt a 
részvételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel, pontosításokkal együtt, 
függetlenül a részvételre jelentkező saját feltételeitől, amelyektől ezennel eláll. 

 
20. Ajánlatkérő külön meghívót nem küld a részvételre jelentkezőknek, jelen 

Dokumentáció tekintendő meghívásnak a bontási eljárásra.  
 

21. Közbeszerzési eljárás lebonyolítója Ajánlatkérő képviseletében: 
 
Hivatalos név: Perfectus Kft.  
Postai cím: Széchenyi tér 35.  
Város/Község: Szentendre  
Postai irányítószám: 2000  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila  
Telefon: 06-30-20-10-302  
E-mail: perfectuskft@gmail.com 
Fax: 06-26-303-678 
 

22. A részvételi jelentkezés elvárt tartalmi elemei: 
a) Borítólap 
b) Oldalszámokat feltüntető tartalomjegyzék 
c) Részvételi nyilatkozat (felolvasólap) nyilatkozatminta kitöltésével  
a) A Kbt. 40. § (1) bekezdése és a 60.§ (3), (5), 54. § (1) bek.  szerinti nyilatkozat 
b) Kizáró okok hiányának igazolása (nyilatkozat) 
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c) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása a felhívás szerint 
d) Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása a felhívás szerint 
e) Aláírási címpéldány, adott esetben meghatalmazás 
f) Nyilatkozat felelősség biztosításról 
g) Egyéb iratok szükség szerint (pl. Konzorciumi megállapodás, fordítás, változás 

bejegyzés igazolása, stb.) 
 

A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat:  
 

„BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE KMOP-4.5.2-11-2012-0021. Az részvételi határidő 
lejártáig nem bontható fel!” 

 
31. Valamennyi, a részvételi jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumban tett nyilatkozat 

esetében fenn áll az, hogy a Kbt. szerinti körülmények fennállása esetén hamis 
nyilatkozatnak minősül. 
 

32. A közbeszerzési műszaki leírásban (költségvetésben) szerepeltetett gyártmányokra, 
eredetű-, márkájú-, típusú dolgokra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozás csak az 
áru jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt, 
Ajánlatkérő azokkal egyenértékű, vagy azoknál Ajánlatkérő számára kedvezőbb 
teljesítést is elfogad. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell a megvalósítás előtt 
Ajánlatkérő által elfogadható módon igazolnia. 
 

33. A részvételi jelentkezéssel a részvételre jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy 
ajánlatkérő a Kbt-ben meghatározott nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan előírt 
kötelezettségének eleget tehessen. 
 

34. A kizáró okok hiányának igazolása körében is kérjük, figyelmesen olvassa el a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendeletet. 

 
35. Az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 

esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó információk az alábbi honlapokon szerezhetők be (amennyiben az adott 
eljárás esetén ez kötelezettségként jelenik meg): 
1) Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
[1024 Budapest, Margit krt. 85., tel.: (80) 204-292, (1) 346-9400] 
2) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
[1145 Budapest Columbus u. 17-23 Tel.: +36-1-301-2900. Fax: +36-1-301-2903] 
3) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete  
[1138 Budapest, Váci út 174., tel.: (1) 465-3800] 
4) NAV Észak-budapesti Adóigazgatósága 
[1134 Budapest, Dózsa György út 128-130.; tel: 06-1-427-3200] 
5) Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 
[1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. tel: 06-1-224-9100] 
6) Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság 
[1055 Budapest, Szalay u. 10-14., tel: tel: 06-1-795-1100] 
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Nyilatkozat minták 
  
Kérjük a Tisztelt részvételre jelentkezőket, hogy legalább az alábbi nyilatkozatminták szerinti 
tartalommal adják meg a megfelelő nyilatkozatokat. A nyilatkozatminták nem tartalmazzák a 
részvételi jelentkezéshez benyújtandó valamennyi nyilatkozatot, azok csupán az részvételre 
jelentkezés könnyítését szolgálják. 
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Részvételi nyilatkozat  
(felolvasólap) 

 
Tárgy: 
Gyál Város Önkormányzat ajánlatkérő 
Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül KMOP-4.5.2-11-2012-0021 
„Bölcsődei ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése  és kapacitásának 
bővítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárása 

 
Alulírott(ak), aki teljes körű felhatalmazással rendelkezik a jelen nyilatkozatban megnevezett 
Részvételre Jelentkező(k) nevében, a részvételi dokumentációt áttanulmányozva és azokat 
megértve, ezúton részvételi jelentkezést nyújt be a Közép-Magyarországi Operatív 
Program keretén belül KMOP-4.5.2-11-2012-0021 „Bölcsődei ellátását nyújtó 
intézmények infrastrukturális fejlesztése  és kapacitásának bővítése” tárgyú szerződésre. 
A Részvételi Felhívásban, a Részvételi Dokumentációban foglalt feltételeket mindenben 
tudomásul vettük és elfogadjuk. 
 
Alulírott kijelentem, hogy a részvételre jelentkezésben szereplő nyilatkozatok, és a megadott 
információk teljesek, és minden részletük megfelel a valóságnak. 
 
Részvételre jelentkező  
 
neve:……………………………………………………………………………....... 
 
székhelye: ………………………………………………………………………….…......        
 
levelezési címe:…………………………………………………………………….………........ 
 
kapcsolattartó személy, vagy 
személyek:…………………………………………….………........ 
 
telefonszáma: .............................. faxszáma: .........................e-mail címe: ............................... 
 
 
Cégünknek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény szerinti besorolása1: … vállalkozás (kitöltendő!). 
 
Hozzájárulunk ahhoz, hogy ajánlatkérő a Kbt-ben meghatározott nyilvánosság biztosításával 
kapcsolatosan előírt kötelezettségének eleget tehessen. 
 
A felhívásban megjelölt biztosítékokat az előírt határidőig az előírt formában rendelkezésre 
bocsátjuk. Cégünkkel, illetőleg a cégünk által igénybe vett személyekkel szemben nem áll 
fenn a közbeszerzési törvény szerinti összeférhetetlenség. 
 
A részvételi jelentkezés során figyelembe vettük az adózásra, a környezetvédelemre, az 
egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók 
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 

                                                 
1 Kérjük, arról is nyilatkozzon, ha nem tartozik a törvény hatálya alá! 
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 ………………………., 2013. …………….…….    
 ………………………… 

Részvételre jelentkező cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat  

Tárgy: 
Gyál Város Önkormányzat ajánlatkérő 
Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül KMOP-4.5.2-11-2012-0021 
„Bölcsődei ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése  és kapacitásának 
bővítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárása 
 
Részvételre jelentkező 
 
neve:……………………………………………………………………………....... 
 
székhelye: ……………………………………………………………………….…......        
 

nyilatkozom,  
 

hogy a közbeszerzési eljárásban 
 

a) a közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: … (pl. ácsmunkák) (Kitöltendő!) 

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve, címe, adószáma, valamint a 
közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó 
közre fog működni: … (Kitöltendő!) 
 
Az alkalmasság igazolására igénybe vesz más szervezetet: ………… (IGEN / NEM2) 
 
Igen válasz esetén: 

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik: … 
 

 
Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez cégünk nem vesz igénybe a Kbt. 56. § 
(1) bekezdése, valamint az 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett 
más szervezet (amennyiben releváns) nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése, valamint az 
57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
………………………., 2013. …………….…….    
 
 
 …………………………… 

Részvételre jelentkező cégszerű aláírás 
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2 Igen válasz esetén kérjük, töltse ki az alatta lévő részt. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá 
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt (erre vonatkozóan nyilatkozatminta található a dokumentációban). 

 



 

Nyilatkozat a kizáró okokról 1. 
 

Tárgy: 
Gyál Város Önkormányzat ajánlatkérő 
Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül KMOP-4.5.2-11-2012-0021 
„Bölcsődei ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése  és kapacitásának 
bővítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárása 

 
Részvételre jelentkező, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 
neve:……………………………………………………………………………....... 
 
székhelye: ……………………………………………………………………….…......        
 

nyilatkozom,  
 

hogy cégünkkel szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvényben foglalt és egyúttal az részvételi felhívásban előírt kizáró okok: 
 
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) 
pontjainak, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjának hatálya alá 
tartozik. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének 
hatálya alá tartozik. 
 
 
 
………………………., 2013. …………….…….    
 
 
                    …………………………… 

Részvételre jelentkező cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat a kizáró okokról 2. 
 

Tárgy: 
Gyál Város Önkormányzat ajánlatkérő 
Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül KMOP-4.5.2-11-2012-0021 
„Bölcsődei ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése  és kapacitásának 
bővítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárása 

 
Részvételre jelentkező  
 
neve:…………………………………………………………………………………… 
 
székhelye: ……………………………………………………………………….…......        
 

 
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és 
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 
módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont 
fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.  
 
3 A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) 
alpontjában foglaltak szerint nyilatkozom, hogy társaságunkat nem jegyzik szabályozott 
tőzsdén, ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r.) pontja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos neve, és állandó lakhelyének címe: 
 
1.) Tulajdonos neve:………………………………………………….. 

 
Tulajdonos állandó lakhelyének címe: 
:………………………………………………………………………… 

 
2.) Tulajdonos neve:………………………………………………….. 

 
Tulajdonos állandó lakhelyének címe: 
:………………………………………………………………………… 

 
3.) …. 
 
………………………., 2013. …………….…….    
 
                    …………………………… 

Részvételre jelentkező cégszerű aláírás 
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3 A jelen nyilatkozat mintaként szolgál, amennyiben a minta szövegezése helytálló a társaságuk esetén, elegendő 
csak a tényleges tulajdonosok számának megfelelően kitölteni a tulajdonosok (természetes személyekig 
lebontva)  nevét, lakcímét. Amennyiben a minta szövegezése nem, vagy nem teljesen helytálló (pl. a 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r.) pontja szerint definiált tényleges tulajdonos nincs), úgy kérjük, törölje, vagy 
módosítsa! 

 



 

Nyilatkozat felelősségbiztosításról 
 

Tárgy: 
Gyál Város Önkormányzat ajánlatkérő 
Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül KMOP-4.5.2-11-2012-0021 
„Bölcsődei ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése  és kapacitásának 
bővítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárása 

 
Részvételre jelentkező, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági 
szereplő (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 
neve:……………………………………………………………………………....... 
 
székhelye: ……………………………………………………………………….…......        
 

 
Alulírott …………………..nyilatkozom arról, hogy nyertességem esetén, a szerződés 
aláírásának napjáig a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján (építés-szerelési) 
felelősségbiztosítást kötök, vagy a meglévőt szükség szerint módosítom, kiterjesztem, a 
dokumentációban lévő szerződés-tervezetben előírt mértékben és terjedelemben. 
 
 
 
………………………., 2013. …………….…….    
 
 
                    …………………………… 

Részvételre jelentkező cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat erőforrás rendelkezésre állásáról 
Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint 

 
Tárgy: 
Gyál Város Önkormányzat ajánlatkérő 
Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül KMOP-4.5.2-11-2012-0021 
„Bölcsődei ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése  és kapacitásának 
bővítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárása 

 
Az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő  
 
neve:……………………………………………………………………………....... 
 
székhelye: ……………………………………………………………………….…......        
 

 
Alulírott ………………….. a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nevében 
nyilatkozom arról, hogy a tárgyi eljárásban ajánlattevő részére rendelkezésre bocsátom az 
alábbi kapacitásaimat az alábbi alkalmassági követelmények teljesítése érdekében, s egyúttal 
nyilatkozom arról, hogy ezen kapacitások, ill. a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
Rendelkezésre bocsátott kapacitás meghatározása: 

• ……. (pl. felelős műszaki vezető) 
 
Hivatkozás a vonatkozó alkalmassági követelményre: 

• ……. (pl. Ajánlattételi felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, M1. 
alkalmassági követelmény) 

 
 

 
  
………………………., 2013. …………….…….    

 
 
                    …………………………… 

Részvételre jelentkező cégszerű aláírás 

14
 



 

36. Szerződés-tervezet  
 
1. számú melléklet 

 
37. Árazatlan költségvetési kiírás (Külön csatolva CD lemezen) 

 
2. számú melléklet 
 

38. Műszaki tervdokumentációk, engedélyek (Külön csatolva papír alapon és CD 
lemezen: Jogerős építési engedély, szakhatósági hozzájárulások, kiviteli 
tervdokumentáció) 
 
3. számú melléklet 
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Tárgy: Javaslat pályázat kiírására civil szervezetek támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek (a továbbiakban: civil tv.) megfelelően az államháztartás alrendszeréből 
folyósított támogatás az 54.§. a) bek. szerinti rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv 
felelősségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy 
részének ellátását célozza. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bek. meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok között megjelenik a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás 
biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása, melyet az önkormányzat civil szervezetekkel összefogva valósít meg. 
Ezt a célt szolgálja e pályázati kiírás, mely a korábbi években bizottsági hatáskörben volt, de a Mötv  42. §. 
szerint a képviselő-testület hatásköréből idéntől már nem ruházható át többek között az államháztartáson kívüli 
forrásátadás. 

 
2012. január 1-jét követően az államháztartás alrendszereitől, így az önkormányzatoktól juttatott támogatásokból 
azok a nyilvántartásba vett, bejegyzett civil szervezetek részesülhetnek, akik a törvényben meghatározott módon 
beszámolójukat az Országos Bírósági Hivatal részére benyújtották és letétbe helyezték, ezért új szabályként ezt 
is figyelembe kell venni.(civil tv.75. § (1) bekezdés).  
A civil szervezet csak akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és a 
támogatást olyan feladatellátásra vagy olyan programok szervezésére kívánja fordítani, amely a helyiek, vagy az 
itt tartózkodók (idegenforgalom) érdekeit, a kulturális örökség helyi védelmét szolgálja. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évekhez hasonlóan a 2013. költségvetési évben is 
pályáztatás útján kívánja támogatni a városunkban működő civil szervezetek kulturális tevékenységét. 

Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 6.sz. mellékletében cél és általános tartaléka terhére 
„civil szervezetek támogatása” sorából civil szervezetek támogatására  3.000 eFt áll rendelkezésre.  

A pályázati kiírást a honlapon és a Gyáli Újságban megjelentetjük. A pályázat tervezett beküldési határideje 
2013. április 2. (kedd), elbírálásának határideje 2013. április 25. (csütörtök).  

 

Határozati javaslat: 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki civil szervezetek szabadidős és kulturális 
tevékenységének támogatására. 
 
A pályázat célja: olyan rendezvények, programok támogatása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a 

város kulturális programjainak megvalósításához.(támogatható: a rendezvények 
költsége + működési költségek. Vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg nem 
haladhatja a pályázati összeg 20 %-át) 

 
Előnyt élveznek: több civil szervezet összefogásával létrejövő programok, valamint városi szintű 

kulturális életet erősítő (térségi) rendezvények megvalósítói. 
 
A pályázók köre: Gyálon működő bejegyzett civil szervezetek. 
 
 



A pályázat követelményei:  
 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezet: 
- nevét, 
- címét, 
- adószámát, 
- éves programját, 
- a megpályázott tevékenység rövid leírását, 
- a pályázatban érintettek létszámát, tevékenységi körét, 
- a program költségvetését, 
- a vállalt önrész összegét, 
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, 
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, 
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell az: 
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu 
honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán) 
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, 
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,  
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a 
köztartozás mentességről, 
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, 
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát, 
- igazolást az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló 
beszámolóról. 

 
A pályázat benyújtási határideje és helye:  2013. április 2-ig (kedd 15.00 óra ) személyesen benyújtva 

a  Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, Kőrösi út 
112-114.), vagy legkésőbb postai úton április 2-ig 
postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének címezve. 

 
A pályázat elbírálása: Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület 

2013. április 25-i ülésén. 
 
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 6.sz. mellékletében 
cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil szervezetek támogatására  3.000 eFt 
áll rendelkezésre.  

 
Határidő: 2013. április 2. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sándor Tamás csoportvezető 

Gyál, 2012. február 4. 
 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
 
 
Az előterjesztés a 2013. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
          
 
          Diera Éva 
              Pénzügyi irodavezető 

http://www.gyal.hu/


 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat pályázat kiírására sport célú 

támogatás elnyerésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek (a továbbiakban: civil tv.) megfelelően az államháztartás alrendszeréből 
folyósított támogatás az 54.§. a) bek. szerinti rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv 
felelősségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy 
részének ellátását célozza. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bek. meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok között megjelenik a sport, ifjúsági ügyek ellátása, melyet az önkormányzat civil 
szervezetekkel összefogva valósít meg. Ezt a célt szolgálja e pályázati kiírás, mely a korábbi években bizottsági 
hatáskörben volt, de a Mötv  42. §. szerint a képviselő-testület hatásköréből idéntől már nem ruházható át többek 
között az államháztartáson kívüli forrásátadás. 
 
2012. január 1-jét követően az államháztartás alrendszereitől, így az önkormányzatoktól juttatott támogatásokból 
azok a nyilvántartásba vett, bejegyzett civil szervezetek részesülhetnek, akik a törvényben meghatározott módon 
beszámolójukat az Országos Bírósági Hivatal részére benyújtották és letétbe helyezték, ezért új szabályként 
figyelembe kell venni.(civil tv.75. § (1) bekezdés).  
A civil (sport) szervezet csak akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
és a támogatást olyan feladatellátásra vagy olyan programok szervezésére kívánja fordítani, amely a helyiek, 
vagy az itt tartózkodók, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az egészséges életmódra nevelés érdekeit szolgálja. 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évekhez hasonlóan a 2013. költségvetési évben is 
pályáztatás útján kívánja támogatni a városunkban működő helyi önszerveződő sportegyesületek, sportolók 
támogatását. 

Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 6.sz. mellékletében cél és általános tartaléka terhére 
„civil szervezetek támogatása” sorából sport célra  5.000 eFt áll rendelkezésre.  

A pályázati kiírást a honlapon és a Gyáli Újságban megjelentetjük. A pályázat tervezett beküldési határideje 
2012. április 2. (kedd), elbírálásának határideje 2012. április 25. (csütörtök)  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki sport célú támogatás elnyerésére 
 

A pályázat célja:  a helyi önszerveződő sportegyesületek, valamint a sportolók támogatása 
vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az 
egészséges életmódra nevelés elősegítése. 

 
A pályázók köre: Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek, egyéni sportolók 
 
A pályázat követelménye:  
 
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: 
- nevét, 
- címét, 



- adóazonosító jelét vagy adószámát, 
- éves programját, 
- a megpályázott tevékenység rövid leírását, 
- a pályázatban érintettek létszámát, tevékenységi körét, 
- a program költségvetését, 
- a vállalt önrész összegét, 
- a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, 
- az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, 
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell az: 
- a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu 
honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán) 
- bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, 
- 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,  
- amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a 
köztartozás mentességről, 
- alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, 
- aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát, 
- igazolást az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló 
beszámolóról. 

 
 
A pályázat benyújtási határideje és helye:  2013. április 2-ig (kedd 15.00 óra ) személyesen benyújtva 

a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, Kőrösi út 
112-114.), vagy legkésőbb postai úton április 2-ig 
postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének címezve. 

 
A pályázat elbírálása: Az Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a     

Képviselő-testület dönt 2013. április 25-i ülésén 
 
A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 6.sz. mellékletében 
cél és általános tartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra  5.000 eFt áll rendelkezésre.  

Határidő: 2013. április 2. 

Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

 
Az előterjesztést készítette:  Dr. Sándor Tamás csoportvezető 
 
Gyál, 2012. február 4. 
 
 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
 
 
Az előterjesztés a 2013. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
          
 
          Diera Éva 
              Pénzügyi irodavezető 

http://www.gyal.hu/


 

 

 

 

 
Tárgy: Javaslat a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségéből való kilépésre 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2011. (I.27.) számú határozatával a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségébe történő belépésről döntött, ezen időponttól kezdve Gyál Város Önkormányzata a 
Magyar Önkormányzatok Szövetségének tagja.  

A Szövetség célkitűzései között kezdetektől szerepelt a magyar önkormányzatok összefogása a lehetőségekhez 
mérten, függetlenül azok típusától, továbbá szerepet kívánt játszani abban, hogy a többi országos 
érdekszövetséggel együttesen fellépve képviselje az önkormányzati érdekeket. Ennek hatékony megvalósítása 
érdekében felkészítő tréningek és szemináriumok tartását tartja szükségesnek.  

A tagságért a tagönkormányzatok 10 Ft/állandó lakos/év összeget kötelesek fizetni, ez Gyál város esetében 
hozzávetőleg 240.000 Ft.  

Tekintettel arra, hogy Gyál Város Önkormányzata által befizetett tagdíj mértéke a tagság révén eddig 
megszerzett előnyökkel nem áll arányban, javaslom a T. Képviselő-testületnek a Szövetségből való kilépést.  

 

Határozati javaslat: 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből 
2013. március 1. napjával kilép.  
 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel. 

 
Az előterjesztést készítette:  dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens 

 

Gyál, 2012. február 7. 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 
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