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M E G H Í V Ó 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2013. március 28-án (csütörtök) 18.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Városháza - Nagyterem 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2013. március 7-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 új SZMSZ megalkotására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
   Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

4. Javaslat a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet megalkotására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

5. Javaslat a 2013. évi közbeszerzési terv elfogadására  
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat a Rendőrség 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Javaslat a FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület Gyál 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 
elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
 



 
8. Beszámoló a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2012. évi tevékenységéről 

 
 Előterjesztő: Kojnok Balázs irodavezető 
 Tárgyalja: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
   Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. Javaslat a Dózsa György utca forgalmi rendjének megváltoztatására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

10. Javaslat a Heltai Jenő utca 4371/1 és 4363/4 hrsz-ú területek közötti szakaszának sebességkorlátozására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

11. Javaslat iskolai szolgálati lakás megszüntetésére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális, Egészségügyi, és Közbiztonsági Bizottság 
 

12. Javaslat a Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megalapítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    

13. Javaslat az „Egészségügyi központ külső-belső felújítása ” tárgyú munkára tervező kiválasztására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 

15. Egyebek 
 
Gyál,  2013. március 21.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2013. március 7-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2013. március 7-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 01.-től március 14-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:      108.882 e Ft     8.900 e Ft    8,2 % 
 iparűzési adó:   1.088.817 e Ft  65.000 e Ft    6,0 % 
 építményadó:      205.299 e Ft  33.529 e Ft  16,3 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet február hónapban folyamatosan igénybe 
vettük, legmagasabb összege: 163.265.720,- Ft, legalacsonyabb összege: 68.848.607,- Ft. 
Munkabérhitelt a február havi bérek kifizetéséhez igénybe kellett venni. 
 
3./ A lekötött pénzeszközök állománya az alábbi: 
 

- Gyál jövője elnevezésű kötvénykibocsátásból származó lekötött pénzeszköz nagysága 2013. 
március 12.én 1.000.000.000,- Ft, amelynek megoszlása: 

 
  1.000.000.000,- Ft   lejárat: 2013.06.11.  kamat:   5,04 % 

 
A kötvény lekötéséből a 2013. évben 15.884.167,- Ft, a szabad pénzeszközökből történő lekötésből pedig 
87.500,- Ft a március 12-ig realizált kamat összege. Az 1 milliárd Ft óvadéki betét lekötéséből származó 
kamat összege: 15.407.668,- Ft. 
 

4./ 2013. január 1-től törvényi kötelezettség nem írja elő az Önkormányzatoknál a könyvvizsgálatot. Az 
Önkormányzat és a Béta Audit KFt között létrejött megbízási szerződés 2013. május 31-vel megszűnik, a 2012. 
évi beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálati záradék kiadását követően, amelyet nem újítottunk meg. 
 
II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 

1./ A járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet szerint az iratok átadása a járási 
hivatal számára az alábbiak szerint megtörtént: 

14. § (1) A jegyző a 2012. december 31. napján folyamatban lévő, a járási hivatal által átvételre kerülő ügyek 
iratait darabszintű iratjegyzékkel ellátott átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át 2013. január 2-án a járási 
hivatalvezetőnek.  

Gyám: 282 db, Okmány: 497 db, Szoc. igazgatás: 383 db átadva. 
(2) A gyámhatóság a járási gyámhivatal hatáskörébe kerülő, folyamatban lévőnek nem minősülő, de 

felülvizsgálati, folyósítási, elszámolási, visszafizetési, jelentéstételi kötelezettséggel érintett védelembe vételi, 
átmeneti és tartós nevelésbe vételi, utógondozási és utógondozói ellátási, gyámsági, gondnoksági, 
gyermektartásdíj megelőlegezési, otthonteremtési támogatási, valamint iskoláztatási támogatás felfüggesztési és 
szünetelési ügyek iratait a járási gyámhivatal vezetőjének.  

Gyám: 1588 db átadva. 
(3) A jegyző a 2012. december 31-éig jogerős határozattal meg nem szüntetett, a járási hivatal hatáskörébe 

kerülő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti pénzbeli és természetbeni 
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ellátásokkal kapcsolatos ügyek ügyiratait és a járási hivatal által átvételre kerülő nyilvántartásokat adja át a járási 
hivatal vezetőjének.  

Szoc. igazgatás: 2242 db átadva. 
 (5) A jegyző köteles a járási hivatal feladat- és hatáskörébe kerülő ügyek lezárt iratait az irattárban a 

köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9/A. §-a 
szerint - a fővárosi és megyei kormányhivatal szükség szerinti közreműködésével - leválogatni és elkülöníteni, 
valamint az iratanyagról készült tételszintű iratjegyzéket külön megállapodás szerint a járási hivatalnak átadni. 

Dabasra elszállítva bugyisi akták: 2010 db, Gyáli járáshoz: 44478 db átadva. 
 
Fentiek szerint: Gyámhoz 1970 db, Szoc. igazgatáshoz 2625 db, Okmányhoz 46985 (ebből 2010 db 

Dabasi járáshoz) került átadásra.  
 
Mindösszesen: 51580 db akta. 
 
A Gyáli járáshoz átadott 49570 akta elhelyezése: kisebb részben a (Gyám-,okmány- törzshivatali) kézi 

irattárakban, nagyobb részben a Járási hivatal alatt kialakított alagsori irattár legbelsőbb 58 nm-es 
részében történt. 

Az iratok tételes iratjegyzékkel és CD-re írva kerültek átadásra. 
 
 
2./ Polgármesteri keretből államháztartáson kívülre nyújtandó támogatások: 
 
1/ Adamecz József strandbirkózó világbajnok Gyál Város Önkormányzatának támogatását kérte, családi tragédia 
kapcsán és a sporttal, tanulmányaival kapcsolatosan megnövekedett kiadásaira való tekintettel. 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 pénzeszköz átadása – képviselő-testületi döntés szükséges hozzá. 
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 Adamecz József (2360. Gyál, Báthori köz 
12. sz. alatti lakos) strandbirkózó világbajnok további zökkenőmentes felkészülése érdekében a 2013. évi 
költségvetés 4. számú mellékletében az Egyéb működési célú kiadásoknál szereplő, a polgármester által 
felhasználható keretből 150.000,-Ft azaz Egyszázötven ezer forint támogatásban részesüljön. 
 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Polgármester 
 
 
2/ Pap Dorottya és Pap János európa-bajnoki helyezett utánpótlás karatézók 2013. április 19. és 21. között 
nemzetközi edzőtáborban szeretnének részt venni, amelyhez Gyál Város Önkormányzatának segítségét kérték. 
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 pénzeszköz átadása – képviselő-testületi döntés szükséges hozzá. 
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 Pap Dorottya és Pap János (2360. Gyál, 
Pesti út 1.) utánpótlás karatézók 2013. április 19. és 21. között az ausztriai edzőtáborba való eljutásukhoz a 2013. 
évi költségvetés 4. számú mellékletében az Egyéb működési célú kiadásoknál szereplő, a polgármester által 
felhasználható keretből 50.000,-Ft azaz Ötvenezer forint támogatásban részesüljenek. 
 
Határidő: 2013. április 15. 
Felelős: Polgármester 
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3/ Az Aranycsapat Alapítvány a Kárpát medence diáksportjáért 2003 óta szervezi az országhatárainkon túlnyúló 
diákbajnokságot öt sportágban. Kű Lajos, az alapítvány elnöke kérte Gyál Város Önkormányzatát, hogy 
lehetőségeihez mérten támogassa célkitűzéseiket. Céljuk az anyaországi és a határon túli magyarság nemzeti 
egységének erősítése a sport és a kultúra segítségével. 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 pénzeszköz átadása – 
képviselő-testületi döntés szükséges hozzá. 
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 Aranycsapat Alapítvány (1062. 
Budapest, Aradi u. 22.) célkitűzéseinek eléréséhez a 2013. évi költségvetés 4. számú mellékletében az Egyéb 
működési célú kiadásoknál szereplő, a polgármester által felhasználható keretből 150.000,-Ft azaz Egyszázötven 
ezer forint támogatásban részesüljön. 
 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Polgármester 
 
III.Városfejlesztési Iroda 
 
Jelenleg összesen 12 fő közfoglalkoztatott van Önkormányzatunk alkalmazásában, határozott idejű 2013.05.31-
ig tartó közfoglalkoztatási szerződés keretében, napi 6 órában. 
 
Fenti személyek közül 4 fő a Polgármesteri Hivatalban, 8 fő pedig a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. irányításával végzi munkáját. 
 
IV. Igazgatási Iroda 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2013. február havi tevékenységéről készített kimutatását. (1. 
sz. melléklet, 2. 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. március 21.  
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 

 



Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2012.  Február hónap

Illetékes szerv 
ért. v. intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése guberálók, lomtalanítók 
ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események 3 db 3 db
Roncs autók felderítése 1 db 1 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 11 db 2 db 9 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 5 db 5 db
Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával kapcsolatos események 4 db 2 db 2 db
Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek 32 db 30 db 2 db

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése
Irodai munka, ügyfél fogadás 32 db 32 db
Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, működés ellenőrzése 8 db 8 db
Gyalogos járőrőzés 34 db 34 db
Utcanévtáblák hiányának észlelése, jelzése
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése
Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése
Zöldterület szabálytalan használata, szennyezése, rongálása 1 db 1 db
Illegális fakivágás észlelése 8 db 8 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 2 db 1 db 1 db
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 12 db 12 db
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése 3 db 3 db
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 17 db 17 db
Megállással, várakozással, behajtással kapcsolatos 143 db 119 db 22 db 400 000 Ft 2 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 3 db 3 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 36 db 36 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 4 db 4 db
Irodai értekezletek 1 db 1 db

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 2 db 2 db
Elakadt, lerobbant szgk. műszaki mentésében részvétel, segítés 1 db 1 db
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 7 db 6 db 1 db 10 000 Ft
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 143 db 143 db

Összesen: 513 db 343 db 145 db 23 db 410 000 Ft 2 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
TÁJÉKOZTATÓ 

2013. február havi mezőőri tevékenységről 
 
 

2013. február hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak 
szerint alakultak. 
 
 
  Megnevezés:      Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés    1   
2. Falopás tettes nélkül      2  
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel     2 
4. Kábelégetés       1 
5. Vadgázolás       1 
6. Elkóborolt állatok      1 
7. Elütött állatok       --- 
8. Szemétszedés, külterület takarítás     --- 
9. Szemetelés elkövető nélkül     5 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése     -- 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése    2 
12. Gyepmester értesítése      2 
13. Vadőr értesítése       --10 
14. Tulajdonosok értesítése      18 
15. Ügyintézés (Felsőpakony)      ----- 
16. Parlagfű ügyintézés      --- 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás     --- 
18. Illegális építkezés      --- 
19. Madarak riasztása      --- 
20. Orvvadászat, orvhorgászat     1 
21. Feljelentés       5 
22. Tulajdonosi feljelentés      -- 
23. Figyelmeztetés       3 
24. Elkövetők elmenekülése      5 
25. Utak tisztítása       -- 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás     -- 
27. Gépjárművek ellenőrzése      -- 
28. Erdőtisztítás       -- 
29. Szárazgallyat szedő emberek     2 
30. Gabona taposás (jármű, ló)     -- 
31. Gabona, termény lopás      -- 
32. Crossmotoros, kvados károk     1 
33. Nyombiztosítás       -- 
34. Továbbképzés       -- 
35. Póráznélküli ebek sétáltatása     1 
36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés 3 
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás   -- 
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül    -- 
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése   2 



 
 
 
 
 

       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. március 7. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 
20/2013.(III.07.) sz. határozatával elfogadta. 
A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 
15/2013.(III.07.)     Intézkedést nem igényel. 
16/2013.(III.07.)  A székely zászló kihelyezésével kapcsolatos intézkedések 

folyamatban vannak. 
17/2013.(III.07.)  Az Integrált Motoros Klub részére odaítélt támogatásról a 

szerződés megkötésre került, az összeg március 14-én át lett 
utalva. 

18/2013.(III.07.)  A hulladéktömeg mérésre vonatkozó együttműködési 
megállapodás aláírásának előkészítése a  Hi-Tech 
Műszertechnika Kft-vel folyamatban van. 

19/2013.(III.07.)     Intézkedést nem igényel. 
20/2013.(III.07.)     Intézkedést nem igényel. 
21/2013.(III.07.)  A Stabilitási törvény által előírt kötelezettség a 2013. évi 

költségvetés mellékletében is rögzítésre került. 
22/2013.(III.07.)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésével kapcsolatos testületi határozat a Dél-Pest 
Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. részére megküldésre 
került. 

23/2013.(III.07.)  A házasságkötés hivatali helyiségen, ill. munkaidőn kívüli 
engedélyezéséről szóló rendelet kapcsán született módosító 
határozat a rendeletbe beépítésre került. 

24/2013.(III.07.)  A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2013. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló testületi 
határozat az ügyvezető igazgató részére átadásra került. 

25/2013.(III.07.)  A Városi Egészségügyi Központ 2012. évi beszámolójának 
elfogadásáról szóló testületi határozat az intézmény 
igazgatója részére átadásra került.  

26/2013.(III.07.)  A közművelődési pályázat készítése folyamatban van, 
határidőre benyújtásra kerül. 

27/2013.(III.07.)  Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2012. 
évi beszámolójának elfogadásáról szóló határozat az 
intézmény igazgatója részére átadásra került. 

28/2013.(III.07.)  Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2013. 
évi munkatervének elfogadásáról szóló határozat az 
intézmény igazgatója részére átadásra került 

29/2013.(III.07.)  A Rákóczi Szövetség Ösztöndíjprogram támogatására 
vonatkozóan az intézkedések folyamatban vannak. 

30/2013.(III.07.)  A várospolitikai célkitűzések megújításával kapcsolatos 
szerződés a Pestterv Kft-vel március 21-én felbontásra 
került. 

31/2013.(III.07.)  A város településrendezési eszközeinek megújításával 
kapcsolatos új szerződés a Pestterv Kft-vel március 21-én 
megkötésre került. 
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32/2013.(III.07.)  A 07/8 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos 

testületi határozat az ügyfél részére kiküldésre került.  
33/2013.(III.07.)  A 3870 hrsz-ú ingatlan megosztására vonatkozó testületi 

határozat az ügyfél részére megküldésre került. 
34/2013.(III.07.)  A Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 

megalapítására irányuló előterjesztés a március 28-ai ülésen 
kerül a Képviselő-testület elé. 

35/2013.(III.07.)  A Sportcsarnok műszaki terveinek ellenőrzésére vonatkozó 
szerződés megkötése folyamatban van. 

36/2013.(III.07.)  A Bóbita Bölcsőde bővítésének kivitelezésére kiírt pályázat 
kapcsán a közbeszerzési hirdetmény feladásra került.  

37/2013.(III.07.)  A civil szervezetek támogatására kiírt pályázat 
megjelentetése megtörtént, a pályázati anyagok 
folyamatosan érkeznek. 

38/2013.(III.07.)  A sportegyesületek, gyáli sportolók  támogatására kiírt 
pályázat megjelentetése megtörtént, a pályázati anyagok 
folyamatosan érkeznek. 

39/2013.(III.07.)  A Magyar Önkormányzatok Szövetségéből való kilépésről 
szóló testületi határozat az illetékes részére megküldésre 
került.  

40/2013.(III.07.)     Intézkedést nem igényel. 
 
 

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. március 21. 
 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 

 



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat új SZMSZ megalkotására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) a korábbi 
jogszabályi előírásokhoz képest újraszabályozza a helyi önkormányzatok jogállását, működését és feladatait. A 
Mötv. egyes rendelkezései eltérő időpontokban lépnek hatályba. Bizonyos rendelkezései már 2012. január 1. 
napjával, illetőleg 2012. április 15. napjával hatályba léptek, a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló, többször módosított 1/2011. (II.01.) rendeletben 
(továbbiakban: SZMSZ) meghatározott szabályokat azonban jelentős mértékben a 2013. január 1-én hatályba 
lépő előírások érintik, így szükségessé vált az SZMSZ-nek a megváltozott jogszabályi környezethez való 
igazítása. Ennek a követelménynek legegyszerűbben egy új szervezeti és működési szabályzat megalkotásával 
lehet eleget tenni, amely természetesen a jelenlegi szabályok és gyakorlat megtartására helyezi a fő hangsúlyt, de 
az összehasonlíthatóság kedvéért mellékeljük a jelenleg hatályos, egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-t is. (A 
változásokat pirossal jelöltük, az alcímek sorrendjét a Mötv. logikájához igazítottuk.) 
 
A teljesség igénye nélkül a lényegesebb változások a következők:  
 

 A Képviselő-testület – az át nem ruházható hatáskörei kivételével – a hatásköreit a polgármesteren, a 
bizottságokon és a részönkormányzat testületén felül a jegyzőre és a társulásra is átruházhatja.  

 Az alakuló ülés összehívása és vezetése is a polgármester feladata (eddig a polgármester hívta össze, és 
a korelnök vezette). 

 A Mötv. – ha csak kis mértékben is, de - átalakította a zárt ülés kötelező tartásának eseteit.  
 Az SZMSZ-ben kell meghatározni, hogy mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg 

tevékenységi körükben tanácskozási jog. 
 Új szabály, hogy a képviselő-testület az SZMSZ-ben rögzíti a személyes érintettségre vonatkozó 

bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit. 
 A Mötv. kibővítette a képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemeit. 
 SZMSZ-ben kell rögzíteni, hogy melyek azok az előterjesztések, amelyeket bizottság nyújthat be, ill. 

melyek azok, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be.  
 Az SZMSZ-nek tartalmaznia kell, hogy a Polgármester - a Képviselő-testület egyes kizárólagos 

hatáskörei kivételével -a két ülés közötti időszakban felmerülő mely halaszthatatlan önkormányzati 
ügyekben dönthet, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. 

 A Jegyzői és az Aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére – 
legfeljebb hat hónapi időtartamra – az SZMSZ rendelkezik a jegyzői feladatok ellátásának módjáról.  

 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló, ezen előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet megtárgyalni, és a rendeletet 
megalkotni szíveskedjék.  
 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
    Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens 
 
Gyál, 2013. március 7. 

 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2013.(…...) önkormányzati rendelete 
 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
 
 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53.§ (1) 
bekezdésében, valamint 143.§ (4) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdésének d) pontjában, továbbá a Mötv. 44., 45., és 48.§-ában, a 49.§ (2) bekezdésében, az 50. és 
51.§-ában, az 53.§ (3) bekezdésében, az 57.§-ában, az 59.§ (2) bekezdésében, a 68.§ (2) és (3) bekezdéseiben, a 
82.§ (3) bekezdésében, valamint a 84.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: R.) alkotja: 
 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1.§ Az önkormányzat elnevezése:  Gyál Város Önkormányzata 
 
2.§ Az önkormányzat székhelye:  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
3.§ Gyál Város Önkormányzatának jelképeiről és azok használatának rendjéről, továbbá a helyi kitüntetések és 
elismerő címek adományozásáról külön rendeletek rendelkeznek. 
 
4.§ Gyál Város Önkormányzata önállóan - szabadon, demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve 
- intézi a város közügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi hatalom gyakorlásáról, a 
mindezekhez szükséges feltételek megteremtéséről. 
 
5.§ (1) Az Önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg. A 
Képviselő-testületet a Polgármester képviseli.  
 
(2) Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei, a Képviselő-testület bizottságai, a 
Polgármester, a Jegyző, a szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó társulás, valamint a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látják el. 
 
(3) A Képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását a Polgármesterre, bizottságaira és a Jegyzőre 
átruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskör gyakorlására vonatkozó döntését 
visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 
 

2. A önkormányzati képviselők jogállása 
 

6.§ (1) A képviselők jogaikat és kötelességeiket tekintve egyenlők. 
 
(2) A képviselő tevékenysége során hivatalos személyként jár el. 
 
(3) Az önkormányzati képviselő: 

a) a Képviselő-testület ülésén a Polgármestertől, Alpolgármestertől, a Jegyzőtől, a Bizottság elnökétől 
önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb tizenöt napon belül 
írásban - érdemi választ kell adni; 

b) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni; továbbá kérésére a 
véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; 

c) tanácskozási joggal részt vehet bármely Bizottság ülésén. Javasolhatja a Bizottság elnökének a 
Bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a Bizottság legközelebbi ülése elé kell 
terjeszteni és tárgyalására az önkormányzati képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a 
Képviselő-testület vizsgálja felül Bizottságának, a Polgármesternek - a Képviselő-testület által 
átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését; 

d) megbízás alapján képviselheti a Képviselő-testületet; 
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e) a Polgármesteri Hivataltól igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli 
közreműködést. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a Polgármesteri Hivatal intézkedését, amelyre az 
tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni; 

f) köteles részt venni a Képviselő-testület munkájában. 
 
(4) Az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1. napjától 
számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. 
 

3. A Képviselőcsoport 
 
7.§ (1) A Képviselő-testületben a képviselettel rendelkező pártokhoz tartozó képviselők tevékenységük 
összehangolása céljából Képviselőcsoportot (Frakciót) hozhatnak létre. 
 
(2) Egy bejegyzett párthoz, társadalmi szervezethez tartozó önkormányzati képviselők csak egy 
képviselőcsoportot alakíthatnak. Egy képviselő csak egy Képviselőcsoportnak lehet a tagja. Egy 
Képviselőcsoportot legalább 3 fő önkormányzati képviselő alkothat. 
 
(3) A Képviselőcsoport megalakulásának tényét a megalakulástól számított 15 napon belül írásban be kell 
jelenteni a Polgármesternek. A bejelentés tartalmazza a Képviselőcsoport elnevezését, vezetőjének, vezető 
helyettesének, tagjainak a nevét. A Polgármester a bejelentést követő soron következő Képviselő-testületi ülésen 
bejelenti a Képviselőcsoport megalakulásának a tényét. 
 
(4) A Képviselőcsoport alakításának joga – a feltételek megléte esetén – megilleti a független képviselőket is. 
 
(5) A párt által alakított Képviselőcsoport fogadhatja a független képviselőket, ha azok bejelentik a csatlakozási 
szándékukat. 
 
(6) A Képviselőcsoport megszűnése esetén a (3) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
 

4. A Képviselő-testület működése 
 

A Képviselő-testület 
 
8.§ A Képviselő-testület tagjainak száma 12 fő, a képviselők névjegyzékének nyilvántartásáról a Jegyző 
gondoskodik. A Képviselő-testület tagjainak névsorát a jelen rendelet 1. számú függeléke tartalmazza. 
 

A Képviselő-testület ülései 
 

9.§ A Képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. 
 

Alakuló ülés 
 
10.§ (1) A Képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül tartja meg. Az alakuló 
ülést a Polgármester hívja össze és vezeti.  
 
(2) A Képviselő-testület alakuló ülésének napirendi pontjai az alábbiak: 

a) Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, az 
Önkormányzati képviselők és a Polgármester eskütétele, a megbízólevelek átadása; 

b) Tájékoztató a Polgármester választási ciklusra vonatkozó programjáról; 
c) Javaslat a Polgármester illetményének megállapítására; 
d) Javaslat az Alpolgármester megválasztására és illetménye megállapítására; 
e) Javaslat a Képviselő-testület bizottságai nevének és létszámának a meghatározására, a bizottságok 

tagjainak és elnökeinek a megválasztására, s ezeket követően a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló helyi rendelet módosítására. 

 
Rendes ülés 

 
11.§ A Képviselő-testület az általa elfogadott munkaterve szerint általában minden hónap utolsó csütörtökén 
18.00 órai kezdettel tartja rendes üléseit. 
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Rendkívüli ülés 
 

12.§ (1) A Képviselő-testület ülését tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni az önkormányzati képviselők 
egynegyedének, a Képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés 
összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze 
a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával. 
 
(2) A Polgármester rendkívüli ülést hívhat össze. 

 
(3) A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan napirendi pont vehető fel, amely a rendkívüli ülés meghívójában 
szerepel. 
 

A Képviselő-testület összehívása 
 

13.§ (1) A Képviselő-testület ülését a Polgármester – az ülés elnöke – írásbeli meghívóval hívja össze. A 
meghívót legalább 4 nappal az ülés előtt kell kézbesíteni, melyhez az írásos előterjesztéseket mellékelni kell. Az 
írásbeli meghívóval és írásos előterjesztéssel egyenértékű, ha a képviselők a meghívót és az előterjesztéseket 
általában PDF formátumban, e-mailben vagy más számítástechnikai adathordozón (pl. CD, DVD vagy pendrive) 
kapják kézhez a fenti időpontban. 
 
(2) A Polgármester és az Alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetén a Képviselő-testület 
összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke látja el. 
 
(3) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a tervezett napirendi 
pontok tárgyának és előadójának megjelölését. 
 
(4) Rendkívüli ülésre szóló meghívót legalább 24 órával az ülés előtt kell kézbesíteni. 
 
(5) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról és napirendjéről a lakosságot a helyben szokásos módon, a 
meghívónak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin történő kifüggesztésével és az önkormányzat hivatalos 
honlapján történő közzétételével értesíteni kell. 
 

Meghívottak 
 

14.§ (1) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni 
a) a képviselőket, 
b) a bizottságok nem képviselő tagjait, 
c) a Jegyzőt, az Aljegyzőt, 
d) az irodavezetőket, 
e) a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjét, 
f) a nemzetiségi önkormányzat elnökét, 
g) a napirendben érintett könyvvizsgálót, jogi képviselőt, intézményvezetőket és azon gazdasági társaság 

vezetőjét, amelyben az önkormányzat tulajdonos, 
h) az érdekképviseleti szervek, kamarák vezetőit az őket érintő kérdésekben, 
i) a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület képviselőjét a közbiztonságot, katasztrófavédelmet érintő 

napirendi pontokhoz.  
 

(2) Az írásos előterjesztéseket meg kell küldeni:  
- az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt személyeknek teljes terjedelmében, 
- az f) – i) pontokban szereplő meghívottaknak kizárólag az őket érintő napirend vonatkozásában.  
 

Az ülések nyilvánossága 
 

15.§ (1) A Képviselő-testület ülése nyilvános. 
 
(2) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik arról, hogy a nyilvános képviselő-testületi ülés meghívója, valamint 
előterjesztései az ülést megelőzően a város honlapjára is felkerüljenek.  
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Zárt ülés 
 
16.§ (1) A Képviselő-testület 
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, 
fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, 
fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; 
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek 
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti 
érdekét sértené. 
 
(2) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a jegyző, az aljegyző, továbbá meghívása esetén a Polgármesteri 
Hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa 
képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi pont tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény előírhatja, mely 
esetben kötelező az érintett meghívása. 
 
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti előterjesztéshez csatolni kell az érintett nyilatkozatát a nyilvános, vagy zárt 
ülésen történő tárgyalás kérdésében. A nyilatkozatot az előterjesztő legkésőbb a képviselő-testületi ülés 
kezdetéig eljuttatja az ülést levezető elnökhöz és a jegyzőkönyvvezetőhöz.   
 
 

A Képviselő-testület gazdasági programja és munkaterve 
 
17.§ (1) A Képviselő-testület munkáját a megbízatásának időtartamára szóló gazdasági program és éves 
munkaterv alapján végzi.  
 
(2) A gazdasági programot a Képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. A 
gazdasági program tervezetét a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.  
 
(3) A munkaterv tervezetét – a Polgármester iránymutatásai alapján – a Jegyző állítja össze, a Polgármester 
terjeszti a Képviselő-testület elé, legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31-ig. 
 
(4) A Polgármester a munkaterv készítésekor javaslatot kérhet 

a) az önkormányzati képviselőktől, 
b) a bizottságoktól és 
c) az önkormányzati intézmények vezetőitől, 
d) azon gazdasági társaság vezetőjétől, amelyben az önkormányzat tulajdonos. 

 
(5) A munkaterv tartalmazza 

a) a képviselő-testületi ülések időpontját, 
b) a tervezett napirendeket, 
c) az előterjesztők nevét és 
d) a napirendi pontokat véleményező bizottságok megnevezését. 

 
Tanácskozási jog 

 
18.§ A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joga van, mely jelenti a vitában való részvétel jogát szavazati jog 
nélkül, a 14.§ (1) bekezdés b) – i) pontokban felsorolt személyeknek, szervezetek képviselőinek. 
 

Interpelláció 
 

19.§ (1) A Képviselő-testület bármely tagja a városi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó minden 
ügyben a Polgármesterhez, az Alpolgármesterhez, az állandó bizottságok elnökeihez és a Jegyzőhöz 
interpellációt intézhet. 
 
(2) Az interpellációval a Képviselő-testület csak rendes ülésen foglalkozik. Az interpelláció napirendre tűzéséről 
a Polgármester gondoskodik. 
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(3) Az interpellációt legkésőbb az ülést megelőzően 5 nappal írásban kell bejelenteni, és lehetőséget kell adni az 
ülésen a szóban történő előadásra. 
 
(4) A szabályszerűen benyújtott interpelláció a napirend része. 
 
(5) Az interpelláció ideje maximum 5 perc, az arra adott válasz, viszontválasz, nyilatkozat időtartama is 
maximum 5 perc lehet. 

 
(6) Az interpellációra az ülésen vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni, és azt el kell 
juttatni minden képviselőhöz. 
 
(7) Amennyiben az interpellációra adott választ az interpelláló nem fogadta el, az elfogadásról a Képviselő-
testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. 
 
(8) Ha az interpellációra adott választ a Képviselő-testület sem fogadta el, további vizsgálat és javaslattétel 
céljából a Polgármester a kérdést az illetékes bizottság elé utalja. 
 
(9) A (8) bekezdés esetén az interpellációról és az arra adott válaszról az interpelláló nyilatkozata ismeretében a 
soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. 
 
(10) Visszavontnak kell tekinteni azt az interpellációt, amelynek megtárgyalásánál az interpelláló képviselő 
nincs jelen, és a megtárgyalás elnapolását nem kérte. 
 
(11) Egyazon kérdésben újabb interpellációnak nincs helye. Az interpelláció azonosságáról - kétség esetén - a 
Képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel határoz. 
 

A képviselői kérdés 
 

20.§ A képviselő a Képviselő-testület ülésén a Polgármestertől, az Alpolgármestertől, a bizottságok elnökeitől és 
a Jegyzőtől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, melyre az ülésen – vagy legkésőbb 15 napon belül 
írásban – érdemi választ kell adni. 
 

Önálló képviselői indítvány 
 

21.§ A Képviselő-testület bármely tagjának joga van önálló képviselői indítvány előterjesztésére. Ezt legkésőbb 
az ülést megelőző 21 nappal bizottsági véleményezésre írásban kell előterjeszteni. Az indítványnak az indokolást 
is tartalmaznia kell. Az indítványt legkésőbb a benyújtástól számított 60 napon belül napirendre kell tűzni. 
 

Napirend előtti felszólalás 
 

22.§ (1) Napirend előtti felszólalást előzetes jelentkezés alapján bármelyik képviselő tehet. Jelentkezni az ülést 
levezető elnöknél a rendes vagy rendkívüli testületi ülés megnyitásáig lehet. 
 
(2) A felszólalás időtartama maximum 5 perc. 
 
(3) A napirend előtti felszólalással érintett személy maximálisan 3 percben reagálhat az elhangzottakra. 
Viszontválasznak helye nincs. 
 

Előterjesztések 
 
23.§ (1) Az előterjesztés lehet 

a) rendelettervezet, 
b) javaslat, 
c) beszámoló, 
d) tájékoztató. 

 
(2) A tájékoztató határozati javaslatot nem tartalmaz, de testületi döntéssel beszámolóvá minősíthető. 
 
(3) Az előterjesztéseket írásban kell előterjeszteni. Az (1) bekezdés d) pontja esetében szóbeli előterjesztés is 
elfogadható. 
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(4) Az előterjesztést a Polgármesternél kell benyújtani. 
 
24.§ (1) Előterjesztést tehet 

a) a önkormányzati képviselő, 
b) a Bizottság, 
c) a Polgármester és Alpolgármester, 
d) a Jegyző és az Aljegyző, 
e) a nemzetiségi önkormányzat elnöke, 
f) a polgármesteri hivatal irodavezetője, az intézményvezető, 
g) a jegyző által megbízott köztisztviselő, 
h) azon gazdasági társaság vezetője, amelyben az önkormányzat tulajdonos. 

 
(2) A Képviselő-testület ülésén önállóan napirendi pontként olyan előterjesztés tárgyalható, amely megfelel az 
előterjesztésekkel szemben támasztott formai követelményeknek. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell 
különösen: 

a) az előterjesztés fejlécében az előterjesztő vagy szervezeti egysége megnevezését,  
b) az előterjesztés jobb felső negyedében az előterjesztés tárgyát, melynek pontosan meg kell egyeznie 

a képviselő-testületi ülés meghívójában szereplő szöveggel, 
c) az előterjesztés érdemi szövege fölött középen a hivatalos megszólítást („Tisztelt Képviselő-

testület!”), 
d) az előterjesztés érdemi szöveg alatt a határozati javaslatot a határidő és a felelős megjelölésével, 

kivéve a kizárólag rendeletalkotásra irányuló előterjesztést, 
e) az előterjesztés határozati javaslata alatt, rendeletre vonatkozó előterjesztés esetén annak érdemi 

szövege alatt annak feltüntetését, hogy a döntés meghozatala egyszerű, vagy minősített többséget 
igényel, 

f) a döntés meghozatalára vonatkozó tájékoztatás (egyszerű vagy minősített többség) után, hogy mely 
bizottságok tárgyalták meg az előterjesztést („Az előterjesztést tárgyalta:”), 

g) az előterjesztés végén az anyag készítőjének a nevét („Az előterjesztést készítette:”), 
h) az előterjesztés zárásaként az előterjesztés készítésének helyét és idejét, az előterjesztésre jogosult 

aláírását, valamint a bélyegzőlenyomatot. 
 
(3) A rendelettervezetről szóló előterjesztés nem tartalmaz határozati javaslatot, kivéve, ha az előterjesztés nem 
csak a rendelet megalkotására vonatkozik. 
 
(4) A költségvetést érintő – bármilyen tárgyú – előterjesztésnél az előterjesztő aláírását is tartalmazó lapon a 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője annak igazolására, hogy az előterjesztésben (határozati javaslatban) foglaltak a 
költségvetést érintő részei összhangban vannak a költségvetési rendelettel, az alábbi szöveget tünteti fel és 
aláírja: „Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.” Ha 
ez az összhang nem áll fenn, akkor az alábbi szöveget tünteti fel az előterjesztő aláírását is tartalmazó lapon a 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője. „Az előterjesztés a költségvetési rendelettel nincs összhangban, ennek oka az 
alábbi: …………” A kipontozott részre az okot kell röviden (legfeljebb három mondatban) megjelölni, és alá 
kell írni az ok megjelölése után „ 
 
(5) Rendelettervezet esetén a szöveges előterjesztés aláírásán túl a rendelettervezet utolsó oldalát is szignálnia 
kell az előterjesztésre jogosultnak. 
 
(6) A Képviselő-testület és bizottságai elé kerülő előterjesztéseket törvényességi ellenőrzésüket követően - 
amennyiben azok megfeleltek az előterjesztésekkel szemben támasztott jogszabályi és egyéb követelményeknek 
- az előterjesztő aláírását is tartalmazó lapon a Jegyzőnek, a Jegyző akadályoztatása esetén az Aljegyzőnek 
szignálnia kell. 
 
(7) Minden előterjesztést a Word for Windows szövegszerkesztő program „Times New Roman” betűtípusával, 
10-es betűnagysággal kell írni. 
 
(8) Az előterjesztő az előterjesztést visszavonhatja a testületi ülésen, de azt a Képviselő-testület minősített 
többséggel napirenden tarthatja. 
 
(9) Az előterjesztésekkel kapcsolatos egyéb követelményeket a Gyáli Polgármesteri Hivatal „A Képviselő-
testületi előterjesztések rendjéről” szóló szabályzata tartalmazza. 
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Napirend meghatározása 
  
25.§ A Képviselő-testületi ülés elnöke (továbbiakban: elnök) az ülést megnyitja, majd megállapítja a 
határozatképességet, számba veszi az előre bejelentett és bejelentés nélkül távollévőket. 
 
26.§ (1) Az elnök a javasolt napirend ismertetésével nyitja meg a tanácskozást. A napirendről a Képviselő-
testület egyszerű többséggel határoz. 
 
(2) Minősített többséggel vehető napirendre a meghívóban nem szereplő és a Bizottság által nem tárgyalt 
előterjesztés. 
 

Lejárt határidejű határozatok, tájékoztatás 
a két ülés közötti eseményekről 

 
27.§ (1) A Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásáról a Polgármester minden rendes testületi 
ülésen írásban köteles beszámolni. 
 
(2) A két testületi ülés közötti eseményekről a Polgármester írásbeli tájékoztatást ad a Képviselő-testület soron 
következő rendes ülésén. 
 
(3) Az (1) kezdés szerinti beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz. 
 

A vita vezetése 
 

28.§ (1) Az elnök a napirendi pontok tárgyalását külön-külön nyitja meg. Az előterjesztés után először a 
Bizottságok véleményét kéri. Ezt követően az előadóhoz a Képviselő-testület tagjai, majd a tanácskozási joggal 
rendelkezők intézhetnek kérdéseket, szólhatnak a tárgyhoz. 
 
(2) A Képviselő-testület szükség esetén egyszerű szótöbbséggel a tanácskozási joggal nem rendelkezőknek is 
vita közben 3 percben szót adhat. 
 

Személyes megszólíttatás 
 

29.§ A vitában elhangzó személyes tartalmú megjegyzésre az érintett képviselőnek joga van az elnök döntésétől 
függően a felszólalást követően nyomban, vagy a napirendi pont lezárása után észrevételt tenni. 
Viszontválasznak helye nincs. 
 

A tanácskozás rendjének fenntartása 
 
30. § (1) A képviselő-testületi ülésen jelenlévő személyek kötelesek a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani. 
 
(2) Az ülés elnöke gondoskodik a képviselő-testületi ülés rendjének fenntartásáról. A rend fenntartása érdekében 
az elnök 

a) figyelmezteti, majd ismétlődő esetben megvonja a szót attól a felszólalótól, aki a tárgytól eltér, a már 
elhangzottakat indokolatlanul ismétli, másokat sértő fogalmazást használ, 

b) rendre utasítja azt a képviselőt, aki a Képviselő-testület tekintélyéhez méltatlan kifejezést használ, vagy 
ilyen magatartást tanúsít, 

c) rendzavarás esetén figyelmezteti a rendbontót, 
d) a tanácskozás folytatását lehetetlenné tevő rendzavarás esetén az ülést félbeszakíthatja. 

 
(3) A Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelenő állampolgárok a részükre kijelölt helyen foglalhatnak 
helyet, az ülés rendjét nem zavarhatják. 

 
(4) Ha a hallgatóság a tanácskozás rendjét zavarja, az elnök a rendzavarót, vagy ha az nem állapítható meg, a 
teljes hallgatóságot kiutasíthatja az ülésről. 
 

A vita lezárása 
 

31.§ (1) Ha a napirendhez több hozzászóló nincs, az elnök a vitát lezárja. 
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(2) A Képviselő-testület bármely tagja javasolhatja a vita lezárását, melyről a Képviselő-testület - vita nélkül - 
egyszerű szótöbbséggel határoz. A vita lezárása után szót kell adni annak, aki 

a) felszólalási szándékát a javaslat elhangzása előtt jelezte; 
b) a vitában az ellene szóló, sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani, vagy a hozzászólásával 

kapcsolatban felmerült félreértéseket eloszlatni. 
 
(3) Az előterjesztőt megilleti a zárszó joga. 
 
(4) A Képviselő-testület a vita lezárása és az esetleges zárszó után szavaz a határozati javaslatról. 
 

Határozathozatal, határozatképtelenség 
 

32.§ (1) A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a önkormányzati képviselőknek több mint a fele 
jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlevő önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata 
szükséges (egyszerű többség). 
 
(2) A határozatképtelen testületi ülést 8 napon belül ugyanazon napirend megtárgyalására újra össze kell hívni. 
Ismételt határozatképtelenség esetén a Polgármester a rendkívüli ülés összehívásának szabályai szerint köteles 
eljárni. 
 

Minősített többség 
 

33.§ (1) Minősített többség szükséges a Mötv. 50.§-ában meghatározott ügyeken kívül 
a) az éves költségvetés 1 %-át meghaladó forgalmi értékű tulajdon elidegenítéséhez vagy beruházásához, 
b) a Polgármester, az Alpolgármester fegyelmi és anyagi felelősségének megállapításához, 
c) a hitel felvételéhez, amennyiben meghaladja a költségvetési rendeletben meghatározott mértéket, 
d) a bizottság tárgyalása nélküli előterjesztés napirendre tűzéséhez, 
e) az előterjesztés visszavonása esetén annak napirenden tartásához és 
f) az önkormányzati vagyon ingyenes megszerzéséről és átengedéséről szóló döntéshez. 

 
(2) A minősített többséghez a megválasztott önkormányzati képviselők több mint a felének, legalább 7 főnek 
egybehangzó igen szavazata szükséges. 
 

Összeférhetetlenség, kizárás 
 

34.§ (1) A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy 
személyesen érinti. A önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az 
érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a 
Képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell 
tekinteni. 
 
(2) Amennyiben az önkormányzati képviselő, vagy a bizottság nem képviselő tagja a személyes érintettség 
bejelentésére irányuló kötelezettségének nem tesz eleget, és e mulasztást bárki észleli, köteles azt az elnöknek 
jelezni. Amennyiben a mulasztás beigazolódik, az elnök a mulasztót figyelmeztetésben részesíti. A 3. 
figyelmeztetés után a mulasztót az utolsó figyelmeztetés hónapjára járó tiszteletdíja nem illeti meg.   
 

A szavazás módja 
 
35.§ (1) A szavazás nyílt, titkos és névszerinti lehet. 
 
(2) Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja 
szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról, majd az elfogadott 
módosításokkal, kiegészítésekkel előállt teljes határozati javaslatról dönt a Képviselő-testület.  
 
(3) A szavazás szavazógép használatával, annak működésképtelensége esetén kézfelemeléssel történik. 
 
(4) A szavazatok összeszámlálása után az elnök megállapítja a javaslat mellett, majd ellene szavazók, végül a 
tartózkodók számát. 
 
(5) A Képviselő-testület által hozott határozatokat a naptári év elejétől folyamatos sorszámozással kell ellátni. A 
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határozat megjelölése tartalmazza a sorszámot, az elfogadás évét, hónapját és napját. 
 
 

Nyílt szavazás 
 
36. § A Képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással hozza. 
 
 

Név szerinti szavazás 
 

37.§ (1) A Képviselő-testület bármely tagja javasolhat névszerinti szavazást, erről a Képviselő-testület vita 
nélkül egyszerű többséggel dönt. 
 
(2) Ha a megválasztott önkormányzati képviselők legalább egynegyede (legalább 3 fő) kéri, névszerinti 
szavazást kell tartani. 
 
(3) Rendeletalkotásról a Képviselő-testület névszerinti szavazással dönt. 
 
(4) Közbeszerzési eljárás lezáró döntés esetén névszerinti szavazást kell tartani. 
 
(5) Névszerinti szavazásnál csak “igen” vagy “nem” szavazat lehetséges. 
 
(6) Névszerinti szavazás esetén a Jegyző felolvassa a képviselők névsorát. Elsőként a Polgármester, másodikként 
az Alpolgármester, ezt követően az önkormányzati képviselők ABC-sorrendben, “igen”-“nem” nyilatkozattal 
szavaznak. A Jegyző a szavazatokat a névsoron feltünteti, összeszámolja az eredményt, és azt az elnöknek 
átadja. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki.  
 

Titkos szavazás 
 

38.§ (1) A Képviselő-testület a Mötv. 46.§ (2) bekezdésében meghatározott esetekben titkos szavazást tart.   
 
(2) A titkos szavazás lebonyolítása során a Képviselő-testület Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága önkormányzati képviselő tagjai szavazatszámláló bizottságként járnak el. 
 
(3) A titkos szavazás szavazólappal történik, a szavazólapon feltüntetett „igen” vagy „nem” nyilatkozattal.  
 
(4) A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a Jegyző biztosítja. 
 
(5) A szavazatszámláló bizottság a szavazásról jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a bizottság tagjai és a 
jegyzőkönyvvezető írják alá. 
 
(6) A szavazás eredményéről a bizottság elnöke beszámol a Képviselő-testületnek. 
 

Rendeletalkotás 
 
39.§ (1) Rendeletalkotási javaslatot tehetnek a Képviselő-testület tagjai, a bizottságok és a Jegyző.  
 
(2) A javaslatot a Polgármesterhez kell írásban benyújtani, aki a rendelet tárgya szerint illetékes bizottságok és a 
Polgármesteri Hivatal bevonásával a kezdeményezést, majd az elkészült tervezetet a Képviselő-testület elé 
terjeszti.  
 
(3) A rendelettervezet szakmai előkészítéséről a Jegyző gondoskodik. A jegyző által előkészített 
rendelettervezeteket a (4) bekezdésben foglalt kivétellel társadalmi egyeztetésre kell bocsátani.  
 
(4) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani: 
 

a) a törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtása körében a részletszabályok megállapítására 
alkotott rendelettervezeteket; 

b) a költségvetésről és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezeteket; 
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c) a helyi adóról, más fizetési kötelezettségekről és az önkormányzati támogatásokról szóló 
rendelettervezeteket; 

d) a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelettervezetet; 
e) az a)-d) pontokban meghatározott rendeletek módosítására irányuló rendelettervezeteket; 
f) az önkormányzati rendeletet módosító, ill. hatályon kívül helyező rendelettervezetet, ha az csak 

magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz, 
 
40. § (1) A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetet legkésőbb az azt tárgyaló képviselő-testületi ülés 
összehívásával egyidejűleg, vagy ha azt bizottság is tárgyalja, a bizottsági ülés összehívásával egyidejűleg közzé 
kell tenni a www.gyal.hu honlapon.  
 
(2) A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetről a Gyálon állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező lakosok és a Gyálon működő szervezetek a honlapon megadott elektronikus levélcímen 
keresztül nyilváníthatnak véleményt. A bizottság által nem tárgyalt rendelettervezetekre vonatkozó vélemények 
elküldésére a Képviselő-testület ülését megelőző második nap16 óráig van lehetőség. Amennyiben a 
rendelettervezetet bizottság is tárgyalja, a vélemények elküldésének határideje a bizottsági ülést megelőző 
második nap 16 órája.  
 
(3) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembe vétele nélkül törölni kell. Nem vehető figyelembe 
továbbá az a vélemény, amely elkésett, sérti a közerkölcsöt vagy a rendelettervezet tárgyához nem illeszkedik.  
 
(4) A beérkezett és figyelembe vehető véleményekről az előterjesztő összefoglaló tájékoztatást ad a 
rendelettervezet bizottsági, vagy képviselő-testületi tárgyalása során. A beérkezett és figyelembe vehető 
vélemények alapján az előterjesztő a rendelettervezethez módosító indítványt terjeszthet elő. Az előterjesztőt 
egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.  
 
41. (1) Az Önkormányzat a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét e rendelet 
végrehajtása érdekében kezelheti.  
 
(2) A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást az (1) bekezdésben foglalt adatkezelés 
tekintetében megadottnak kell tekinteni. E tényre és a véleményező adatait érintő adatkezelés szabályaira a 
vélemény megadása előtt a véleményező figyelmét megfelelően fel kell hívni.  
 
(3) A beérkezett véleményeket, valamint a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a rendelet 
hatályba lépésétől számított – amennyiben a rendelet ezen időn belül nem lépett hatályba, úgy a vélemény 
beérkezését követő – három hónapon belül törölni kell.  
 
42. § Az önkormányzati rendeletet a Polgármester és a Jegyző írja alá. Kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. A 
rendelet akkor tekinthető kihirdetettnek, ha a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került. A 
lakosság jobb tájékoztatása érdekében a rendeleteket a kihirdetést követően az önkormányzat hivatalos honlapján 
teljes terjedelemben, és az „Új Gyáli Újság” következő számában rövid tájékoztatás formájában is kötelező 
közzétenni.  
 

Jegyzőkönyv 
 
43.§ (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

a) a testületi ülés helyét; 
b) időpontját; 
c) a megjelent önkormányzati képviselők nevét; 
d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét; 
e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat; 
f) az előterjesztéseket; 
g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen 

elhangzottak lényegét; 
h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát; 
i) a döntéshozatalban résztvevők számát; 
j) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát; 
k) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését; 
l) a szavazás számszerű eredményét; 
m) a hozott döntéseket. 

http://www.gyal.hu/
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(2) A Képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a Polgármester és a Jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést 
követő tizenöt napon belül a Jegyző köteles megküldeni a Pest Megyei Kormányhivatalnak. 
 
(3) A Polgármester, vagy a képviselők legalább egynegyede szó szerinti jegyzőkönyv készítését is 
indítványozhatja az adott napirendi kérdésben. Az indítványról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel 
dönt. 

 
(4) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a Képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének 
a jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
(5) A választópolgárok az (4) bekezdés szerinti jogukat ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal kijelölt 
irodájában gyakorolhatják. 
 
(6) A Képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül. A hangfelvétel megőrzéséről a Jegyző gondoskodik. 
 

A közmeghallgatás 
 

44.§ (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, 
amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. 
 
(2) A közmeghallgatás időpontját és helyét legalább 30 nappal korábban az önkormányzat hirdető tábláin 
kifüggesztéssel kell kihirdetni, de a lakosság jobb tájékoztatása érdekében az önkormányzat hivatalos honlapján 
és az „Új Gyáli Újság” –ban is közzé kell tenni.  
 

Lakossági fórumok 
 
45.§ Az önkormányzat által elhatározott, a város egészét vagy többségét érintő ügyekben lakossági fórumok 
szervezéséről a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyszerű többséggel dönt. A lakossági fórumról 
emlékeztető készül.  

 
5. A Képviselő-testület bizottságai 

 
46.§ (1) A Képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg bizottságait. A Képviselő-
testület állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. 
 
(2) Az ideiglenes bizottság megszűnik, amennyiben a létrehozásának alapjául szolgáló ok, vagy feladat 
megszűnik, az időpont vagy esemény bekövetkezik. 
 
(3) A (2) bekezdésben foglalt megszűnésről a Képviselő-testület a következő ülésén egyszerű többséget igénylő 
határozattal dönt. 
 
(4) A bizottságok feladatai a Mötv. 59.§ (1) bekezdésében foglaltakon kívül különösen: 

a) véleményezik a Képviselő-testület elé kerülő, feladatkörükbe tartozó előterjesztéseket, 
e R. szerinti feladatkörükben előterjesztést nyújthatnak be, intézkedéseket kezdeményezhetnek, ajánlással 
fordulhatnak az érintett önkormányzati szervekhez, 

b) javaslatot tesznek a bizottság működési területéhez tartozó kitüntetések, díjak odaítélésére, a vonatkozó 
rendeletek szerint. 

 
(5) A Képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságainak, melyet bármikor visszavonhat.  
 
(6) A Képviselő-testület a hatáskörébe tartozó ügyek eldöntését átruházhatja illetékes bizottságaira. Az 
átruházott hatáskörök jegyzékét jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  

 
(7) A bizottság határozatképességére, határozathozatalára, a jegyzőkönyv készítésére és megküldésére a 
Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és 
egy tagja írja alá, illetve hogy a bizottsági elnök akadályoztatása esetén szavazással, egyszerű többséggel a 
bizottság levezető elnököt választ. 
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(8) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket köteles bizottság tárgyalni, amennyiben van olyan bizottság, 
amelynek az adott kérdés a feladatkörébe tartozik. Ha az előterjesztést az illetékes bizottság nem tárgyalta meg, a 
Képviselő-testületi ülés elnöke a témát leveszi napirendről, és az illetékes bizottságnak megtárgyalásra 
visszautalja. Kivételt képeznek azok az esetek, amelyekben 

a) a tárgyalás a bizottság határozatképtelensége miatt nem történt meg; 
b) a Képviselő-testület által minősített többséggel napirendre vett, a meghívóban nem szereplő 

előterjesztés tárgyalására kerül sor. 
 
(9) Amennyiben több bizottság együttes ülést tart, azt, hogy melyik bizottsági elnök vezeti az ülést, az összes 
jelenlévő bizottsági tag egyszerű többségű szavazatával döntik el. A külön bizottsági döntést igénylő 
kérdésekben – figyelembe véve a bizottságok feladat- és hatáskörét – azonban a bizottságok külön-külön 
szavaznak. Az együttes ülés megtartása esetén is az egyes bizottságok üléséről külön-külön jegyzőkönyv készül. 
 

A létrehozott bizottságok 
 
47.§ (1) Állandó bizottságok: 

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (PGB), 
- Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság (ISKB) 
- Oktatási és Kulturális Bizottság (OKB), 
- Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság (SZEKB), 
- Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság (VÖB). 

(2) A bizottságok létszámát, tagjainak nevét és rendes üléseiknek időpontjait a jelen rendelet 2. számú függeléke 
tartalmazza. 

 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
48.§ (1) A Bizottság - egyebek között - az önkormányzatnál és intézményeinél: 

a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló 
tervezeteit; 

b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a 
vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat; 
vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési 
szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését; 

c) véleményezi a gazdasági programot, a költségvetést érintő feladatokat; 
d) véleményezi a közszolgáltatások szervezésével kapcsolatos feladatokat; 
e)     véleményezi a városgazdálkodás és a vagyongazdálkodás feladatait. 

 
(2) A Bizottság vizsgálati megállapításait a Képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a Képviselő-testület a 
vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az 
Állami Számvevőszéknek. 
 
(3) A Bizottság különösen: 

a) összehangolja a fejlesztési terveket, gazdasági célkitűzéseket és a rendelkezésre álló pénzügyi 
forrásokat. 

b) véleményezi a település fejlesztésével kapcsolatos tevékenységet, ezen belül 
ba) a szerkezeti és szabályozási terveket, 
bb) a városi arculat, zöldterület, parkoló fejlesztés, köztisztaság helyzetét, 
bc) a közterületek használatát, a helyi közutakkal kapcsolatos feladatokat, 
bd) telek, építmény és lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, 
be) vízrendezést, helyi közművek kialakítását, üzemeltetését, 
bf) beruházások megvalósítását, 
bg) köztemetők üzemeltetését, 
bh) helyi tömegközlekedés megoldását.  
 

Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

49.§ (1) A Bizottság feladatkörébe tartoznak 
a) a szerkezeti és szabályozási tervek környezetvédelmi szempontból való véleményezése, 
b) a városi beruházások környezetvédelmi szempontból való véleményezése, 
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c) a köztisztasági, tájvédelmi és környezetvédelmi feladatok. 
 

(2) A Bizottság különösen: 

a) előzetes véleményezési jogot gyakorol a település közigazgatási határán belül (kül- és belterület) 
tervezett rövid, közép és hosszú távú, átfogó fejlesztési célok meghatározásánál, melyek 
területfelhasználást igényelnek és környezetvédelmi vonatkozásuk nyilvánvaló. 

b) figyelemmel kíséri a természetes és épített környezet védelmét, hasznosítását, javaslatokat dolgoz ki, 
közreműködik a végrehajtásban. 

c) segítséget nyújt a helyi önszerveződő ifjúsági szervezeteknek, egyesületeknek, sportegyesületeknek 
vállalt feladataik ellátása érdekében. 

d) figyelemmel kíséri az elfogadott költségvetés – feladatkörébe tartozó részének – végrehajtását. 
e) együttműködik az ifjúság érdekeit érintő témákban más bizottságokkal.  
f) figyelemmel kíséri az önkormányzat sportolási célú tulajdonának használatát. 
g) kiemelt figyelmet fordít – az egészségmegőrzés érdekében a tömegsportra, a fiatalok egészséges 

életmódra nevelésére, a feltételek megteremtésére.  
 

Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
50.§ (1) A Bizottság feladatkörébe tartoznak 

a) a köznevelési intézményekkel kapcsolatos feladatok, 
b) a közösségi tér biztosításával kapcsolatos feladatok, 
c) a közművelődési, művészeti tevékenységgel kapcsolatos feladatok. 
d) az ifjúság egészséges életmódjának kialakításával kapcsolatos feladatok, 
e) az egyesületek támogatásával kapcsolatos feladatok, 
f) utcaelnevezés. 

 
(2) A Bizottság különösen: 

a) rendszeres kapcsolatot tart a köznevelési intézmények vezetőivel, részt vesz az intézményvezetői 
értekezleten és kezdeményezheti annak összehívását. 

b) javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmények létesítésére, megszüntetésére, átszervezésére, 
gazdálkodási jogkörére, tevékenységi körének módosítására, nevének megállapítására. 

c) részt vesz a köznevelési intézmények költségvetésének kialakításában, javaslatot tesz a kérhető 
költségtérítés és tandíj megállapításának szabályaira. 

d) figyelemmel kíséri a köznevelési intézmények gazdálkodását, működését, arról bármikor tájékoztatást 
kérhet. 

e) tájékozódik az előbbi dokumentumokban meghatározott feladatok végrehajtásáról, a pedagógiai – 
szakmai munka eredményességéről akár felkért szakértők bevonásával, akár az intézmény 
beszámolója, az iskolaszék véleménye alapján. 

f) évente egy alkalommal napirendre tűzi az egyes intézmények tevékenységének átfogó megismerését. 
g) koordinálja a hivatalos városi rendezvények programját. 
h) javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmény vezetőjére. 
i) javaslatot tesz a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatására. 
j) elősegíti a szabadidős és kulturális tevékenység végzését. 

 
Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

 
51.§ (1) A Bizottság feladatkörébe tartoznak: 

a) az egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok, 
b) az egészségügyi szakellátással kapcsolatos feladatok, 
c) a családvédelemmel kapcsolatos feladatok, 
d) a szociális ellátással kapcsolatos feladatok, 
e) a közbiztonságot érintő feladatok. 
 

(2) A Bizottság különösen: 

a) javaslatot tesz - a feladatkörébe tartozó körben - intézmények létesítésére, megszüntetésére, 
átszervezésére, gazdálkodási jogkörére, tevékenységi körének módosítására, nevének megállapítására. 

b) javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmény vezetőjére. 
c)  figyelemmel kíséri a mezőőrség és a közterület-felügyelet munkáját.  
d) véleményezi - a feladatkörébe tartozó körben - a költségvetés előirányzatait, részt vesz annak 



 14

kialakításában, figyelemmel kíséri az elfogadott költségvetés e célra meghatározott részének 
végrehajtását. 

e) előkészíti, valamint a végrehajtást figyelemmel kíséri, az egészségügyi vállalkozási szerződések 
esetében. 

f) figyelemmel kíséri a város rendőrőrsének bűnmegelőzéssel és közbiztonsággal kapcsolatos 
tevékenységét. 

g) a képviselő-testületi tárgyalást megelőzően véleményezi a Rendőrkapitányság és a Polgárőrség 
munkájáról szóló éves tájékoztatót. 

h) koordinálja a Rendőrkapitányság és a Képviselő-testület kapcsolattartását. 
i) koordinálja a Polgárőrség és a Képviselő-testület kapcsolattartását. 

 
Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság 

 
52.§ (1) A Bizottság feladatkörébe tartoznak: 

a) a képviselő-testületi ülésen felmerülő szavazatszámláló bizottsági feladatok, 
b) a képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok, 
c) a képviselői összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatok.. 

 
(2) A Bizottság különösen: 

a) Szavazatszámláló Bizottságként jár el, amikor az szükséges. 
b) nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők és a Polgármester vagyonnyilatkozatait. 
c) lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárást és előkészíti a Képviselő-testület 

vagyonnyilatkozat-tételi eljárással kapcsolatos döntését. 
d) lefolytatja a helyi önkormányzati képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében az eljárást és 

előkészíti a Képviselő-testület összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatos döntését. 
e)  nyilvántartja és ellenőrzi a külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatait. 

 
Vagyonnyilatkozat-tételi és összeférhetetlenségi eljárás 

 
53.§ (1) Az önkormányzati képviselő a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 
2000. évi XCVI. törvény (továbbiakban: Kptv.) 10/A.§-ában foglalt szabályok szerint köteles 
vagyonnyilatkozatot tenni. 
 
(2) A vagyonnyilatkozatot a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság tartja nyilván és 
ellenőrzi. 

(3) A vagyonnyilatkozat megtételéhez a – Kptv. által rendszeresített - szükséges számú nyomtatványt a 
képviselő nyilatkozata alapján a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság biztosítja. 
 
(4) A vagyonnyilatkozat benyújtásával egyidejűleg a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
elnöke tájékoztatja a képviselőt a soron következő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidejéről. 
 
(5) A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékot átadáskor a képviselő és a Vagyonnyilatkozat-tételi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság jelenlévő tagjai együttesen aláírják és lebélyegzik. A vagyonnyilatkozatot a 
Bizottság őrzi. 
 
54.§ (1) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi 
Bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a Bizottság tájékoztatja a soron következő ülésen 
a Képviselő-testületet. 
 
(2) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság felhívására a Képviselő köteles saját és a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra 
vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a Bizottság tagjai 
ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell. 
 
(3) Az összeférhetetlenségi eljárásra a Kptv. 8. és 9.§-aiban foglalt szabályok az irányadóak. 
 
(4) A Polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést a Vagyonnyilatkozat-tételi 
és Összeférhetetlenségi Bizottságnak adja át kivizsgálásra. 
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(5) A Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság előterjesztése alapján a Képviselő-testület a 
következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül 
határozattal dönt az összeférhetetlenségről. 
 
 

6. A Polgármester, az Alpolgármester és a Jegyző  
 

A Polgármester 
 
55.§ (1) A Polgármester megbízatását főállásban tölti be. 
 
(2) A Polgármester feladata – a Mötv. 67. §-ában foglaltakon kívül – különösen: 

a) gondoskodik – a Jegyző közreműködésével – a Képviselő-testület üléseinek előkészítéséről. 
b) ellátja a képviselő-testületi ülés vezetésével kapcsolatos elnöki teendőket. 
c) szervezi és ellenőrzi a Képviselő-testület határozatainak végrehajtását. 
d) figyelemmel kíséri és segíti a Képviselő-testület bizottságainak tevékenységét. 
e) biztosítja az önkormányzat demokratikus működését. 
f) minden rendes Képviselő-testületi ülésen írásban beszámol a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. 
g) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület a hatásköréből a Polgármesterre ruház át. 
h) beszámoltatja az Alpolgármestert feladatai végrehajtásáról. 
i) beszámoltatja a Jegyzőt az önkormányzati hatósági tevékenység végzéséről. 
j) utasításokat ad a Jegyző részére a Képviselő-testület és a bizottságok működésével, feladataival 

kapcsolatban. 
k) biztosítja a Polgármesteri Hivatalra háruló legfontosabb feladatoknak vezetői vagy apparátusi 

értekezleten való megtárgyalását. 
 

(3) A Polgármester együttműködik a különböző társadalmi, egyházi szervezetekkel, a lakosság önszerveződő 
közösségeivel, valamint a városban működő vállalatokkal, vállalkozásokkal, intézményekkel. Ezek vezetőitől 
jogszabályban előírt körben tájékoztatást kérhet, tájékoztatja őket az önkormányzat fejlesztési elképzeléseiről, 
velük együttműködési megállapodásokat kezdeményezhet. 
 
56.§ (1) Amennyiben a Polgármester a Képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, 
ugyanazon ügyben - a Képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint a Mötv. 70. § (1) bekezdésében 
meghatározott ügyben hozott döntése kivételével - egy alkalommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A 
kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a Képviselő-testület a benyújtás napjától 
számított tizenöt napon belül minősített többséggel dönt. A döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a 
Képviselő-testület a megismételt tárgyalás alapján nem dönt. 
 
(2) a Képviselő-testület nem állapít meg olyan ügyet, amelyben a polgármester önállóan dönthet abban az 
esetben, ha a Képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő 
alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést. 
 
(3) A Képviselő-testület nem állapít meg olyan önkormányzati ügyet, amelyben a polgármester a két ülés közötti 
időszakban önállóan döntést hozhat.  
 
(4) A Polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. 
 
(5) A Polgármester jogszabályban meghatározott és a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott 
hatásköreit jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
 

Az Alpolgármester 
 

57.§ (1) Az Alpolgármester a Polgármester irányításával –főállásban- látja el feladatait.  
 
(2) A Polgármester mellett egy Alpolgármester dolgozik, akik a Polgármester által meghatározott önkormányzati 
feladatkörökben a döntések előkészítésével segíti a Polgármestert, illetőleg távolléte esetén helyettesíti.  
 
(3) Az Alpolgármester együttműködik a Polgármesterrel az önkormányzat képviseletében, a bizottságok 
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munkájának összehangolásában, a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatainak irányításával kapcsolatos 
feladatok ellátásában. Közreműködik a Képviselő-testület olyan előterjesztéseinek előkészítésében, és a 
határozatok végrehajtásában, amelyek feladatkörével összefüggnek. 
 
(4) Az Alpolgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. 

 
A Jegyző 

 
58.§ (1) A Jegyzőnek a Mötv. 81.§ (3) bekezdésében foglaltakon kívül az alábbi feladatai vannak: 

a) közreműködik az önkormányzat rendeleteinek kidolgozásában, gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről 
és közzétételéről. 

b) a Polgármester irányításával gondoskodik a Képviselő-testület 
ba) üléseinek időben történő előkészítéséről, 
bb) az előterjesztések előzetes bizottsági véleményeztetéséről, 
bc) jegyzőkönyv vezetéséről, 
bd) a határozatoknak az érdekeltekhez történő megküldéséről. 

c) felelős a testületi előterjesztések és döntési tervezetek jogi véleményezéséért. 
d) köteles jelezni, ha a Képviselő-testület működése vagy döntése során jogszabálysértést tapasztal.  
e) gondoskodik a Képviselő-testület bizottsági üléseinek előkészítéséről, megszervezéséről, 

lebonyolításáról, a bizottság munkájához szükséges felvilágosítási segítség megadásáról. 
f) felügyel a Polgármesteri Hivatal tevékenységének a törvényességére, ennek körében 

fa) ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal hatósági tevékenységét, 
fb) szükség esetén funkcionális, eseti, és célvizsgálatot rendel el. 

g) gondoskodik a jelen R. függelékeinek folyamatos naprakész vezetéséről. 
h) tájékoztatja a Képviselő-testületet a Polgármesteri Hivatal munkájáról. Feladatainak végrehajtásáról 

rendszeresen beszámol a Polgármesternek. 
i) szervezi és vezeti a Polgármesteri Hivatalt a hivatal szervezeti felépítése szerinti irodák vezetői útján. 
j) gondoskodik az önkormányzati rendeletek hatályosságáról, jogszabály változás esetén jelzi a módosítás 

szükségességét. 
k) közvetlenül irányítja az Polgármesteri Hivatal apparátusának személyzeti munkáját. 

 
(2) A Jegyzőt akadályoztatása esetén az Aljegyző helyettesíti. 
 
(3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére - legfeljebb 
hat hónap időtartamra - a Polgármester a Polgármesteri Hivatal képesítési feltételeknek megfelelő köztisztviselői 
közül 3 napon belül köteles megbízni azt a köztisztviselőt, aki a jegyzői feladatokat átmenetileg ellátja.   
 

A tisztségviselők fogadóórái 
 

59.§ A tisztségviselők (Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző) havonta egy alkalommal meghatározott 
napon és időben fogadóórát tartanak, melyről a lakosságot a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján - tájékoztatni kell. Elháríthatatlan akadályoztatás esetén megfelelő helyettesítésről gondoskodni 
kell. 
 

7. A Gyáli Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat és a helyi Önkormányzat 
együttműködésének szabályai 

 
 

 
60.§ (1)  Gyál Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a 
helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan együttműködési 
megállapodást kötött a helyi önkormányzattal.  
 
(2) Az Önkormányzat a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati 

költségvetési rendelet keretein belül – a Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges 
feltételeket, az alábbiak szerint: 

 
-  Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek 

lebonyolításához, közmeghallgatáshoz és egyéb fórumokhoz szükséges helyiséget a Gyál, 
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Kőrösi út 112-114. szám alatti épületben. Az Önkormányzat továbbá lehetővé teszi a 
Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati fenntartású intézményekben a 
rendezvényeinek megszervezését. A teremhasználatot és annak feltételeit minden 
hónapban előre kell egyeztetnie az Elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a Jegyzővel. 

-     Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja a Nemzetiségi 
Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási 
feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi Önkormányzat 
működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 

-   A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a Jegyző 
által kijelölt megbízott részt vesz.  

      -   A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 
iratkezelési feladatokat a Jegyző a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján és Pénzügyi és 
Adó Irodáján keresztül biztosítja.  

- A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, 
jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a Jegyző a 
Polgármesteri Hivatal titkárságán keresztül biztosítja. 

 
(3) Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a Jegyző, illetve a Polgármesteri Hivatal a megkötött megállapodás 
szerinti valamennyi kötelezettségét teljesíteni tudja, a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének szoros 
együttműködése, esetenként iránymutatása szükséges. 

 
 

8. Gyál Város Önkormányzata által alapított és fenntartott intézmények és gazdasági társaságok 
 
61.§ Gyál Város Önkormányzata által alapított és fenntartott intézmények és gazdasági társaságok felsorolását 
jelen rendelet 3. számú függeléke tartalmazza. 

 
A Polgármesteri Hivatal 

 
62.§ (1) A Képviselő-testület – Gyáli Polgármesteri Hivatal elnevezéssel - egységes hivatalt hoz létre, az 
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátására. 
 
(2) Az egységes hivatalhoz a revizori munkakör nem tartozik. Az önkormányzat a revizori feladatokat a 
vállalkozói szerződés keretében, külső céggel megbízással látja el és a további részletes szabályokat a szerződés 
tartalmazza. 

(3) A jelen rendelet 5. számú függeléke tartalmazza a Hivatal szervezeti és működési szabályait, a működéshez 
szükséges további részletes szabályokat a Polgármester és a Jegyző  utasításban szabályozhatja. 

 
9. Vegyes és záró rendelkezések 

 
63.§ A Képviselő-testület a helyi népszavazás és népi kezdeményezés eljárását és egyes feltételeit külön 
önkormányzati rendeletben szabályozza. 
 
64.§ (1) E rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti: 
-  a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II.1.) önkormányzati rendelet; 
- a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.(II.01.)  önkormányzati rendelet 
módosítására kiadott 6/2011. (III.01.) sz. önkormányzati rendelet; 
- a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.(II.01.) önkormányzati rendelet 
módosítására, és egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére kiadott 16/2011. (VII.01.) 
önkormányzati rendelet; 
- a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló, többször módosított 
26/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelet, és a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló, 
többször módosított 1/2011. (II.01.) önkormányzati rendelet módosítására kiadott 24/2011.(XI.30.)  
önkormányzati rendelet 4.§-a; 
- a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011.(II.01.)  önkormányzati rendelet 
módosítására kiadott 9/2012(III.30.) önkormányzati rendelet; 
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- a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II.1.) önkormányzati rendelet 
módosítására és önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére kiadott 17/2012. (IX.14.) önkormányzati 
rendelet. 
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 
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1. melléklet a …./2013. (…...) önkormányzati rendelethez 

 
A Képviselő-testület által bizottságokra átruházott hatáskörök 

 
1./ Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

- döntési jogot gyakorol az utak, járdák felújításának, megépítése sorrendjének kijelölésére a 
költségvetési kereten belül, 

- dönt az önkormányzati bérlakások karbantartási, felújítási tervéről és költségvetéséről, 
- dönt az önkormányzati ingatlanokat érintő tulajdonosi nyilatkozatok kiadásáról, 
- dönt a közbeszerzési eljárások kiírásáról az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak 

szerint, 
-  rendelkezik azon előirányzatok felett, amelyekről való döntést az éves költségvetési rendelet a Pénzügyi 

és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalja. 
 
2./ Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

- jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények nevelési-oktatási 
programját, kivéve, ha ezek elfogadásának költségvetési vonzata is van, 

- jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, 

- dönt a köznevelési intézmények tanórán kívüli tevékenységének pályázati úton történt 
támogatásáról, 

-  elfogadja köznevelési intézmények házirendjét, 
- meghatározza az önkormányzat által fenntartott könyvtár feladatait, 
- jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott közművelődési és közgyűjteményi intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
-  dönt az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekbe történő jelentkezés 

módjáról, időpontjáról.  
 
3./ Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
 - gyakorolja a méltányossági átmeneti szociális segéllyel összefüggő feladat- és hatásköröket, 

- gyakorolja a méltányossági rendkívüli gyermekvédelmi támogatással összefüggő feladat- és 
hatásköröket, 

 - gyakorolja az átmeneti kölcsönnel összefüggő feladat- és hatásköröket, 
- gyakorolja a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatásokkal összefüggő 

feladat- és hatásköröket, 
 - dönt az ifjú házasok első lakáshoz jutásának vissza nem térítendő támogatásáról, 

- jóváhagyja a Városi Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát és az 
önkormányzat által fenntartott Bölcsőde Szakmai Programját. 

- elbírálja a jogorvoslati kérelmeket az önkormányzat által fenntartott Bölcsőde vonatkozásában. 
 

 
4./ Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

-    dönt a környezetvédelmi célra megtervezett, a Bizottság részére a költségvetésben jóváhagyott 
összeg felhasználásáról. 
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2. melléklet a …./2013. (…...) önkormányzati rendelethez 
 

A Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök 
 
A Polgármester: 
 
- gyakorolja az állatok tartásának helyi szabályozásából adódó feladat- és hatásköröket. 
 
- gyakorolja az önkormányzat címerének használatának engedélyezésével összefüggő feladat- és 

hatásköröket. 
 
- gyakorolja a közterületek használatának engedélyezésével kapcsolatos feladat- és hatásköröket. 
 
- gyakorolja -100.000.-Ft értékhatárig- a behajthatatlannak minősített követelésről való lemondással, 

illetve a követelés mérséklésével összefüggő feladat- és hatásköröket. 

- gyakorolja a fiatal házasok első lakáshoz jutó támogatásával, valamint az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások elidegenítésének helyi szabályozásával összefüggésben az ingatlan nyilvántartás felé az 
Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogokat érintő feladat és hatásköröket. 

- gyakorolja az átmeneti szociális segéllyel - a méltányosságból nyújtható átmeneti szociális segély 
kivételével - összefüggő feladat-és hatásköröket. 

- gyakorolja a hulladékkezelési közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alóli mentességgel összefüggő 
feladat- és hatásköröket. 

- gyakorolja a lakásfenntartási támogatással összefüggő feladat- és hatásköröket. 

- gyakorolja a temetési segéllyel összefüggő feladat és hatásköröket. 

- gyakorolja a köztemetéssel összefüggő feladat- és hatásköröket. 

- gyakorolja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással - a méltányosságból nyújtható rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás kivételével - összefüggő feladat- és hatásköröket. 

- gyakorolja a beiskolázási segéllyel összefüggő feladat-és hatásköröket. 

- gyakorolja a szociális tanulmányi ösztöndíjjal összefüggő feladat- és hatásköröket. 

- gyakorolja a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátás igénybevételével, az 
intézményi jogviszony keletkezésével összefüggő feladat és hatásköröket. 

- bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet 
javaslatára örök temetkezési hely céljára díszsírhelyet adományozhat. 

 
- kezeli a„Gyál Város Önkormányzata likvid pénzeszköz-és kockázatkezelési szabályzat”-ában  foglaltak 

alapján a kockázatokat, szabad pénzeszközöket és opciós, határidős, forward rate agreement, zero cost 
collar és konverziós ügyleteket köthet az abban foglaltak szerint. 

- gyakorolja a behajtási engedéllyel kapcsolatos feladat- és hatásköröket. 

- rendelkezik azon előirányzatok felett, amelyekről való döntést az éves költségvetési rendelet a 
polgármester hatáskörébe utalja. 

- dönt az önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításáról.  
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1. függelék a …./2013. (…...) önkormányzati rendelethez 

 
 

 
GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NÉVSORA 

 
Polgármester: 
 
  PÁPAI MIHÁLY     FIDESZ 
 
Egyéni képviselők: 
 
1.sz. VK. CZOTTER FERENC LÁSZLÓ    FIDESZ 
 
2.sz. VK. GAZDIKNÉ KASA CSILLA    FIDESZ 
 
3.sz. VK. PÁNCZÉL KÁROLY     FIDESZ 
 
4.sz. VK. ZABÁNNÉ NAGY GYÖNGYI    FIDESZ 
 
5.sz. VK. ERŐS JÓZSEF      FIDESZ 
 
6.sz. VK. CSESZKÓ TIBOR     FIDESZ 
 
7.sz. VK. VINNAI TIBOR      FIDESZ 
 
8.sz. VK. FA ZSUZSANNA     FIDESZ 
 
Kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselők: 
 
  VÉGHNÉ BÁGYA ILDIKÓ    MSZP 
 
  VÉGH TIBOR      MSZP 
 
  LAKOS PÉTER      JOBBIK 
 

 
Gyáli Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

 
 
BAJCSEV JÁNOS ATTILA  ELNÖK   MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE 
BAJCSEV JÁNOS ATTILÁNÉ ELNÖK-HELYETTES MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE 
PREGARDT-PAUR ÁRON  TAG   MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE 
RÉTAI ANZSEL   TAG   MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE 
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2. függelék a …./2013. (…...) önkormányzati rendelethez 
 
 

A Bizottságok létszámai és rendes üléseiknek időpontjai 
 
 
1. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság    ülésezik: általában minden hónap 
        harmadik hete 
tagjainak száma 5 fő      hétfőn 17.00 óra 
 

Elnök: Erős József 
Tagok: Czotter Ferenc László  
  Lakos Péter 

Végh Tibor 
 
Kültag: Botlik Zoltán 

 
 
2. Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság   ülésezik: általában minden hónap  
        harmadik hete 
tagjainak száma 4 fő      szerda 16 óra 
 

Elnök: Vinnai Tibor 
Tagok: Cseszkó Tibor 
  Zabánné Nagy Gyöngyi 
 
Kültag: Badics Ferenc 

  
 
3. Oktatási és Kulturális Bizottság    ülésezik: általában minden hónap  
        harmadik hete 
tagjainak száma 4 fő      szerda 18.00 óra 
 

Elnök:  Gazdikné Kasa Csilla 
Tagok:  Fa Zsuzsanna 

Véghné Bágya Ildikó 
 

Kültag:  Gácsi Kiss Dezsőné 
 
 
4. Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság  ülésezik: általában minden hónap  
  harmadik hete 
tagjainak száma 4 fő      szerda 17 óra 
 

Elnök:  Zabánné Nagy Gyöngyi 
Tagok:  Cseszkó Tibor 

Lakos Péter 
    
Kültag:  Dr. Fa Cecília 

 
 
5. Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság ülésezik: szükség szerint 
tagjainak száma 3 fő 
 

Elnök:  Czotter Ferenc László 
Tagok:  Erős József 

Fa Zsuzsanna 
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3. függelék a …./2013. (…...) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

Gyál Város Önkormányzata által alapított és fenntartott költségvetési szervek, gazdasági társaságok: 
 

 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: 
 

• Gyáli Polgármesteri Hivatal 
• Városi Egészségügyi Központ 

 
Önállóan működő költségvetési szerv: 
 

• Bóbita Bölcsőde 
• Liliom Óvoda 
• Tátika Óvoda 
• Tulipán Óvoda 
• Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

 
Gyál Város Önkormányzata által alapított egyszemélyes gazdasági társaság: 
 

• Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
• Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság 
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4. függelék a …./2013. (…...) önkormányzati rendelethez 

 
 

 
Gyáli Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája 

 
 
 

 
 Gyál Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.Főépítész 

Alpolgármester 
Polgármester 

V.Aljegyző 
Jegyző 

VII. Belső ellenőr 

XII. Törvényességi 
referens IX. Igazgatási Iroda 

VIII.Városfejlesztési 
Iroda 

XI. Szervezési és 
Ügyfélszolgálati iroda 

X. Pénzügyi és Adó 
Iroda 



 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1/2011.(II.01.) önkormányzati rendelete 
 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
(A módosítására kiadott 6/2011. (III.1.), 16/2011. (VII.1.), 24/2011(XI.30), 9/2012(III.30), 

17/2012(IX.14) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) 
 
 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (1) e) pontjában és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62.§ (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 
következő rendeletet alkotja: 

 
I. fejezet 

 
Általános rendelkezések 

 
1.§ Az önkormányzat elnevezése:  Gyál Város Önkormányzata 
 
2.§ Az önkormányzat székhelye:  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
3.§ Gyál Város Önkormányzatának jelképeiről és azok használatának rendjéről, továbbá a helyi kitüntetések és 
elismerő címek adományozásáról külön rendeletek rendelkeznek. 
 
4.§ Gyál Város Önkormányzata önállóan - szabadon, demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve 
- intézi a város közügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi hatalom gyakorlásáról, a 
mindezekhez szükséges feltételek megteremtéséről. 
 
5.§ (1) Az Önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg. A 
Képviselő-testületet a Polgármester képviseli.  
 
(2) Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei, a Képviselő-testület bizottságai, a 
Polgármester, valamint a Polgármesteri Hivatal látják el. 
 
(3) A Képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását a Polgármesterre, bizottságaira, valamint a helyi 
Kisebbségi önkormányzat testületére átruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskör 
gyakorlására vonatkozó döntését visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 
 

II. fejezet 
 

A Képviselő-testület működése 
 

1. A Képviselő-testület 
 
6.§ A Képviselő-testület tagjainak száma 12 fő, a Képviselők névjegyzékének nyilvántartásáról a Jegyző 
gondoskodik. A Képviselő-testület tagjainak névsorát a jelen rendelet 1. számú függeléke tartalmazza. 
 

2. A Képviselő-testület ülései 
 

7.§ A Képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart. 
 

3. Alakuló ülés 
 
8.§ (1) A Képviselő-testület az alakuló ülését a választást követő tizenöt napon belül tartja meg. Az alakuló ülést 
az újonnan megválasztott Polgármester hívja össze és a legidősebb települési képviselő, mint korelnök vezeti. A 
korelnök feladatai kizárólag az ülés vezetésére korlátozódnak. 
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(2) A Képviselő-testület alakuló ülésének napirendi pontjai az alábbiak: 

a) Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, az 
Önkormányzati képviselők és a Polgármester eskütétele, a megbízólevelek átadása; 

b) Tájékoztató a Polgármester választási ciklusra vonatkozó programjáról; 
c) Javaslat a Polgármester illetményének megállapítására; 
d) Javaslat az Alpolgármester megválasztására és illetménye megállapítására; 
e) Javaslat a Képviselő-testület bizottságai nevének és létszámának a meghatározására, a bizottságok 

tagjainak és elnökeinek a megválasztására, s ezeket követően a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
szóló helyi rendelet módosítására. 

 
4. Rendes ülés 

 
9.§ A Képviselő-testület az általa elfogadott munkaterve szerint minden hónap utolsó csütörtökén 18.00 órai 
kezdettel tartja rendes üléseit. 
 

5. Rendkívüli ülés 
 

10.§ (1) A Polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni a képviselők egynegyedének vagy a képviselő-
testület bizottságának - a rendkívüli ülés indokát is tartalmazó - írásbeli indítványára. Az indítványt a 
Polgármesternél kell előterjeszteni. 
 
(2) A Polgármester - az indítvány benyújtásától számított 8 napon belül -  köteles összehívni a rendkívüli ülést. 
A meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát és tervezett napirendjét. 
 
(3) A Polgármester rendkívüli ülést hívhat össze. 

 
(4) A rendkívüli ülés napirendjére csak olyan napirendi pont vehető fel, amely a rendkívüli ülés meghívójában 
szerepel. 
 

6. A Képviselő-testület összehívása 
 

11.§ (1) A Képviselő-testület ülését a Polgármester – az ülés elnöke – írásbeli meghívóval hívja össze. A 
meghívót legalább 4 nappal az ülés előtt kell kézbesíteni, melyhez az írásos előterjesztéseket mellékelni kell. Az 
írásbeli meghívóval és írásos előterjesztéssel egyenértékű, ha a képviselők a meghívót és az előterjesztéseket 
általában PDF formátumban, e-mailben vagy más számítástechnikai adathordozón (pl. CD, DVD vagy pendrive) 
kapják kézhez a fenti időpontban. 
 
(2) A Polgármester és az Alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetén a Képviselő-testület 
összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság elnöke látja el. 
 
(3) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a tervezett napirendi 
pont tárgyának és előadójának megjelölését. 
 
(4) Rendkívüli ülésre szóló meghívót legalább 24 órával az ülés előtt kell kézbesíteni. 
 
(5) A Képviselő-testület ülésének időpontjáról  és napirendjéről a lakosságot a helyben szokásos módon a 
meghívónak a polgármesteri hivatal hirdetőtábláin történő kifüggesztésével és az önkormányzat hivatalos 
honlapján történő közzétételével értesíteni kell. 
 

7. Meghívottak 
 

12.§ (1) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni 
a) a Képviselőket, 
b) a bizottságok nem képviselő tagjait, 
c) a Jegyzőt, az Aljegyzőt, 
d) az Irodavezetőket, 
e) a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjét, 
f) a kisebbségi önkormányzat elnökét, 
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g) a napirendben érintett könyvvizsgálót, jogi képviselőt, intézményvezetőket és azon gazdasági társaság 
vezetőjét, amelyben az önkormányzat tulajdonos, 

h) az érdekképviseleti szervek, kamarák vezetőit az őket érintő kérdésekben. 
 

(2) Az írásos előterjesztéseket az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt személyeknek kell megküldeni. 
 

8. Az ülések nyilvánossága 
 

13.§ A Képviselő-testület ülése nyilvános. 
 

9. Zárt ülés 
 
14.§ (1) A Képviselő-testület 

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, és visszavonása, fegyelmi 
eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, 
ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, 
összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor; 

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a 
nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

 
(2) A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a kisebbségi szószóló és a Jegyző, a bizottságok külsős tagjai, 
továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az 
érintett meghívása. 
 

10. A Képviselő-testület gazdasági programja és munkaterve 
 

15.§ (1) A Képviselő-testület munkáját a ciklusra vonatkozó gazdasági program és éves munkaterv alapján 
végzi. 
 
(2) A munkaterv tervezetét – a Polgármester iránymutatásai alapján – a Jegyző állítja össze, a Polgármester 
terjeszti a testület elé, legkésőbb a tárgy évet megelőző év december 31-ig. 
 
(3) A Polgármester a munkaterv készítésekor javaslatot kérhet 

a) a települési képviselőktől, 
b) a bizottságoktól és 
c) az önkormányzati intézmények vezetőitől, 
d) azon gazdasági társaság vezetőjétől, amelyben az önkormányzat tulajdonos. 

 
(4) A munkaterv tartalmazza 

a) a testületi ülések időpontját, 
b) a tervezett napirendeket, 
c) az előterjesztők nevét és 
d) a napirendi pontokat véleményező bizottságok megnevezését. 

 
11. Tanácskozási jog 

 
16.§ A Képviselő-testületi ülésen tanácskozási joga van, mely jelenti a vitában való részvétel jogát szavazati jog 
nélkül, a 12.§ (1) bekezdés b), c), d), e), f), g) és h) pontokban felsorolt személyeknek. 
 

12. Interpelláció 
 

17.§ (1) A Képviselő-testület bármely tagja a városi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó minden 
ügyben a Polgármesterhez, az Alpolgármesterhez, az állandó bizottságok elnökeihez és a Jegyzőhöz 
interpellációt intézhet. 
 
(2) Az interpellációval a Képviselő-testület csak rendes ülésen foglalkozik. Az interpelláció napirendre tűzéséről 
a Polgármester gondoskodik. 
 
(3) Az interpellációt legkésőbb az ülést megelőzően 5 nappal írásban kell bejelenteni, és lehetőséget kell adni az 
ülésen a szóban történő előadásra. 
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(4) A szabályszerűen benyújtott interpelláció a napirend része. 
 
(5) Az interpelláció ideje maximum 5 perc, az arra adott válasz, viszontválasz, nyilatkozat időtartama is 
maximum 5 perc lehet. 

 
(6) Az interpellációra az ülésen vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni, és azt el kell 
juttatni minden képviselőhöz. 
 
(7) Amennyiben az interpellációra adott választ az interpelláló nem fogadta el, az elfogadásról a képviselő-
testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. 
 
(8) Ha az interpellációra adott választ a Képviselő-testület sem fogadta el, további vizsgálat és javaslattétel 
céljából a Polgármester a kérdést az illetékes bizottság elé utalja. 
 
(9) A (8) bekezdés esetén az interpellációról és az arra adott válaszról az interpelláló nyilatkozata ismeretében a 
soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz. 
 
(10) Visszavontnak kell tekinteni azt az interpellációt, amelynek megtárgyalásánál az interpelláló képviselő 
nincs jelen, és a megtárgyalás elnapolását nem kérte. 
 
(11) Egyazon kérdésben újabb interpellációnak nincs helye. Az interpelláció azonosságáról - kétség esetén - a 
Képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel határoz. 
 

13. A képviselői kérdés 
 

18.§ A települési Képviselő a Képviselő-testület ülésén a Polgármestertől, az Alpolgármestertől, a bizottságok 
elnökeitől és a Jegyzőtől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, melyre az ülésen – vagy legkésőbb 15 
napon belül írásban – érdemi választ kell adni. 
 

14. Önálló képviselői indítvány 
 

19.§ A Képviselő-testület bármely tagjának joga van önálló képviselői indítvány előterjesztésére. Ezt legkésőbb 
az ülést megelőző 21 nappal bizottsági véleményezésre írásban kell előterjeszteni. Az indítványnak az indokolást 
is tartalmaznia kell. Az indítványt legkésőbb a benyújtástól számított 60 napon belül napirendre kell tűzni. 
 

15. Napirend előtti felszólalás 
 

20.§ (1) Napirend előtti felszólalást előzetes jelentkezés alapján bármelyik képviselő kaphat. Jelentkezni az ülést 
levezető elnöknél a rendes vagy rendkívüli testületi ülés megnyitásáig lehet. 
 
(2) A felszólalás időtartama maximum 5 perc. 
 
(3) A napirend előtti felszólalással érintett személy maximálisan 3 percben reagálhat az elhangzottakra. 
Viszontválasznak helye nincs. 
 

16. Előterjesztések 
 
21.§ (1) Az előterjesztés lehet 

a) rendelet-tervezet, 
b) javaslat, 
c) beszámoló, 
d) tájékoztató. 

 
(2) A tájékoztató határozati javaslatot nem tartalmaz, de testületi döntéssel beszámolóvá minősíthető. 
 
(3) Az előterjesztéseket írásban kell előterjeszteni. Az (1) bekezdés d) pontja esetében szóbeli előterjesztés is 
elfogadható. 
 
(4) Az előterjesztést a Polgármesternél kell benyújtani. 
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22.§ (1) Előterjesztést tehet 
a) a települési Képviselő, 
b) a Bizottság, 
c) a Polgármester és Alpolgármester, 
d) a Jegyző és az Aljegyző, 
e) a kisebbségi önkormányzat elnöke, 
f) a polgármesteri hivatal irodavezetője, az intézményvezető, 
g) a jegyző által megbízott köztisztviselő, 
h) azon gazdasági társaság vezetője, amelyben az önkormányzat tulajdonos. 

 
(2) A Képviselő-testület ülésén önállóan napirendi pontként olyan előterjesztés tárgyalható, amely megfelel az 
előterjesztésekkel szemben támasztott formai követelményeknek. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell 
különösen: 

a) az előterjesztés fejlécében az előterjesztő vagy szervezeti egysége megnevezését,  
b) az előterjesztés jobb felső negyedében az előterjesztés tárgyát, melynek pontosan meg kell egyeznie 

a testületi ülés meghívójában szereplő szöveggel, 
c) az előterjesztés érdemi szövege fölött középen a hivatalos megszólítást („Tisztelt Képviselő-

testület!”), 
d) az előterjesztés érdemi szöveg alatt a határozati javaslatot a határidő és a felelős megjelölésével, 

kivéve a kizárólag rendeletalkotásra irányuló előterjesztést, 
e) az előterjesztés határozati javaslata alatt, rendeletre vonatkozó előterjesztés esetén annak érdemi 

szövege alatt annak feltüntetését, hogy a döntés meghozatala a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.), valamint Gyál Város Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzata vonatkozó előírásait figyelembe véve, egyszerű, vagy minősített többséget 
igényel, 

f) a döntés meghozatalára vonatkozó tájékoztatás (egyszerű vagy minősített többség) után, hogy mely 
bizottságok tárgyalták meg az előterjesztést („Az előterjesztést tárgyalta:”), 

g) az előterjesztés végén az anyag készítőjének a nevét („Az előterjesztést készítette:”), 
h) az előterjesztés zárásaként az előterjesztés készítésének helyét és idejét, az előterjesztésre jogosult 

aláírását, valamint a bélyegzőlenyomatot. 
 
(3) A rendelet-tervezetről szóló előterjesztés nem tartalmaz határozati javaslatot, kivéve, ha az előterjesztés nem 
csak a rendelet megalkotására vonatkozik. 
 
(4) A költségvetést érintő – bármilyen tárgyú – előterjesztésnél az előterjesztő aláírását is tartalmazó lapon a 
Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője annak igazolására, hogy az előterjesztésben (határozati javaslatban) 
foglaltak a költségvetést érintő részei összhangban vannak a költségvetési rendelettel, az alábbi szöveget tünteti 
fel és aláírja: „Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.” 
Ha ez az összhang nem áll fenn, akkor az alábbi szöveget tünteti fel az előterjesztő aláírását is tartalmazó lapon a 
Pénzügyi, Számviteli  és Adó Iroda vezetője. „Az előterjesztés a költségvetési rendelettel nincs összhangban, 
ennek oka az alábbi: …………” A kipontozott részre az okot kell röviden (legfeljebb három mondatban) 
megjelölni, és alá kell írni az ok megjelölése után „ 
 
(5) Rendelet-tervezet esetén a szöveges előterjesztés aláírásán túl a rendelet-tervezet utolsó oldalát is szignálnia 
kell az előterjesztésre jogosultnak. 
 
(6) A Képviselő-testület és bizottságai elé kerülő előterjesztéseket, törvényességi ellenőrzésüket követően - 
amennyiben azok megfeleltek az előterjesztésekkel szemben támasztott jogszabályi és egyéb követelményeknek 
- az előterjesztő aláírását is tartalmazó lapon a Jegyzőnek, a Jegyző akadályoztatása esetén az Aljegyzőnek 
szignálnia kell. 
 
(7) Minden előterjesztést a Word for Windows szövegszerkesztő program „Times New Roman” betűtípusával, 
10-es betűnagysággal kell írni. 
 
(8) Az előterjesztő az előterjesztést visszavonhatja a testületi ülésen, de azt a Képviselő-testület minősített 
többséggel napirenden tarthatja. 
 
(9) Az előterjesztésekkel kapcsolatos egyéb követelményeket Gyál Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának Ügyrendjében a „A Képviselő-testületi előterjesztések rendjéről” szóló szabályzat tartalmazza. 
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17. A vita vezetésének szabályai, a Képviselő-testület tanácskozási rendje 
 

23.§ A Képviselő-testületi ülés elnöke 
a) az ülést megnyitja, vezeti, berekeszti, szünetet rendel el, 
b) megállapítja a határozatképességet, számba veszi az előre bejelentett és bejelentés nélkül távollévőket. 

 
18. Napirend meghatározása 

 
24.§ (1) Az elnök a javasolt napirend ismertetésével nyitja meg a tanácskozást. A napirendről a Képviselő-
testület egyszerű többséggel határoz. 
 
(2) Minősített többséggel vehető napirendre a meghívóban nem szereplő és a Bizottság által nem tárgyalt 
előterjesztés. 
 

19. Lejárt határidejű határozatok, tájékoztatás  
a két ülés közötti eseményekről 

 
25.§ (1) A Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtásáról a Polgármester minden rendes testületi 
ülésen írásban köteles beszámolni. 
 
(2) A két testületi ülés közötti eseményekről a Polgármester írásbeli tájékoztatást ad a Képviselő-testület soron 
következő rendes ülésén. 
 
(3) Az (1) kezdés szerinti beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz. 
 

20. A vita vezetése 
 

26.§ (1) Az elnök a napirendi pontok tárgyalását külön-külön nyitja meg. Az előterjesztés után először a 
Bizottságok véleményét kéri. Ezt követően az előadóhoz a Képviselő-testület tagjai, majd a tanácskozási joggal 
rendelkezők intézhetnek kérdéseket, – ideértve a meghívottakat is - szólhatnak a tárgyhoz. 
 
(2) A Képviselő-testület szükség esetén egyszerű szótöbbséggel a tanácskozási joggal nem rendelkezőknek is 
vita közben 3 percben szót adhat. 
 

21. Személyes megszólíttatás 
 

27.§ A vitában elhangzó személyes tartalmú megjegyzésre az érintett képviselőnek joga van az elnök döntésétől 
függően a felszólalást követően nyomban, vagy a napirendi pont lezárása után észrevételt tenni. 
Viszontválasznak helye nincs. 
 

22. A vita lezárása 
 

28.§ (1) Ha a napirendhez több hozzászóló nincs, az elnök a vitát lezárja. 
 
(2) A Képviselő-testület bármely tagja javasolhatja a vita lezárását, melyről a Képviselő-testület - vita nélkül - 
egyszerű szótöbbséggel határoz. A vita lezárása után szót kell adni annak, aki 

a) felszólalási szándékát a javaslat elhangzása előtt jelezte; 
b) a vitában az ellene szóló, sérelmesnek vélt megjegyzést kívánja elhárítani, vagy a hozzászólásával 

kapcsolatban felmerült félreértéseket eloszlatni. 
 
29.§ (1) Az előterjesztőt megilleti a zárszó joga. 
 
(2) A Képviselő-testület a vita lezárása és az esetleges zárszó után szavaz a határozati javaslatról. 
 

23. Határozathozatal, határozatképtelenség 
 

30.§ (1) A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési Képviselőknek több mint a fele 
jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlevő települési Képviselők több mint a felének igen szavazata 
szükséges (egyszerű többség). 
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(2) A határozatképtelen testületi ülést 8 napon belül ugyanazon napirend megtárgyalására újra össze kell hívni. 
Ismételt határozatképtelenség esetén a Polgármester a rendkívüli ülés összehívásának szabályai szerint köteles 
eljárni. 
 

24. Minősített többség 
 

31.§ (1) Minősített többség szükséges az Ötv. 10.§-ában és 15.§-ában meghatározott ügyeken kívül 
a) az éves költségvetés 1 %-át meghaladó forgalmi értékű tulajdon elidegenítéséhez vagy beruházásához, 
b) a Képviselő-testületi hatáskör átruházásához, 
c) a Polgármester, az Alpolgármester fegyelmi és anyagi felelősségének megállapításához, 
d) a hitel felvételéhez, amennyiben meghaladja a költségvetési rendeletben meghatározott mértéket, 
e) a bizottság tárgyalása nélküli előterjesztés napirendre tűzéséhez, 
f) az előterjesztés visszavonása esetén annak napirenden tartásához és 
g) az önkormányzati vagyon ingyenes megszerzéséről és átengedéséről. 

 
(2) A minősített többséghez a megválasztott települési Képviselők több mint a felének (legalább 7 főnek) 
egybehangzó szavazata szükséges. 
 

25. Összeférhetetlenség, kizárás 
 

32.§ (1) A képviselői összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat a helyi önkormányzati képviselők 
jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény (továbbiakban: Kptv.), a polgármesteri tisztségre 
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat pedig az Ötv. tartalmazza részletesen. 

 
(2) A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen 
érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési 
képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési képviselő javaslatára a Képviselő-testület dönt. A kizárt 
települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. 
 
(3) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A 
személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az Elnök esetén a Polgármester, Bizottsági 
tag esetén a Bizottság dönt. 
 

26. A szavazás módja 
 
33.§ (1) A szavazás nyílt, titkos és névszerinti lehet. 
 
(2) Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja 
szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról, majd a módosításokkal, 
kiegészítésekkel előállt teljes határozati javaslatról dönt a Képviselő-testület.  

 
27. Nyílt szavazás 

 
34 § (1) A Képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza. 
 
(2) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. 
 
(3) A szavazatok összeszámlálása után az elnök megállapítja a javaslat mellett, majd ellene szavazók, végül a 
tartózkodók számát. 
 
(4) A Képviselő-testület által hozott határozatokat a naptári év elejétől folyamatos sorszámozással kell ellátni. A 
határozat megjelölése tartalmazza a sorszámot, az elfogadás évét, hónapját és napját. 
 

28. Név szerinti szavazás 
 

35.§ (1) A Képviselő-testület bármely tagja javasolhat névszerinti szavazást, erről a Képviselő-testület vita 
nélkül egyszerű többséggel dönt. 
 
(2) Ha a megválasztott települési képviselők egynegyede (legalább 3 fő) kéri, névszerinti szavazást kell tartani. 
(3) Rendeletalkotásról a Képviselő-testület névszerinti szavazással dönt. 
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(3/a)1 Közbeszerezési eljárás lezáró döntés esetén név szerinti szavazást kell tartani. 
(4) Névszerinti szavazásnál csak “igen” vagy “nem” szavazat lehetséges. 
 
(5) Névszerinti szavazás esetén a Jegyző ABC-sorrendben felolvassa a képviselők névsorát. A képviselők 
“igen”-“nem” nyilatkozattal szavaznak. A Jegyző a szavazatokat a névsoron feltünteti, összeszámolja az 
eredményt, és azt az elnöknek átadja. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki.  
 

29. Titkos szavazás 
 

36.§ (1) A Képviselő-testület a jogszabályban kötelezően előírt esetben titkos szavazást tart, bármely Képviselő 
javaslatára titkos szavazást tarthat a 13.§-ban foglalt ügyekben. 
 
(2) A titkos szavazás lebonyolítása során a Képviselő-testület Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi 
Bizottsága települési képviselő tagjai szavazatszámláló bizottságként járnak el. 
 
(3) A titkos szavazás szavazólappal történik. 
 
(4) A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a Jegyző biztosítja. 
 
(5) A szavazatszámláló bizottság a szavazásról jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a bizottság tagjai és a 
jegyzőkönyvvezető írják alá. 
 
(6) A szavazás eredményéről a bizottság elnöke beszámol a Képviselő-testületnek. 
 

30. Rendeletalkotás 
 
372.§ (1) Rendeletalkotási javaslatot tehetnek a Képviselő-testület tagjai, a Képviselő-testület Bizottságai és a 
Jegyző.  
 
(2) A javaslatot a Polgármesterhez kell írásban benyújtani, aki a rendelet tárgya szerint illetékes képviselő-
testületi bizottságok és a Polgármesteri Hivatal bevonásával a kezdeményezést, majd az elkészült tervezetet a 
Képviselő-testület elé terjeszti.  
 
(3) A rendelet-tervezet szakmai előkészítéséről a Jegyző gondoskodik. A jegyző által előkészített rendelet-
tervezeteket a (4) bekezdésben foglalt kivétellel társadalmi egyeztetésre kell bocsátani.  
 
(4) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani: 
 

a) a törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtása körében a részletszabályok megállapítására 
alkotott rendelet-tervezeteket; 

b) a költségvetésről és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezeteket; 
c) a helyi adóról, más fizetési kötelezettségekről és az önkormányzati támogatásokról szóló rendelet-

tervezeteket; 
d) a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet; 
e) az a)-d) pontokban meghatározott rendeletek módosítására irányuló rendelet-tervezeteket; 
f) az önkormányzati rendeletet módosító, ill. hatályon kívül helyező rendelet-tervezetet, ha az csak 

magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz, 
 
37/A. § (1) A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezetet legkésőbb az azt tárgyaló képviselő-testületi 
ülés összehívásával egyidejűleg, vagy ha azt bizottság is tárgyalja, a bizottsági ülés összehívásával egyidejűleg 
közzé kell tenni a www.gyal.hu honlapon.  
 
(2) A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezetről a Gyálon állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező lakosok és a Gyálon működő szervezetek a honlapon megadott elektronikus levélcímen 
keresztül nyilváníthatnak véleményt. A bizottság által nem tárgyalt rendelet-tervezetekre vonatkozó vélemények 
elküldésére a Képviselő-testület ülését megelőző második nap16 óráig van lehetőség. Amennyiben a rendelet-

                                                 
1 Beiktatta: 9/2012(III.30.)önkormányzati rendelet Hatályos 2012.III.31-től 
2 Módosította a 17/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet hatályos 2012. október 1-től 

http://www.gyal.hu/


 9

tervezetet bizottság is tárgyalja, a vélemények elküldésének határideje a bizottsági ülést megelőző második nap 
16 órája.  
 
(3) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembe vétele nélkül törölni kell. Nem vehető figyelembe 
továbbá az a vélemény, amely elkésett, sérti a közerkölcsöt vagy a rendelet-tervezet tárgyához nem illeszkedik.  
 
(4) A beérkezett és figyelembe vehető véleményekről az előterjesztő összefoglaló tájékoztatást ad a rendelet-
tervezet bizottsági, vagy képviselő-testületi tárgyalása során. A beérkezett és figyelembe vehető vélemények 
alapján az előterjesztő a rendelet-tervezethez módosító indítványt terjeszthet elő. Az előterjesztőt egyedi 
válaszadási kötelezettség nem terheli.  
 
37/B. (1) Az Önkormányzat a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét e 
rendelet végrehajtása érdekében kezelheti.  
 
(2) A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást az (1) bekezdésben foglalt adatkezelés 
tekintetében megadottnak kell tekinteni. E tényre és a véleményező adatait érintő adatkezelés szabályaira a 
vélemény megadása előtt a véleményező figyelmét megfelelően fel kell hívni.  
 
(3) A beérkezett véleményeket, valamint a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a rendelet 
hatályba lépésétől számított – amennyiben a rendelet ezen időn belül nem lépett hatályba, úgy a vélemény 
beérkezését követő – három hónapon belül törölni kell.  
 
37/C. § Az önkormányzati rendeletet a Polgármester és a Jegyző írja alá. Kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
A rendelet akkor tekinthető kihirdetettnek, ha a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került. A 
lakosság jobb tájékoztatása érdekében a rendeleteket a kihirdetést követően az önkormányzat hivatalos honlapján 
teljes terjedelemben, és az „Új Gyáli Újság” következő számában rövid tájékoztatás formájában is kötelező 
közzétenni. „ 

31. A tanácskozás rendjének fenntartása 
 
38. § (1) A képviselő-testületi ülésen jelenlévő személyek kötelesek a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani. 
 
(2) Az ülés elnöke gondoskodik a képviselő-testületi ülés rendjének fenntartásáról. A rend fenntartása érdekében 
az elnök 

a) figyelmezteti, majd ismétlődő esetben megvonja a szót attól a felszólalótól, aki a tárgytól eltér, a már 
elhangzottakat indokolatlanul ismétli, másokat sértő fogalmazást használ, 

b) rendre utasítja azt a Képviselőt, aki a Képviselő-testület tekintélyéhez méltatlan kifejezést használ, vagy 
ilyen magatartást tanúsít, 

c) rendzavarás esetén figyelmezteti a rendbontót, 
d) a tanácskozás folytatását lehetetlenné tevő rendzavarás esetén az ülést félbeszakíthatja. 

 
(3) A Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelenő állampolgárok a részükre kijelölt helyen foglalhatnak 
helyet, az ülés rendjét nem zavarhatják. 

 
(4) Ha a hallgatóság a tanácskozás rendjét zavarja, az elnök a rendzavarót, vagy ha az nem állapítható meg, a 
teljes hallgatóságot kiutasíthatja az ülésről. 
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32. Jegyzőkönyv 

 
39.§ (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent Képviselők és 
meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a 
hozott döntéseket tartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséről a Jegyző gondoskodik. 
 
(2) A jegyzőkönyv az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza még 

a) az ülés helyét, és időpontját, 
b) a távolmaradt Képviselők nevét, a távollét bejelentését, 
c) napirendi pontonként az előadók nevét, felszólalók nevét, mondanivalójuk lényegét, 
d) az elhangzott bejelentéseket, interpellációkat, kérdéseket, azokra adott válaszokat. 

 
(3) A Képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a Polgármester és a Jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést 
követő tizenöt napon belül a Jegyző köteles megküldeni a jogszabályban meghatározott ellenőrző szervnek. 
 
(4) A Polgármester, vagy a Képviselők egynegyede szó szerinti jegyzőkönyv készítését is indítványozhatja az 
adott napirendi kérdésben. Az indítványról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt. 

 
(5) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a Képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének 
a jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
(6) A választópolgárok az (5) bekezdés szerinti jogukat ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal kijelölt 
irodájában gyakorolhatják. 
 
(7) A Képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül. A hangfelvétel megőrzéséről a Jegyző gondoskodik, azt a 
választási ciklust követő év végéig meg kell őrizni. 
 
(8) A hangszalagról nem készíthető másolat. 
 

33. A közmeghallgatás 
 

40.§ (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, 
amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. 
 
(2) A közmeghallgatás időpontját és helyét legalább 30 nappal korábban az önkormányzat hirdető tábláin 
kifüggesztéssel kell kihirdetni.  
A lakosság jobb tájékoztatása érdekében az önkormányzat hivatalos honlapján és az „Új Gyáli Újság” –ban is 
közzé kell tenni.  
 

34. Lakossági fórumok 
 
41.§ Az önkormányzat által elhatározott, a város egészét vagy többségét érintő ügyekben lakossági fórumok 
szervezéséről a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület egyszerű többséggel dönt. 
 

III. fejezet 
 

A Polgármester, az Alpolgármester és a Jegyző feladatai 
 

1. A Polgármester 
 
42.§ (1) A Polgármester megbízatását főállásban tölti be. 
 
(2) A Polgármester feladata – az Ötv. 35. §-ában foglaltakon kívül – különösen: 

a) Gondoskodik – a Jegyző közreműködésével – a Képviselő-testület üléseinek előkészítéséről. 
b) Ellátja a Képviselő-testületi ülés vezetésével kapcsolatos elnöki teendőket. 
c) Szervezi és ellenőrzi a Képviselő-testület határozatainak végrehajtását. 
d) Figyelemmel kíséri és segíti a Képviselő-testület bizottságainak tevékenységét. 
e) Biztosítja az önkormányzat demokratikus működését. 
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f) Minden rendes Képviselő-testületi ülésen írásban beszámol a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. 
g) (hatályon kívül helyezve) 
h) Ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület a hatásköréből a Polgármesterre ruház át. 
i) Beszámoltatja az Alpolgármestert feladatai végrehajtásáról. 
j) Beszámoltatja a Jegyzőt az önkormányzati hatósági tevékenység végzéséről. 
k) Utasításokat ad a Jegyző részére a Képviselő-testület és a Bizottságok működésével, feladataival 

kapcsolatban. 
l) Biztosítja a hivatalra háruló legfontosabb feladatoknak vezetői vagy apparátusi értekezleten való 

megtárgyalását. 
 

(3) A Polgármester együttműködik a különböző társadalmi, egyházi szervezetekkel, a lakosság önszerveződő 
közösségeivel, valamint a városban működő vállalatokkal, vállalkozásokkal, intézményekkel. Ezek vezetőitől 
jogszabályban előírt körben tájékoztatást kérhet, tájékoztatja őket az önkormányzat fejlesztési elképzeléseiről, 
velük együttműködési megállapodásokat kezdeményezhet. 
 
(4) A Polgármester két testületi ülés között rendkívüli helyzetben, felhatalmazás hiányában is, hatáskörében a 
mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékig kötelezettséget vállalhat, önállóan eljárhat. 
 
(5) A Polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. 
 
(6) A Polgármester jogszabályban meghatározott és a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott 
hatásköreit jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
 

2. Az Alpolgármester 
 

43.§ (1) Az Alpolgármester a Polgármester irányításával –főállásban- látja el feladatait.  
 
(2) A Polgármester mellett egy Alpolgármester dolgozik, akik a Polgármester által meghatározott önkormányzati 
feladatkörökben a döntések előkészítésével segíti a Polgármestert. 
 
(3) Az Alpolgármester együttműködik a Polgármesterrel az önkormányzat képviseletében, a Bizottságok 
munkájának összehangolásában, a Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatainak irányításával kapcsolatos 
feladatok ellátásában. Közreműködik a Képviselő-testület olyan előterjesztéseinek előkészítésében, és a 
határozatok végrehajtásában, amelyek feladatkörével összefüggnek. 
 
(4) Az Alpolgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. 

 
3. A Jegyző 

 
44.§ (1) A Jegyzőnek az Ötv. 36.§-ában foglaltakon kívül az alábbi feladatai vannak: 

a) Közreműködik az önkormányzat rendeleteinek kidolgozásában, gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről 
és közzétételéről. 

b) A Polgármester irányításával gondoskodik a Képviselő-testület 
ba) üléseinek időben történő előkészítéséről, 
bb) az előterjesztések előzetes bizottsági véleményeztetéséről, 
bc) jegyzőkönyv vezetéséről, 
bd) a határozatoknak az érdekeltekhez történő megküldéséről. 

c) Felelős a testületi előterjesztések és határozati javaslatok jogi véleményezéséért. 
d) A Jegyző gondoskodik a Képviselő-testület bizottsági üléseinek előkészítéséről, megszervezéséről, 

lebonyolításáról, a Bizottság munkájához szükséges felvilágosítási segítség megadásáról. 
e) Felügyel a Polgármesteri Hivatal tevékenységének a törvényességére, ennek körében 

ea) ellenőrzi a Hivatal hatósági tevékenységét, 
eb) szükség esetén funkcionális eseti, és célvizsgálatot rendel el. 

f) A Jegyző gondoskodik a jelen SZMSZ függelékeinek folyamatos naprakész vezetéséről. 
g) A Jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet a Hivatal munkájáról. Feladatainak végrehajtásáról 

rendszeresen beszámol a Polgármesternek. 
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h) Szervezi és vezeti a Polgármesteri Hivatalt a hivatal szervezeti felépítése szerinti irodák vezetői útján. 
i) Gondoskodik az önkormányzati rendeletek hatályosságáról, jogszabály változás esetén jelzi a módosítás 

szükségességét. 
j) Közvetlenül irányítja az apparátus személyzeti munkáját. 

 
(2) A Jegyzőt akadályoztatása esetén az Aljegyző helyettesíti. 
 
(3)3 A Jegyzőt és az Aljegyzőt egyidejű akadályoztatása esetén az Okmány és Ügyfélszolgálati Iroda 
– megfelelő képesítéssel rendelkező – irodavezetője teljes jogkörrel helyettesíti. 

 
 

4. A tisztségviselők fogadóórái 
 

45.§ A tisztségviselők (Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző) havonta egy alkalommal meghatározott 
napon és időben fogadóórát tartanak, melyről a lakosságot a helyben szokásos módon - a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján - tájékoztatni kell. Elháríthatatlan akadályoztatás esetén megfelelő helyettesítésről gondoskodni 
kell. 

IV. fejezet 
 

A Képviselő-testület Bizottságai 
 

46.§ (1) A Képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg bizottságait. A képviselő-
testület állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. 
 
(2) Az ideiglenes bizottság megszűnik amennyiben a létrehozásának alapjául szolgáló ok, vagy feladat 
megszűnik, az időpont vagy esemény bekövetkezik. 
 
(3) A (2) bekezdésben foglalt megszűnésről a Képviselő-testület a következő ülésén egyszerű többséget igénylő 
határozattal dönt. 
 
(4) A Bizottságok feladatai az Ötv. 23.§-ában foglaltakon kívül különösen: 

a) véleményezik a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket, 
intézkedéseket kezdeményezhetnek, ajánlással fordulhatnak az érintett önkormányzati szervekhez, 

b) javaslatot tesznek a Bizottság működési területéhez tartozó kitüntetések, díjak odaítélésére, a vonatkozó 
rendeletek szerint. 

 
(5) A Képviselő-testület döntési jogot adhat Bizottságainak és a Bizottság döntését felülvizsgálhatja, 
önkormányzati rendeletben hatósági hatáskört állapíthat meg Bizottságának. 
 
(6) A Képviselő-testület egyes hatáskörébe tartozó ügyek eldöntését átruházhatja illetékes Bizottságaira. Az 
átruházott hatáskörök jegyzékét a jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A Bizottságok az átruházott 
hatáskörben hozott döntéseikről évente egy alkalommal kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek. 

 
(7) A Bizottság határozatképességére és határozathozatalára a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. A Bizottsági elnök akadályoztatása esetén szavazással, egyszerű többséggel levezető elnököt 
választanak. 
 
(8) A Bizottság - a feladatkörében - előkészíti a Képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések 
végrehajtását.  
 
(9) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a téma szerint illetékes Bizottságok kötelesek tárgyalni. Ha 
az előterjesztést az illetékes Bizottság nem tárgyalta meg, az ülés elnöke a téma napirendre tűzését nem 
kezdeményezheti, hanem azt, az illetékes Bizottságnak megtárgyalásra visszautalja. Kivételt képeznek azok az 
esetek, amelyekben 

a) a tárgyalás a Bizottság határozat-képtelensége miatt nem történt meg; 
b) a Képviselő-testület által minősített többséggel napirendre vett, a meghívóban nem szereplő 

előterjesztés tárgyalására kerül sor. 

                                                 
3 Beiktatta a 6/2011.(III.1.) sz. rendelet, hatályos 2011. március 1-től. 
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(10) A Bizottság a feladatkörében ellenőrzi a Képviselő-testület hivatalának a Képviselő-testület döntéseinek az 
előkészítésére, végrehajtására irányuló munkáját. Ha a Bizottság a Hivatal tevékenységében a Képviselő-testület 
álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés 
elmulasztását észleli, a Polgármester intézkedését kezdeményezheti. 

 
(11) Amennyiben két Bizottság együttes ülést tart, azt, hogy melyik Bizottsági elnök vezeti az ülést, az összes 
jelenlévő Bizottsági tag egyszerű többségű szavazatával döntik el. A külön bizottsági döntést igénylő 
kérdésekben – figyelembe véve a Bizottságoknak a feladat és hatáskörét – azonban a Bizottságok külön-külön 
szavaznak. 
 

1. A létrehozott bizottságok 
 
47.§ (1) Állandó bizottságok: 

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (PGB), 
- Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság (ISKB) 
- Oktatási és Kulturális Bizottság (OKB), 
- Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság (SZEKB), 
- Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság (VÖB). 

(2) A Bizottságok létszámát, tagjainak nevét és rendes üléseiknek időpontjait a jelen rendelet 2. számú függeléke 
tartalmazza. 

 
2. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
48.§ (1) A Bizottság - egyebek között - az önkormányzatnál és intézményeinél: 

a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló 
tervezeteit; 

b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a 
vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat; 
vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési 
szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését; 

c) véleményezi a gazdasági programot, a költségvetést érintő feladatokat; 
d) 4 véleményezi a közszolgáltatások szervezésével kapcsolatos feladatokat; 
e) 5 véleményezi a városgazdálkodás és a vagyongazdálkodás feladatait. 

 
(2) A Bizottság vizsgálati megállapításait a Képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a Képviselő-testület a 
vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az 
Állami Számvevőszéknek. 
 
(3) A Bizottság különösen: 

a) Összehangolja a fejlesztési terveket, gazdasági célkitűzéseket és a rendelkezésre álló pénzügyi 
forrásokat. 

b) 6 
c) Véleményezi a település fejlesztésével kapcsolatos tevékenységet, ezen belül 

ca) a szerkezeti és szabályozási terveket, 
cb) a városi arculat, zöldterület, parkoló fejlesztés, köztisztaság helyzetét, 
cc) a közterületek használatát, a helyi közutakkal kapcsolatos feladatokat, 
cd) telek, építmény és lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, 
ce) vízrendezést, helyi közművek kialakítását, üzemeltetését, 
cf) beruházások megvalósítását, 
cg) köztemetők üzemeltetését, 
ch) helyi tömegközlekedés megoldását.  
 

                                                 
4 Módosította a 16/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. VII. 1-től. 
5 Módosította a 16/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. VII. 1-től. 
6 Hatályon kívül helyezte a 16/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2011. VII. 1-től. 
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3. Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

49.§ (1) A Bizottság feladatkörébe tartoznak 
a) a szerkezeti és szabályozási tervek környezetvédelmi szempontból való véleményezése, 
b) a városi beruházások környezetvédelmi szempontból való véleményezése, 
c) a köztisztasági, tájvédelmi és környezetvédelmi feladatok. 

 
(2) A Bizottság különösen: 

a) Előzetes véleményezési jogot gyakorol a település közigazgatási határán belül (kül- és belterület) 
tervezett rövid, közép és hosszú távú, átfogó fejlesztési célok meghatározásánál, melyek terület 
felhasználást igényelnek és környezetvédelmi vonatkozásuk nyilvánvaló. 

b) Figyelemmel kíséri a természetes és épített környezet védelmét, hasznosítását, javaslatokat dolgoz ki, 
közreműködik a végrehajtásban. 

c) Segítséget nyújt a helyi önszerveződő ifjúsági szervezeteknek, egyesületeknek, sportegyesületeknek 
vállalt feladataik ellátása érdekében. 

d) Figyelemmel kíséri az elfogadott költségvetés – feladatkörébe tartozó részének – végrehajtását. 
e) Együttműködik az ifjúság érdekeit érintő témákban más bizottságokkal.  
f) Figyelemmel kíséri az önkormányzat sportolási célú tulajdonának használatát. 
g) Kiemelt figyelmet fordít – az egészségmegőrzés érdekében a tömegsportra, a fiatalok egészséges 

életmódra nevelésére, a feltételek megteremtésére.  
 

4. Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
50.§ (1) A Bizottság feladatkörébe tartoznak 

a) az óvodai neveléssel kapcsolatos feladatok, 
b) az általános iskolai neveléssel és oktatással kapcsolatos feladatok, 
c) a szakközép iskolai oktatással kapcsolatos feladatok, 
d) a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos feladatok, 
e) az alapfokú művészeti oktatással kapcsolatos feladatok, 
f) a közösségi tér biztosításával kapcsolatos feladatok, 
g) a közművelődési, művészeti tevékenységgel kapcsolatos feladatok. 
h) az ifjúság egészséges életmódjának kialakításával kapcsolatos feladatok, 
i) az egyesületek támogatásával kapcsolatos feladatok, 
j) utcaelnevezés. 

 
(2) A Bizottság különösen: 

a) Rendszeres kapcsolatot tart az oktatási intézmények vezetőivel, részt vesz az intézményvezetői 
értekezleten és kezdeményezheti annak összehívását. 

b) Javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmények létesítésére, megszüntetésére, átszervezésére, 
gazdálkodási jogkörére, tevékenységi körének módosítására, nevének megállapítására. 

c) 7 
 

d) Részt vesz a közoktatási intézmények költségvetésének kialakításában, javaslatot tesz a kérhető 
költségtérítés és tandíj megállapításának szabályaira. 

e) Figyelemmel kíséri az oktatási intézmények gazdálkodását, működését, arról bármikor tájékoztatást 
kérhet. 

f) 8 
 

g) Tájékozódik az előbbi dokumentumokban meghatározott feladatok végrehajtásáról, a pedagógiai – 
szakmai munka eredményességéről (Mindezt teszi az Okt. tv. által meghatározott ellenőrzés szabályai 
szerint felkért szakértők bevonásával, az intézmény beszámolója, az iskolaszék véleménye alapján.) 

h) Évente egy alkalommal napirendre tűzi az egyes intézmények tevékenységének átfogó megismerését. 
i) Koordinálja a hivatalos városi rendezvények programját. 
j) Javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmény vezetőjére. 
k) Véleményezi a feladatkörébe tatozó intézmények költségvetésének kialakítását, és figyelemmel kíséri 

ezen intézmények gazdálkodását, működését. 
                                                 
7 Hatályon kívül helyezte a 16/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2011. VII. 1-től. 
8 Hatályon kívül helyezte a 16/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2011. VII. 1-től. 
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l) Javaslatot tesz a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatására. 
m) Elősegíti a szabadidős és kulturális tevékenység végzését. 

 
5. Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

 
51.§ (1) A Bizottság feladatkörébe tartoznak: 

a) az egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok, 
b) az egészségügyi szakellátással kapcsolatos feladatok, 
c) a családvédelemmel kapcsolatos feladatok, 
d) a szociális ellátással kapcsolatos feladatok, 
e) a közbiztonságot érintő feladatok. 

(2) A Bizottság különösen: 

a) Javaslatot tesz - a feladatkörébe tartozó körben - intézmények létesítésére, megszüntetésére, 
átszervezésére, gazdálkodási jogkörére, tevékenységi körének módosítására, nevének megállapítására. 

b) Javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó intézmény vezetőjére. 
 
 
c) Véleményezi - a feladatkörébe tartozó körben - a költségvetés előirányzatait, részt vesz annak 

kialakításában, figyelemmel kíséri az elfogadott költségvetés e célra meghatározott részének 
végrehajtását. 

d) Előkészíti, valamint a végrehajtást figyelemmel kíséri, az egészségügyi vállalkozási szerződések 
esetében. 

e) Figyelemmel kíséri a város Rendőrőrsének bűnmegelőzéssel és közbiztonsággal kapcsolatos 
tevékenységét. 

f) A Képviselő-testületi tárgyalást megelőzően véleményezi a Rendőrőrs és a Polgárőrség munkájáról 
szóló éves tájékoztatót. 

g) Koordinálja a Rendőrőrs és a Képviselő-testület kapcsolattartását. 
h) Koordinálja a Polgárőrség és a Képviselő-testület kapcsolattartását. 

 
6. Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság 

 
52.§ (1) A Bizottság feladatkörébe tartoznak: 

a) szavazatszámláló bizottsági feladatok, 
b) a képviselői vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok, 
c) a képviselői összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatok.. 

 
(2) A Bizottság különösen: 

a) Szavazatszámláló Bizottságként jár el, amikor annak alkalmazása szükséges. 
b) Nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők és a Polgármester vagyonnyilatkozatait. 
c) Lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárást és előkészíti a Képviselő-testület 

vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntését. 
d) Lefolytatja a helyi önkormányzati képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében az eljárást és 

előkészíti a Képviselő-testület összeférhetetlenségi eljárással kapcsolatos döntését. 
e)9 Nyilvántartja és ellenőrzi a külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozatait. 

 
7. Vagyonnyilatkozat-tételi és összeférhetetlenségi eljárás 

 
53.§ (1) A települési Képviselő a Kptv. 10/A.§-ában foglalt szabályok szerint köteles vagyonnyilatkozatot tenni. 
 
(2) A vagyonnyilatkozatot a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság tartja nyilván és 
ellenőrzi. 

(3) A vagyonnyilatkozat megtételéhez a – Kptv. által rendszeresített - szükséges számú nyomtatványt a 
Képviselő nyilatkozata alapján a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság biztosítja. 
 
(4) A vagyonnyilatkozat benyújtásával egyidejűleg a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság 
elnöke tájékoztatja a Képviselőt a soron következő vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének határidejéről. 

                                                 
9 Beiktatta a 16/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. VII. 1-től. 
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(5) A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékot átadáskor a képviselő és a Vagyonnyilatkozat-tételi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság jelenlévő tagjai együttesen aláírják és lebélyegzik. A vagyonnyilatkozatot a 
Bizottság őrzi. 
 
54.§ (1) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi 
Bizottságnál bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről az ellenőrző bizottság tájékoztatja a soron 
következő ülésen a Képviselő-testületet. 
 
(2) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság felhívására a Képviselő köteles saját és a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra 
vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai 
ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell. 
 
(3) Az összeférhetetlenségi eljárásra a Kptv. 8. és 9.§-aiban foglalt szabályok az irányadóak. 
 
(4) A Polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést a Vagyonnyilatkozat-tételi 
és Összeférhetetlenségi Bizottságnak adja át kivizsgálásra. 
 
(5) A Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság előterjesztése alapján a Képviselő-testület a 
következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül 
határozattal dönt az összeférhetetlenségről. 
 

 
V. fejezet 

 
A települési képviselők jogállása 

 
55.§ (1) A Képviselők jogaikat és kötelességeiket tekintve egyenlők. 
 
(2) A Képviselő tevékenysége során hivatalos személyként jár el. 
 
(3) A települési Képviselő: 

a) a Képviselő-testület ülésén a Polgármestertől (Alpolgármestertől), a Jegyzőtől, a Bizottság elnökétől 
önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb tizenöt napon belül 
írásban - érdemi választ kell adni; 

b) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni; továbbá kérésére a 
véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; 

c) tanácskozási joggal részt vehet bármely Bizottság ülésén. Javasolhatja a Bizottság elnökének a 
Bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a Bizottság legközelebbi ülése elé kell 
terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a Képviselő-
testület vizsgálja felül Bizottságának, a Polgármesternek, a helyi Kisebbségi önkormányzat testületének 
- a Képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését; 

d) megbízás alapján képviselheti a Képviselő-testületet; 
e) a Képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli 

közreműködést. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a Képviselő-testület hivatalának intézkedését, 
amelyre a Hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni; 

f) köteles részt venni a Képviselő-testület munkájában. 
 
(4) Az önkormányzati Képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1. napjától 
számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. 
 

VI. fejezet 
 

A Képviselőcsoport 
 

56.§ (1) A Képviselő-testületben a képviselettel rendelkező pártokhoz tartozó képviselők tevékenységük 
összehangolása céljából Képviselőcsoportot (Frakciót) hozhatnak létre. 
 
(2) Egy bejegyzett párthoz, társadalmi szervezethez tartozó települési képviselők csak egy képviselőcsoportot 
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alakíthatnak. Egy Képviselő csak egy Képviselőcsoportnak lehet a tagja. Egy Képviselőcsoportot legalább 3 fő 
települési Képviselő alkothat. 
 
(3) A Képviselőcsoport megalakulásának tényét a megalakulástól számított 15 napon belül írásban be kell 
jelenteni a Polgármesternek. A bejelentés tartalmazza a Képviselőcsoport elnevezését, vezetőjének, vezető 
helyettesének, tagjainak a nevét. A Polgármester a bejelentést követő soron következő Képviselő-testületi ülésen 
bejelenti a Képviselőcsoport megalakulásának a tényét. 
 
(4) A Képviselőcsoport alakításának joga – a feltételek megléte esetén – megilleti a független Képviselőket is. 
 
(5) A párt által alakított Képviselőcsoport fogadhatja a párthoz nem tartozó (független) Képviselőket, ha azok 
bejelentik a csatlakozási szándékukat. 
 
(6) A Képviselőcsoport megszűnése esetén a (3) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 

VII10. 
A Gyáli Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat és a helyi Önkormányzat 

együttműködésének szabályai 
 
 

 
57.§ (1)  Gyál Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) a 

helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan 
együttműködési megállapodást kötött a helyi önkormányzattal.  

 
(2) Az Önkormányzat a rendelkezésére álló anyagi eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati 

költségvetési rendelet keretein belül – a Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges 
feltételeket, az alábbiak szerint: 

 
-  Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek 

lebonyolításához, közmeghallgatáshoz és egyéb fórumokhoz szükséges helyiséget a Gyál, 
Kőrösi út 112-114. szám alatti épületben. Az Önkormányzat továbbá lehetővé teszi a 
Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati fenntartású intézményekben a 
rendezvényeinek megszervezését. A teremhasználatot és annak feltételeit minden 
hónapban előre kell egyeztetnie az Elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a Jegyzővel. 

-     Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon keresztül biztosítja a Nemzetiségi 
Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási 
feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi Önkormányzat 
működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 

-   A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a Jegyző 
által kijelölt megbízott részt vesz.  

      -   A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 
iratkezelési feladatokat a Jegyző a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján és Pénzügyi, 
Számviteli és Adó Irodáján keresztül biztosítja.  

- A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, 
jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a Jegyző a 
Polgármesteri Hivatal titkárságán keresztül biztosítja. 

 
(3) Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a Jegyző, illetve a Polgármesteri Hivatal a megkötött 
megállapodás szerinti valamennyi kötelezettségét teljesíteni tudja, a Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat Elnökének szoros együttműködése, esetenként iránymutatása szükséges.” 
 

VIII. fejezet 
 

Gyál Város Önkormányzata által alapított és fenntartott intézmények és gazdasági társaságok 
 
58.§ Gyál Város Önkormányzata által alapított és fenntartott intézmények és gazdasági társaságok felsorolását 
jelen rendelet 3. számú függeléke tartalmazza. 
                                                 
10 Módosította a 17/2012 (IX.14.) önkormányzati rendelet hatályos:2012. október 1-től 
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1. Az Önkormányzat Hivatala 

 
59.§ (1) A Képviselő-testület - Polgármesteri Hivatal elnevezéssel - egységes hivatalt hoz létre, az önkormányzat 
működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátására. 
 
(2) Az egységes hivatalhoz a revizori munkakör nem tartozik. Az önkormányzat a revizori feladatokat a 
vállalkozói szerződés keretében, külső céggel megbízással látja el és a további részletes szabályokat a szerződés 
tartalmazza. 

(3) A jelen rendelet 4. számú függeléke tartalmazza a Hivatal szervezeti és működési szabályait, a működéshez 
szükséges további részletes szabályokat a Polgármester és a Jegyző együttes utasításban szabályozhatja. 

 
 
 

IX. fejezet 
 

60.§ A Képviselő-testület a helyi népszavazás és népi kezdeményezés eljárását és egyes feltételeit külön 
önkormányzati rendeletben szabályozza. 

 
 

2. Záró rendelkezések 
 
61.§ (1) Jelen rendelet mellékletét képezik: 
 
1. számú melléklet: Az Önkormányzat által bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke 
2. számú melléklet: Polgármester hatáskörei 
 
(2) Jelen rendelet függelékét képezik: 
 
1. számú függelék: Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének névsora 
2. számú függelék: A Bizottságok létszámai, tagjainak neve és rendes üléseiknek időpontjai: 
3. számú függelék: Gyál Város Önkormányzata által alapított és fenntartott költségvetési szervek 
4. számú függelék: Gyál Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata. 
 
 
62.§ (1) E rendelet 2011. február 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti: 

a) Gyál Város Önkormányzatának a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2009. (IX.29.) 
önkormányzati rendelete 

b) Gyál Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2009. (IX.29.) számú 
rendelet módosítására című 9/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelete 

c) Gyál Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2009. (IX.29.) számú 
rendelet módosítására című 13/2010. (X.15.) önkormányzati rendelete 

d)  a zeneiskola létesítéséről szóló 17/1993.(XI. 25.) önkormányzati rendelet 
e) a luxusadó rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 6/2009. (II.18.) önkormányzati rendelet. 
f) az elektronikus hatósági ügyintézésből kizárt ügytípusokról szóló 17/2005. (X.28.) önkormányzati 

rendelet. 
g) a behajthatatlan követelések leírásáról szóló 3/2001.(II.23.) önkormányzati rendelet. 

 
 
 
 
 Pápai Mihály Sávai Mária 
 polgármester mb. aljegyző 
 
Z Á R A D É K: 
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A rendelet 2011. február 1. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 
 
G y á l, 2011. február 1. 
 
 
 
  Sávai Mária 
  mb.aljegyző 
 
 A rendelet egységes szerkezetbe foglalása 2011. május 12. napján megtörtént. 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 
 



 20

 
1. sz. melléklet a 16/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelethez 

 
Az Önkormányzat által bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke 

 
1./ Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

- döntési jogot gyakorol az utak, járdák felújításának, megépítésének sorrendjében történő kijelölésére a 
költségvetési kereten belül, 

- dönt a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft kezelésébe adott önkormányzati 
bérlakások karbantartási, felújítási tervéről és költségvetéséről, 

- dönt az önkormányzati ingatlanokat érintő tulajdonosi nyilatkozatok kiadásáról, 
- dönt a közbeszerzési eljárások kiírásáról, 
-  rendelkezik azon előirányzatok felett, amelyekről való döntést az éves költségvetési rendelet a Pénzügyi 

és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalja. 
 
2./ Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

- szakértők véleményének kikérése után jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott nevelési - 
oktatási intézmények foglalkoztatási és nevelési programját, valamint a pedagógiai programot, 
kivéve ha ezek elfogadásának költségvetési vonzata is van, 

- jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmények Szervezeti és 
Működési szabályzatát, 

- dönt a nevelési-oktatási intézmények tanórán kívüli tevékenységének pályázati úton történt 
támogatásáról, 

-  elfogadja a nevelési-oktatási intézmények házirendjét, 
- meghatározza az Önkormányzat által fenntartott könyvtár feladatait, 
- jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott közművelődési és közgyűjteményi intézmény 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
- dönt a civil szervezetek támogatásának összegéről a költségvetésben rendelkezésre álló 

előirányzaton belül, 
-  dönt a közoktatási intézményekbe történő jelentkezés módjáról, időpontjáról.  

 
3./ Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
 - gyakorolja a méltányossági átmeneti szociális segéllyel összefüggő feladat- és hatásköröket, 

- gyakorolja a méltányossági rendkívüli gyermekvédelmi támogatással összefüggő feladat- és 
hatásköröket, 

 - gyakorolja az átmeneti kölcsönnel összefüggő feladat- és hatásköröket, 
- gyakorolja a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatásokkal összefüggő 

feladat- és hatásköröket, 
 - dönt az ifjú házasok első lakáshoz jutásának vissza nem térítendő támogatásáról, 

- jóváhagyja a Városi Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát és az 
önkormányzat által fenntartott Bölcsőde Szakmai Programját.11 

- elbírálja a jogorvoslati kérelmeket az önkormányzat által fenntartott Bölcsőde vonatkozásában. 
 

 
4./ Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

-    dönt a környezetvédelmi alapon megtervezett, a költségvetésben jóváhagyott összeg 
felhasználásáról. 

 
- az Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság dönt az egyesületi, lakossági és diáksport 

támogatásról, pályázati rendszerben, a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzaton belül.” 
 

 
 
 
 
                                                 
11 Módosította a 17/2012 (IX.14.)önkormányzati rendelet hatályos 2012. október 1-től 
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2. melléklet a 16/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelethez 
 
 

I. Polgármester hatáskörei 
  
1. Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet kivételesen a Polgármestert hatósági 

hatáskörrel ruházhatja fel. 
 
2. Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben előírt esetekben - honvédelmi, 

polgári védelmi, katasztrófa elhárítási ügyekben - a Polgármester részt vesz az országos államigazgatási 
feladatok helyi végrehajtásában. 

 
3. A Polgármester: 

- A Jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat 
munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. 

 
- Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, 

egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja. 
 

- A Jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Képviselő-testület hivatalának első szervezeti 
tagozódására, a hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére. 

 
 - A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a hivatalban a kiadmányozás rendjét. 
 

- Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Alpolgármester, a Jegyző és az önkormányzati 
intézményvezetők tekintetében. 

 
- Gyakorolja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá 

tartozó önkormányzati költségvetési szervek vezetője tekintetében a munkáltatói jogokat a 
kinevezés és megbízás kivételével. 

 
- Gyakorolja a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. év XXII. törvény hatálya alá tartozó 

önkormányzati gazdálkodó szervezet tekintetében – a munkaviszony létesítésének kivételével 
– a munkáltatói jogokat. 

 
- Gyakorolja más jogszabályok szerinti közalkalmazottak tekintetében a munkáltatói jogokat. 

 
 

II. A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök 
 
A Polgármester: 
 
- Gyakorolja az állatok tartásának helyi szabályozásából adódó feladat- és hatásköröket. 
 
- Gyakorolja az önkormányzat címerének használatának engedélyezésével összefüggő feladat és 

hatásköröket. 
 
- Gyakorolja a közterületek használatának engedélyezésével kapcsolatos feladat- és hatásköröket. 
 
- Gyakorolja -100.000.-Ft értékhatárig- a behajthatatlannak minősített követelésről való lemondással, 

illetve a követelés mérséklésével összefüggő feladat- és hatásköröket. 

- Gyakorolja a fiatal házasok első lakáshoz jutó támogatásával, valamint az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások elidegenítésének helyi szabályozásával összefüggésben az ingatlan nyilvántartás felé az 
Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogokat érintő feladat és hatásköröket. 

- Gyakorolja a méltányossági ápolási díjjal összefüggő feladat-és hatásköröket. 
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- Gyakorolja az átmeneti szociális segéllyel - a méltányosságból nyújtható átmeneti szociális segély 
kivételével - összefüggő feladat-és hatásköröket. 

- Gyakorolja a hulladékkezelési közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alóli mentességgel összefüggő 
feladat- és hatásköröket.12 

- Gyakorolja a lakásfenntartási támogatással összefüggő feladat- és hatásköröket. 

- Gyakorolja a temetési segéllyel összefüggő feladat és hatásköröket. 

- Gyakorolja a köztemetéssel összefüggő feladat- és hatásköröket. 

- Gyakorolja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással - a méltányosságból nyújtható rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás kivételével - összefüggő feladat- és hatásköröket. 

- Gyakorolja a beiskolázási segéllyel összefüggő feladat-és hatásköröket. 

- Gyakorolja az iskoláztatási támogatással összefüggő feladat-és hatásköröket. 

- Gyakorolja a szociális tanulmányi ösztöndíjjal összefüggő feladat- és hatásköröket. 

- Gyakorolja a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátás igénybevételével, az 
intézményi jogviszony keletkezésével összefüggő feladat és hatásköröket. 

- Bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet 
javaslatára örök temetkezési hely céljára díszsírhelyet adományozhat. 

 
- Kezeli a„Gyál Város Önkormányzata likvid pénzeszköz-és kockázatkezelési szabályzat”-ában  foglaltak 

alapján a kockázatokat, szabad pénzeszközöket és opciós, határidős, forward rate agreement, zero cost 
collar és konverziós ügyleteket köthet az abban foglaltak szerint. 

- Gyakorolja a behajtási engedéllyel kapcsolatos feladat- és hatásköröket. 

- Rendelkezik azon előirányzatok felett, amelyekről való döntést az éves költségvetési rendelet a 
polgármester hatáskörébe utalja.” 

 
 
 
 
 

                                                 
12 Megállapította a 24/2011(XI.30) önkormányzati rendelet,hatályos:2012.január 1-től 
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1. számú függelék a 1/2011.(II.01.) számú önkormányzati rendelethez 
 
 

 
GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NÉVSORA 

 
Polgármester: 
 
  PÁPAI MIHÁLY     FIDESZ 
 
Egyéni képviselők: 
 
1.sz. VK. CZOTTER FERENC LÁSZLÓ    FIDESZ 
 
2.sz. VK. GAZDIKNÉ KASA CSILLA    FIDESZ 
 
3.sz. VK. PÁNCZÉL KÁROLY     FIDESZ 
 
4.sz. VK. ZABÁNNÉ NAGY GYÖNGYI    FIDESZ 
 
5.sz. VK. ERŐS JÓZSEF      FIDESZ 
 
6.sz. VK. CSESZKÓ TIBOR     FIDESZ 
 
7.sz. VK. VINNAI TIBOR      FIDESZ 
 
8.sz. VK. FA ZSUZSANNA     FIDESZ 
 
Kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselők: 
 
  VÉGHNÉ BÁGYA ILDIKÓ    MSZP 
 
  VÉGH TIBOR      MSZP 
 
  LAKOS PÉTER      JOBBIK 
 
 
 

Gyál Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzata 
 
 
BAJCSEV JÁNOS ATTILA  ELNÖK   MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE 
BAJCSEV JÁNOS ATTILÁNÉ ELNÖK-HELYETTES MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE 
PREGARDT-PAUR ÁRON  TAG   MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE 
RÉTAI ANZSEL   TAG   MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE 
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2. számú függelék a 1/2011.(II.01.) számú önkormányzati rendelethez 
 
 

A Bizottságok létszámai és rendes üléseiknek időpontjai: 
 
 
1. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság    ülésezik: általában minden hónap 
        harmadik hete 
tagjainak száma 5 fő      hétfőn 17.00 óra 
 

Elnök: Erős József 
Tagok: Czotter Ferenc László  
  Lakos Péter 

Végh Tibor 
 
Kültag: Botlik Zoltán 

 
 
2. Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság   ülésezik: általában minden hónap  
        harmadik hete 
tagjainak száma 4 fő      szerda 16 óra 
 

Elnök: Vinnai Tibor 
Tagok: Cseszkó Tibor 
  Zabánné Nagy Gyöngyi 
 
Kültag: Badics Ferenc 

  
 
3. Oktatási és Kulturális Bizottság    ülésezik: általában minden hónap  
        harmadik hete 
tagjainak száma 4 fő      szerda 18.00 óra 
 

Elnök:  Gazdikné Kasa Csilla 
Tagok:  Fa Zsuzsanna 

Véghné Bágya Ildikó 
 

Kültag:  Gácsi Kiss Dezsőné 
 
 
4. Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság  ülésezik: általában minden hónap  
  harmadik hete 
tagjainak száma 4 fő      szerda 17 óra 
 

Elnök:  Zabánné Nagy Gyöngyi 
Tagok:  Cseszkó Tibor 

Lakos Péter 
    
Kültag:  Dr. Fa Cecília 

 
 
5. Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság ülésezik: szükség szerint 
tagjainak száma 3 fő 
 

Elnök:  Czotter Ferenc László 
Tagok:  Erős József 

Fa Zsuzsanna 
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3. számú függelék a 1/2011.(II.01.) számú önkormányzati rendelete 

 
 
 

Gyál Város Önkormányzata által alapított és fenntartott költségvetési szervek: 
 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: 
 

• Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
• Városi Egészségügyi Központ 
• Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

 
• Ady Endre Általános Iskola 
• Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 
• Bartók Béla Általános Iskola 
• Zrínyi Miklós Általános Iskola 
• Kodály Zoltán Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézet 

 
• Liliom Óvoda 
• Tátika Óvoda 
• Tulipán Óvoda 

 
Önállóan működő költségvetési szerv: 
 

• Bóbita Bölcsőde 
 
Gyál Város Önkormányzata által alapított egyszemélyes gazdasági társaság: 
 

• Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
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4. számú függelék a 1/2011.(II.01.) számú önkormányzati rendelethez 

 
 

 
Gyál Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala szervezeti struktúrája 

 
 
 Gyál Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Főépítész 

Polgármester 
Alpolgármester 

Jegyző 

Aljegyző Belső ellenőr 

Gyál Városi Gyámhivatal 

Jegyzői Iroda 

Szociális és Igazgatási Iroda Okmány- és Ügyfélszolgálati 
Iroda 

Pénzügyi, Számviteli és Adó 
Iroda 

Építéshatósági Iroda 
 

Kistérségi, Oktatási és 
Intézmény-felügyeleti Iroda 

Kabinet Iroda 
 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a településképi véleményezési  
eljárásról szóló rendelet megalkotására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Országgyűlés 2012. október 15-i ülésnapján több pontban lényegesen módosította az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Étv).  
 
Jelen előterjesztést érintő főbb módosítások az alábbiak: 
 
Az Étv. 17.§-a kiegészítette a településrendezési feladatok megvalósulását szolgáló sajátos jogintézményeket az 
alábbi eljárásokkal: 
„ k) összevont telepítési eljárás 
   l) településképi véleményezési eljárás 
  m) településképi bejelentési eljárás 
   n) közterület alakítás” 
 
Az Étv. 6/A § (2) és (3) bekezdése alapján 
„(2)  A települési önkormányzat polgármestere jogszabályban meghatározott esetekben és módon 

a) véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedély kérelemhez 
b) településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési 

tevékenységek, reklám elhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében. 
  (3) A települési önkormányzat……... az építésügyi feladatát a helyi rendeletei megalkotásával és a 
kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a települési………vagy térségi – a főépítészi tevékenységről 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti – önkormányzati főépítész közreműködésével látja el. 
 
Fenti módosítások 2013. január 1-jén léptek hatályba. 
 
Az Étv. 62.§ (6) bekezdés 7.pontja alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat arra, hogy rendeletben 
állapítsa meg a településképi kötelezési és a településképi véleményezési eljárás részletes szabályait. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet szíveskedjenek 
megvitatni és jóváhagyni! 
 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:    Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
                                                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:   Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2013. február 28. 
 
 
 

                                                                                Rozgonyi Erik 
                                                                                 címzetes főjegyző 



 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2013. (…….) önkormányzati rendelete 
a településképi véleményezési eljárásról 

 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) . 62.§ (6) bekezdés 7. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének l) pontjában, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésében, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendeletben meghatározott feladatkörében a településképi véleményezési eljárás részletes szabályairól a kö-
vetkező önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
1. Általános rendelkezések 

 
A rendelet célja 

1.§ 
A rendelet célja Gyál építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az 
építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembe vételével – 
a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvé-
nyesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása. 
 

 A rendelet hatálya 
2.§ 
(1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Gyál közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet előírásai nem vonatkoznak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzések-

ről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott 
azon engedélyezési eljárásokra, amelyek esetében 
a) az építészeti-műszaki tervdokumentációk előzetes minősítése a településrendezési és építészeti-műszaki 

tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint a központi építészeti tervtanács hatáskörébe tartozik, illet-
ve 

b) az építtető összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt kezdeményezett.  
(3) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-

zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
előírásait a jelen rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni. 

 
 

2. A Településképi Véleményezési Eljárás 
 
 

A településképi véleményhez kötött engedélyezési eljárások 
3.§ 
A jelen rendelet előírásai szerint – a 4.§ (1) és (2) bekezdésében felsorolt területekre, illetve építési munkákra vo-
natkozóan – településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési 
eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban. 

 
A településképi eljárással érintett területek  

4.§ 
A jelen rendelet előírásai szerint településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni 

a) Gyál Város településrendezési tervének övezeti tervlapján, valamint érvényes szabályozási tervein 
(ÉSZT/1, ÉSZT/2, ÉSZT/3, ÉSZT/4, ÉSZT/5, ÉSZT/6 és ÉSZT/7) kertvárosias (jele: Lke, korábbi jele: 
KEL) és falusias (jele:Lf, korábbi jele:FL:) lakóterületnek jelölt ingatlanokon tervezett, jogszabály alap-
ján építésügyi hatósági engedélyhez kötött új épületek (kivéve a kiegészítő funkciójú épületek) építési 
munkáira, valamint ugyanezen területen meglévő épületek (kivéve a kiegészítő funkciójú épületek) utca-
fronti homlokzatát érintő bővítési, átalakítási munkáira vonatkozó építészeti-műszaki tervekkel kapcso-
latban. 

b) Gyál Város településrendezési tervének övezeti tervlapján, valamint érvényes szabályozási tervein 
(ÉSZT/1, ÉSZT/2, ÉSZT/3, ÉSZT/4, ÉSZT/5, ÉSZT/6 és ÉSZT/7) település központ vegyes  (jele:Vt, 



korábbi jele: TV), kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági (jele: KG) területnek jelölt, továbbá minden 
egyéb beépítésre szánt – az a) pontban nem említett - és beépítésre nem szánt területen jogszabály alapján 
építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervekkel kapcso-
latban. 

 
 

A véleményezési eljárás lefolytatása 
5.§ 
(1) A településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az általa megbízott tervező (a továbbiakban együtt: 

kérelmező) által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú – kérelemre indul. A kérelmező legkésőbb a kére-
lem benyújtásáig a véleményezendő építészeti-műszaki tervdokumentációt elektronikus formában feltölti az 
építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre. 

(2) A polgármester településképi véleményét a főépítész készíti elő.  
(3) A településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre 

a) javasolja, 
b) feltétellel javasolja, illetve 
c) nem javasolja. 

(4) A településképi véleményhez minden esetben csatolni kell a főépítészi szakvéleményt, melynek tartalmaznia 
kell a vélemény részletes indoklását. 

(5) A településképi véleményt – a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül – meg kell küldeni a 
kérelmezőnek, és (pdf formátumban) az (1) bekezdés szerint megadott elektronikus tárhelyre is fel kell tölteni. 

 
6.§ 
(1) A 6. § (1) bekezdése szerinti építészeti-műszaki tervdokumentációnak – a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdésében foglaltakon túl – az 
alábbi munkarészeket is tartalmaznia kell: 
a) műszaki leírást, 
b) az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajzát, 
c) metszeteket a megértéshez szükséges mértékben, 
d) valamennyi homlokzatot. 

(2) Amennyiben a véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció az Önkormányzat külön rende-
lete szerint kiadott beépítési előírásban foglalt – a településrendezési eszköz irányadó szabályozásától, illetőleg 
a településképi illeszkedésre vonatkozó egyéb – nem kötelező előírásoktól eltérő megoldást tartalmaz, az (1) 
bekezdés a) pontja szerinti műleírásban az eltérést indokolni kell. 

 
 

A településképi véleményezés részletes szempontjai 
7. § 
(1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció 

a) megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak,  
b) figyelembe veszi-e a beépítési előírásban szereplő további – a (város)építészeti illeszkedésre vonatkozó – 

javaslatokat, illetve hogy 
c) a településrendezési eszköz irányadó szabályozásától, valamint a b) pont szerinti javaslatoktól eltérő meg-

oldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, illetve településképi megjelenést eredményez-e.  
(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy 

a) a beépítés módja – az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl – megfelel-e a környezetbe illeszkedés kö-
vetelményének, 

b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű 
használatának és fejlesztésének lehetőségeit, 

c) új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése esetén  
ca) biztosított lesz- vagy marad-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő to-

vábbi fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága, 
cb) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.  

(3) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy 
a) a földszinti alaprajz – a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefüggő használat sajátosságaiból eredően – 

nem korlátozza-, illetve zavarja-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű hasz-
nálatát, 

b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve homlokzatainak településképi 
szempontból kedvezőtlen megjelenését.   

(4) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy  



a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a településrendezési eszköz sze-
rint átalakuló épített környezethez,  

b) a homlokzatok felületképzése és anyaghasználata megfelelően illeszkedik-e a domináns környezet adottsá-
gaihoz, valamint tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és haszná-
latának sajátosságaival, 

c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére és ki-
alakítására, 

d) a tetőzet kialakítása – különösen héjazatának anyaga, hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – megfele-
lően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.  

 
 

3. Záró rendelkezések 
8. § 
A jelen rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba, és rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmaz-
ni. 
 
 
Gyál, 2013. március 
 
 
 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy:  Javaslat a 2013. évi közbeszerzési terv 

elfogadására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§(1) bekezdése alapján az ajánlatkérőknek minden év 
március 31-ig összesített közbeszerzési tervet kell elfogadniuk.  
 
A terv elfogadása nem vonja maga után automatikusan az abban szereplő eljárások lefolytatásának 
kötelezettségét, azonban Gyál Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata szerint új beszerzési igény 
felmerülése esetén a terv módosítása is szükséges az eljárás megindításához. 
 
Az idei évben a költségvetésünk korlátozott lehetőségei miatt a költségvetésben szereplő beszerzések mellett a 
megjelenő pályázatok nyertessége esetén folytatunk le közbeszerzési eljárást. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a 
2013. évi közbeszerzési tervét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2013. március 5. 
 
 
 
 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 

 



Megnevezés Eljárás típusa Eljárás indításának  
tervezett időpontja

Szerződéskötés
tervezett időpontja

1. Bóbita bölcsőde kivitelezése hirdetménnyel induló tárgyalásos 2013. I. negyedév 2013. II. negyedév

2. Bóbita bölcsőde eszközbeszerzése hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév

3 Bartók Béla utcai óvoda kiviteli tervezése (pályázattól függően) hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. II. negyedév 2013. III. negyedév

4. Önkormányzati intézmények épületeinek takarítása* hirdetménnyel induló tárgyalásos 2013. II. negyedév 2013. III. negyedév

5. Gyál-felső vasútállomás felújításának kivitelezése hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. II. negyedév 2013. III. negyedév

6. Gyál-felső vasútállomás tájépítészeti munkáinak kivitelezése hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. II. negyedév 2013. III. negyedév

7. 2013. évi járdaépítési munkálatok hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. II. negyedév 2013. III. negyedév

8. Munkácsy-Bacsó Béla utcák keresztezésében gyalogátkelő kivitelezése hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. II. negyedév 2013. III. negyedév

9. Bartók Béla általános iskola energetikai pályázattal kapcsolatos 
közbeszerzés (energetikai pályázattól függően) hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév

10. Városi Egészségügyi Központ energetikai pályázattal kapcsolatos  
közbeszerzés (energetikai pályázattól függően) hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév

11. Zrínyi Miklós általános iskola energetikai pályázattal kapcsolatos 
közbeszerzés (energetikai pályázattól függően) hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév

12. Rákóczi Ferenc utcai épület energetikai pályázattal kapcsolatos feltételes 
közbeszerzése (energetikai pályázattól függően) hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév

13. Tátika óvoda energetikai pályázattal kapcsolatos feltételes közbeszerzése
(energetikai pályázattól függően) hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév

14. Bartók utcai tagóvoda energetikai pályázattal kapcsolatos feltételes 
közbeszerzése (energetikai pályázattól függően) hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév

15. Liliom óvoda energetikai pályázattal kapcsolatos feltételes közbeszerzése 
(energetikai pályázattól függően) hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév

16. Tulipán óvoda energetikai pályázattal kapcsolatos feltételes 
közbeszerzése (energetikai pályázattól függően) hirdetmény nélküli tárgyalásos 2013. III. negyedév 2013. IV. negyedév

Megjegyzés:

Közbeszerzési terv 2013

*A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel közös ajánlatkérőként.                                                                                                                                                 A közbeszerzési 
terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az önkormányzat a tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy 
a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. 
Ilyen esetben a közbeszerzési tervet módosítani szükséges, és megfelelően indokolni kell a módosítás okát.
Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig köteles megőrizni.



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Rendőrség 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 242/2012. (XI.29.) határozatával elfogadott 2013. évi 
munkaterve alapján a Rendőrség 2013. I. negyedévében köteles a Képviselő-testületnek beszámolni   2012. évre 
vonatkozóan Gyál Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 
ezzel kapcsolatos feladatokról. 
 
Kocsis István rendőr alezredes, kapitányságvezető úr elkészítette a 2012. évi beszámolót (1. sz. melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt beszámolóban foglaltak megtárgyalására és annak elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Rendőrség 2012. évi Gyál Város 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról 
szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné csoportvezető 
 
 
 
Gyál, 2013. március 5.  
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
 
 



















 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál 2012. évi tevékenységéről 
szóló tájékoztató elfogadására 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 242/2012. (XI.29.) határozatával elfogadott 2013. évi 
munkaterve alapján 2013. I. negyedévében  kér tájékoztatót a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2012. 
évi tevékenységéről és elért eredményeiről. 
 
Kalmár Róbert, az egyesület elnöke határidőre elkészítette a 2012. évi működésről szóló beszámolót (1. sz. 
melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 2012. évi munkájáról 
és elért eredményeiről készült  tájékoztatóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
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Tájékoztató 
 

A 

FEGY POLGÁRŐR ÉS TŰZOLTÓ 

EGYESÜLET GYÁL 
 

 

 

Munkájáról, elért eredményeiről  

2012. január 1-től, 2012. december 31-ig tartó 

időszakban. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő Asszony / Úr! 

 
 Ezúton szeretném köszönteni és egyben tájékoztatni Önöket, az egyesületünk 2012. évi 

munkájáról és eredményeiről.  

Elsők között az egyesület vezetőségét szeretném röviden bemutatni. 

 

 A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál jelenlegi vezetősége a 

következő személyekből áll: 

 

Kalmár Róbert — Elnök 

Tar Nándor — Elnökhelyettes 

Fábián Ferenc — Elnökhelyettes 

 

Romfa Mihály — Felügyelő bizottság vezetője 

Turcsány Attila — Felügyelő bizottsági tag 

Kovács Tamás — Felügyelő bizottsági tag  

 

Szabó István —FEGY Polgárőr Tűzoltó Parancsnok nyugállományú tűzoltó százados 

Tar Nándor  — a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Tűzoltó Parancsnok helyettese ( tűzoltó 

Őrnagy ),  

Locskai Mátyás — Pénzügyi munkacsoport vezetője  

Kurucz Árpád — FEGY Ifjúsági Tagozatának vezetője 

Romfa Mihály — FEGY Ifjúsági Tagozatának vezető helyettese 

 

  

A személyi állományunkat szakmailag tovább képeztük, gyakorlatokat tartottunk és 

jelenleg is az állományunkban tűzoltói szakmai továbbképzést tartunk, az OKF felügyeletével.  

 Ezzel párhuzamosan, a technikai felszerelésünk bővítése, korszerűsítése külön sikerként 

könyvelhető el, mely országos szinten is egyedülálló. 

 

 A tagok képzésében jó hírű és elismert, civil és hivatásos állományú szakemberek vettek 

részt. A teljesség igénye nélkül említhető a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, az 

Országos Mentőszolgálat és egyéb társadalmi tevékenységet végző szervezetek. 

 

 Kapcsolatunk, valamint együttműködésünk a társszervekkel nagyon jól összehangolttá 

vált. Napi kapcsolat alakult ki az Önkormányzattal az Önkormányzaton belül is a közterület 

felügyelettel, a Rendőrséggel, a Tűzoltósággal, a Mentőszolgálattal.  

 A Tűzoltási és Műszaki Mentési tevékenységünknek külön figyelemmel kíséri az 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, s két alkalommal ellenőrzést hajtottak végre 

ebben az évben tűzoltás közben, melyen egyesületünk megfelelt az elvárásoknak.  

 

Ennek a kiemelkedő teljesítményű csapatnak, az összehangolt munkának köszönhetően 

tudjuk segíteni a Gyáli Lakosságnak, valamint a Rendőrőrs dolgozóinak, akik segítségünkkel 

tudják biztosítani a városunk közrendjét, közbiztonságát, illetve annak folyamatos javulását. 

 



2012. év személyi állományának statisztikája: 
 

Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület taglétszáma:                                     75 fő 

Vizsgázott Tűzoltó:                                                                                          25 fő 

Tűzoltói oktatásra jár ( vizsga 2012.12.08. )                                                                       12 fő 

Járőröző állomány:                                                                                           40 fő 

Feladat nélküli tag                                                                                                                12 fő 

Próbaidős tag                                                                                                                          3 fő 

Tiszteletbeli tag:                                                                                                   1 fő 

Ifjúsági tagozatos:                                                                                                                43 fő 

 

A különböző munkacsoportokban feladatot ellátó tagjaink: 

 

Elnökség:                                                                                                         3 fő 

Felügyelő bizottság:                                                                                        3 fő 

Pénzügyi munkacsoport:                                                                                 3 fő 

Ügyelet központot üzemeltető munkacsoport:                                                5 fő 

Járőrvezetői munkacsoport                                                                                                  5 fő 

Gépkocsi karbantartó munkacsoport                                                               3 fő 

Rádiótechnika karbantartó:                                                                                                  1 fő 

Tűzoltó munkacsoport:                                                                                   25 fő 

SZ.E.M. munkacsoport:                                                               10 fő 

Ifjúsági tagozatot működtető munkacsoport:                                                                       5 fő 

Kimenekítéssel, kitelepítéssel foglalkozó munkacsoport:                                  12 fő 

Ruházatért felelős:                                                                                                 1 fő 

Tagdíj kezeléséért felelős:                                                                                        1 fő 

Igazolványok kezeléséért felelős:                                                                             1 fő 

Web oldal és média felelős:                                                                                                 2 fő 

 

 

Folyamatosan szem előtt tartjuk tagjaink továbbképzését, így szolgálatteljesítés közben 

precízebb, pontosabb munkát tudnak végezni a Magyar Köztársaság alkotmányos jogrendjének 

megfelelően. 

 

Eredményességünk ismertetése 2012. január 1. - 2012. december 31-i 

időszakban: 
 

Betörés, lopás, rablás észlelése, azok megakadályozása, helyszínbiztosítása:                  16 esetben 

Baleset észlelése, helyszínbiztosítás, forgalomirányítás:                                                  18 esetben 

Tűz észlelése, tűzoltás, tűzoltók felvezetése:                                                                    59 esetben 

Rendezvénybiztosítás:                                                                                                       15 esetben 

Verekedés, rendbontás, garázdaság megakadályozásában segítségnyújtás:                      20 esetben 

Műszaki mentés lakosság részére:                                                                                     26 esetben 

Orvosi ügyeletnek segítségnyújtás:                                                                                   24 esetben 

Tűzszerészeknek segítségnyújtás:                                                                                       2 esetben 

 

Körözött személyek felkutatása:                                                                                         7 esetben 



Kárelhárítás, segítségnyújtás közműkárok helyreállításánál:                                            12 esetben 

Eltűnt személyek felkutatása:                                                                                              2 esetben 

Környezetvédelemmel kapcsolatos események:                                                                 9 esetben 

Terület, objektum, személyek ellenőrzése:                                                           napi szintű feladat 

Halálesetnél biztosítás:                                                                                                        2 esetben 

Rendőrséggel közös egyéb feladat:                                                                                 185 esetben 

Riasztó rendszer jelzések ellenőrzése:                                                                           1026 esetben 

Riasztórendszer pánik jelzése:                                                                                           22 esetben 

Riasztórendszer éles betörés jelzése:                                                                                   2 esetben 

Egyéb bejelentett események ellenőrzése:                                                                       215 esetben 

Rendőrségnek átadott személyek:                                                              közös akció keretén belül 

Szervezett akciók:                                                                                                              8 alkalom 

Környező településeken segítségnyújtás:                                                                          8 alkalom 

Családsegítőnek segítségnyújtás:                                                                                       2 alkalom 

Mezőőrséggel közösen végrehajtott intézkedés:                                                                1 alkalom 

Közterület Felügyelettel szervezet közös járőrözés, intézkedés,:                                     58 alkalom 

+ a tanítási napokon a zebrák biztosítása folyamatosan és szervezett piaci napok égész évben 

Ifjúsági Tagozat, után képzés, kiemelkedő szereplés:                                                    196 alkalom 

Nappali események:                                                                                                        800 alkalom 

 Éjszakai események:                                                                                                    647 alakalom           

 

 

Az egyesület tagjai által ellenőrzött események száma  

2012.01.01-2012.12.31. : 1447 esetben történt. 

 
A fenti adatok bizonyítják a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 

létjogosultságát, valamint további fejlesztési irányelveink meghatározását. A 

lakosság, az egyesület járőröző állományát folyamatosan értesíti és kéri a 

segítségünket. Ezek az események, a 24 órás ügyeleti központunkban 

rögzítésre kerültek, mely alapján a statisztikai számok az irányadóak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Tűzoltóságának vonulási statisztikája és 

munkája: 

Egyesületünk tűzoltó tagjai összesen 2012. 01. 01 - 2012. 12. 31-ig 59 káreset 

felszámolásában vettek részt, valamint önállóan számolt fel, részint a Fővárosi rajokkal valamint 

Monori hivatásos és az Üllői Önkéntes tűzoltókkal közösen. 

 

 

 

A 59 káreset megoszlása a következő: 

 

-  tűzesethez 31 alkalommal vonulnunk,   

- műszaki mentésre 27 esetben került sor.   

- Vonulási körzeten kívül: 5 esetben Felsőpakonyra, 1 esetben Vecsésre, és 2 esetben 

Budapest közigazgatási területére.  

 

Ezek a vonulások a ránk rótt kötelezettségekből, valamint Gyál földrajzi elhelyezkedéséből 

adódnak. 

 

A bekövetkezett káresetek során 10 fő,  valamint 1 fő elhunyt. A tűzoltás közben  fő hivatásos 

tűzoltó sérült meg. 

 Fontosnak tartjuk technikai fejlesztéseink továbbvitelét, a sajnálatos események csökkentése 

érdekében. 

Egyesületünk gépjárműfecskendője tűz és baleseti káresetekhez, ezen időszakban 922 

km tett meg, mely elég jelentős 201 liter benzint használtak fel. Tűzoltóink csak a káresetek 

alatt 128. órát dolgoztak önkéntesen. 

 

Vaklárma nem volt, téves jelzés négy estben történt, ez a tűzjelző rendszer meghibásodásának 

tudható be. A tűzjelző rendszerek műszaki állapotának fenntartása az élet és érték védelem 

céljából a fenntartó feladata. Központunk a törvényi háttér alapján köteles minden jelzést 

továbbítani mérlegelés nélkül. 
 

Az idei évben ismét új szertárba költöztünk a KHT használatában lévő üres épület garázsába, 

a Bacsó és a Bajcsy u.  kereszteződésébe.  A használatba kapott az épületrészt csak kisebb 

önkéntes állagmegóvási munkák után tudtuk birtokba venni.  

Az idei évtől több jogszabály köztük a Katasztrófa védelemmel, Polgárvédelemmel 

Tűzoltóságokkal kapcsolatos jogszabály módosult, ezért szükség volt, az addig a Fővárosi 

Tűzoltó Parancsnoksággal fennálló, együttműködési szerződésünk újra kötésére a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, valamint a Pest Megyei Katasztrófa Védelmi igazgatósággal. 

Az együttműködés már megfelelő megfelelősség esetén önálló beavatkozást engedélyez azon 

egyesületek számára, akik megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, és a megszerzett tudásukról 

minősítő vizsgával rendelkeznek.  

Az egyesületünk a vizsgája jól sikerült, melyre a nagy nyilvánosság előtt, a 

Belügyminisztérium szervezésében került sor, a budapesti város ligetben, a Rendőr, és Tűzoltó 

napon.  

Ez mérföldkő az egyesületünk tűzoltói életében, hiszen már hivatalosan is önálló 

beavatkozást végezhetnek vonulási körzetükben, a Belügyminisztérium Országos 



Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vonulási területén segítségnyújtás miatt Gyál területén kívülre 

eső helyre is riaszthatja tűzoltóinkat. 

 Ez természetesen együtt jár az ellenőrzésekkel, melyek megállapításai közt problémaként 

felvetődött, hogy a szertár alkalmas a jelenlegi szer befogadására. De a híradó ügyelet, viszont 

távol esik, és egy több célú épületben van elhelyezve így a mentőfelszerelések két helyről 

szedhetőek egy kiterjedtebb riasztást követően össze. 

A Budapesti és a Megyei Tűzoltó szövetségekkel is jó a kapcsolatunk. Tűzoltó 

parancsnokunkat idén a Megyei Tűzoltó Szövetség elnökségi tagjává választották.  

Segítséget nyújtottak tűzoltóink a Városi gyermeknap megrendezésében, melyen városunk 

apraja, s nagyja veszély nélkül gyakorolhatta a tűzoltást. Részt vettünk a Városi utcabál és az azt 

követő tűzijáték biztosításában, melyet már jogszabály ír elő. 

 Idén is elsőként képviselhettük városunk polgárságát, a Szent István napi körmeneten, és a 

Római Katolikus plébánia kertjében megszervezett gyermektáborban is, ahol egy rögtönzött 

bemutatóval imitáltuk a tűzoltói tevékenységünket. 

 De a Városunkban, az önkormányzat segítségével, a civil szervezetetek által elültetett fák 

öntözését is szívesen végeztük, természetesen a riaszthatóság fenntartása mellett. 

Egyesületünk tagjai több héten keresztül részesei lehettek a Die Hard film forgatásának 

biztosítási feladatainak végrehajtásában is, mely által némi támogatáshoz jutott egyesületünk a 

filmstúdió részéről. 

 

Sajnos az idei évben az előzőhöz hasonlóan, komolyabb fejlesztés, nagy értékű 

szakfelszerelés beszerzésre nem került. A Katasztrófa védelem által idén kiírt pályázat, sajnos 

országos szinten sem tükrözte a Tűzoltó egyesületek valós igényeit, ezért idén egyesületünk sem 

nyújtott be pályázatot. 

A pályázat, a pályázati rendszer, az illetékes vezetők ígérete szerint a jövőben átalakul, és 

tükrözni fogja a reális igényeket.  

 

Sajnos, a könnyű műszaki mentőszerként engedélyezett, és 2012.áprilisáig  üzemelő Opel  

személygépkocsi motorja a használat miatt tönkrement, melyet a támogatások és pályázatok 

hiánya miatt nem tudtunk megjavítatni. A védőfelszereléseink nagy része  jövőre cserére,  

pótlásra szorul.  

Ez jelenleg megoldhatatlan feladatnak látszik, egy olyan helyzetben ahol a tűzoltóságok 

diszlokációja miatt egyre több feladat hárul az Önkéntes Tűzoltó Egyesületekre. 

A felmerülő többlet feladatok biztonságos ellátása érdekében jelenleg 10 fő elvégezte 

decemberben Monori Katasztrófa Védelmi Igazgatóságon a 40 órás Önkéntes tűzoltó 

tanfolyamot. 

 

A Budapesti Tűzoltó Szövetség, Pest Megyei Tűzoltó Szövetség munkáiban részt vettünk, 

végrehajtottuk az OPSZ Katasztrófavédelmi Munkabizottság 2012. évi munkatervébe foglaltakat.  

 

A törvényi változásokra történő felkészülés miatt az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság, rendszeresen tart továbbképzéseket, melyeken minden esetben részt vettünk. 

Rendszeresen megjelentünk a HÖTOSZ-LŐTOSZ (Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóságok Szövetsége - Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége) által 

szervezett szimpóziumokon is. 

 

 

 

.   



 



Problémáink, terveink: 

 

Előző évekhez képest a terveink nagymértékben nem változtak, mivel ezen feladatok 

megoldásában az Önkormányzat támogatása elengedhetetlen. 

Szeretnénk fűthető, önálló, és funkciójában alkalmas szertárépületet, mely a 

központunkkal szoros fizikai földrajzi ( közvetlen ) kapcsolatban van.  

Tagjaink az építésben, felújításban részt tudnak és részt is kívánnak venni amennyiben 

segítséget kapunk az Önkormányzattól az ideális gépjárműtároló helyszínének kijelölésében. 

  A későbbiekben ez akár a Város védelmi épülete is lehetne. 

 

Szükséges lenne egy Feszítő-vágó beszerzés melyre évek óta ígéretet kapunk több 

szervezettől is, ami egy komolyabb közúti balesetnél elengedhetetlen segédeszköze egy 

tűzoltónak. 

Sajnos egyesületünk önerőből nem tud egy feszítő-vágó berendezést megvásárolni, melyet 

az „élet ollója” néven is hívnak, egy esetleges közúti balesetnél a roncsok közé szorult 

embertársainkon máshogy nem tudunk segíteni, ezen az eszközön sokszor egy ember élete is 

múlhat.  

Tagjaink már a speciális tanfolyamon elsajátították a berendezés kezelését, és a BM 

Katasztrófa Védelmi Oktatási központ szervezésében sikeres vizsgát is tettek.  

 

 

Városunk által szervezett kiemelt fontosságú eseményeket már nem csak 

Polgárőrökként, hanem Tűzoltóként is biztosítjuk továbbra is a lakosság védelme 

érdekében ! 

 

 

  



  A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tájékoztatója a 2012. éves 
működésről 
 

A Fegy 2012-ben pénzügyi területre (is) vonatkoztatva a belső rend és fegyelem, előző 

években elindított megszilárdítását tűzte ki célul. A stabilitás érdekében stratégiai cél a 

kintlévőségeink folyamatos alacsony szinten tartása. A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 

hasonlóan más gazdasági társaságokhoz megalkotta saját értesítő, figyelemfelhívó, vagy éppen 

követelésről számot adó nyomtatványát, levelét. Rendszerünket havonta szűrjük, figyelemmel 

kísérjük minden pártoló tagunk befizetését és szükség esetén a megfelelő időben be is 

avatkozunk. A törekvések irányának pozitív elmozdulását igazolja, hogy negyedéves ciklusokban 

mérve szinte nullára futtatható kintlévőségünk állománya. 

Bevételi forrásaink 95%-ban továbbra is a távfelügyeleti rendszerből, mint végzett 

tevékenységből származik, a 2012-es évben eddig pályázati forrásokból befolyt összege nagyon 

szerény.  
 

2012-ben támogatásként egyedileg, vagy pályázaton megítélt érkezett pénzösszegek: 

Pestmegyei Polgárőr Szövetség 

2012.09.27. 

     200.000.- Ft 

  

Önkormányzati támogatás 2012.12.05. 

 

                Összesen : 

     1.000.000.- Ft 

 

     1.200.000.-Ft 

 
 

A pénzeszközök ésszerű, átgondolt beépítése a költségvetésbe megtörtént, ezen eszközök 

elszámolása részben rendben lezajlott, vagy év végéig folyamatban van. 

Beruházás szempontjából egész évben tartott a székház technikai fejlesztése, 

korszerűsítése, időszakos karbantartása.  

Magas prioritást kapott még a tagság egyenruhájának folyamatos cseréje és 

korszerűsítése, fontos azonban látni, hogy a Fegy állandó tagsága 60 fő feletti létszámot, az Ifi 

tagozat 30 fő feletti létszámot feltételez. Az állomány ilyen mérvű növekedése hatalmas 

költségeket generál az egyenruha, védő ruházat beszerzése terén, s jelentős anyagi tőkét is 

helyezve ezen területre csak a szinten tartás valósult meg. 

Célul tűztük ki és el is indultunk azon a területen, ahol a lakosság részére egy sokkal 

magasabb szintű betekintés képzelhető el a hétköznapi feladataink területére. Szeretnénk láttatni 

a tevékenységünket a mostanitól sokkal pontosabban, közérthetőbben ezért aktívabb és 

menedzseltebb, továbbá szigorúbb minőségbeli változást generáló struktúrát dolgoztunk ki. 

Munkánkkal segítségnyújtás, konfliktus megoldás, baleset megelőzés, életveszély elhárítást stb. 

területén szolgáljuk a velünk egy településen élőket. 

Az Egyesület összesen tíz fővel továbbra is alkalmazotti jogviszonyt létesített, így a 

tagsági viszonyt alkalmazotti viszonyra váltó tagokkal szemben a járőrszolgálat területén sokkal 

szigorúbb előírásokat tudtunk életbe léptetni, megkövetelni. 

 

A működtetés sikeresen, egész évben folyamatosan biztosított volt. A fejlesztések 

megvalósultak, számlatartozásunk nincs, minden kifizetés megtörtént. 

  

Egyesületünk tagjai számos Nemzetközi főzőversenyen részt vettek, melyen mint lovaggá 

ütött Szabadtűzi Lovagrend tagjaiként számos első helyezést hoztak el. 

 



Fegy Polgárőr és Tűzoltó egyesület 2013-as tervei kérései : 

 
Egyben kérdezném amennyiben lehetőség van rá és Polgármester Úr és a Tisztelt 

Képviselő testület egyet ért vele megoldható, hogy 2013. januárjától mint plusz támogatás 

egyesületünk havi ( Gyál Rákóczi F 42-44 ) szám alatt működtetett ügyeleti központ fenntartási 

költségét átvállalnák, melyet a KHT-nak fizetünk meg.  

Jelenleg ennek a havi költsége : 60.000-100.000 ft között mozog, mely tartalmazza a 

bérleti díjat, közös költséget ( fűtés, villany, víz, takarítás, szemét és egyéb díjakat). Ebben az 

évben 2012.01.01-2012.12.31-ig a KHT-nak az egyesületünk 989.931 ft összeget utaltunk át.  

Ezen számadat is mutatja, hogy az Önök által adott támogatás ( 1.000.000ft ) fejlesztésre 

nem tudjuk felhasználni, hanem az ügyeleti központunk fenntartására elegendő. 

 

Egy alternatíva még amennyiben kivitelezhető a következő lenne.: 

 

A jelenlegi szertárunk Gyál Bacsó-Bajcsy sarkán levő ingatlan, mely most lakatlan és a 

KHT tárolónak használja és egyben az Önkormányzat tulajdonát képezi, egyesületünk 

megvásárolná. 

A vásárláshoz szükséges kezdő részletet szeretnénk kérni az Önkormányzattól, mely 

esetleg a 3-4 évi támogatásuk lenne és a fennmaradó összeget egyesületünk egy Bank által 

kifizetné meg az Önkormányzat részére. A gazdálkodásunkat és a jelenlegi rezsiköltségeinket 

figyelembe véve egyesületünk tudná vállalni ezt a terhet. 

 

Kérem ezek figyelembevételét és Gyál érdekében nyújtott készenléti szolgálatunk 

biztosítása érdekében a felmerülő támogatás költségét szíveskedjenek, amennyiben lehetőségük 

adott ezt számunkra biztosítani és megoldani.  
 

 

FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület (F.I.T.) újonnan induló ifjúsági 

tagozatának tájékoztatója: 

 
A F.I.T. 2009. február 21-én jött létre, kezdte el tevékenységét, de elmondhatom, hogy az elmúlt 

3-rom év alatt egy összeszokott csapattá edződött a kis állományunk, akikre büszkén mondhatjuk, 

hogy az egyesületünk hírnevét országszerte csak öregbítik és megerősítik. 

 

2012-ben is a két fő feladatot tűztünk ki célul magunk elé: 

- A fiatalokat érdekelté tenni, lekötni olyan tevékenységekkel, melyek hasznos tudásanyaggal 

látják el őket, és mindezt úgy sajátíthatják el, hogy nem érzik kényszernek. Életük további 

részében is hasznosíthatják a tanultakat. 

- Másik nem titkolt célunk, hogy egyesületünknek utánpótlást biztosítsunk. Olyan utánpótlást, 

akiket a meglévő tagok az évek alatt megismertek a közös munka során. Ezekben a 

fiatalokban kialakítjuk többek között a bajtársiasságot, az önzetlen segítőkészség képességét, 

így ezek a képzett rátermett srácok méltó tagjává válhatnak a FEGY-nek, hasznos polgárává 

a városnak. 

 



A 2012. év során az alábbi tevékenységi körökben folytatunk folyamatos képzéseket, 

foglalkozásokat elméleti és gyakorlati formában egyaránt: 

- Tűzoltási gyakorlat 

- Tűzvédelmi oktatás 

- Polgárvédelmi ismeretek 

- Bűnmegelőzés, közlekedés biztonság 

- Elsősegély nyújtási ismeretek 

- Járőrgyakorlatok  

-  Ismeretek a FEGY működéséből, felépítéséből, szoktatás a mindennapi 

rutinteendők lefolytatásához 

- Ismeretek a FEGY hagyományaiból eddigi történetéből 

- URH rádiózás elsajátítása 

- Helyi, város és térképismeret 

- Drog ellenes képzések 

- Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók 

- Kutatási gyakorlatok kül- és belterületen 

- Főzőversenyek megrendezése, főzéstechnikák elsajátítása 

 

Ezek a képzések képzett tapasztalt szakemberek, szakértő bevonásával történik. Valamint 

egyesületünk felnőtt tagjai nagy segítőkészséggel foglalkoznak a gyermekekkel, adják át 

tapasztalataikat. Mindezen képzések mellet, részt vettünk a városi rendezvényeken. 

 

- Koszorúzások a nemzeti ünnepeken 

- Föld napja szemét szedési akció 

- Gyereknapi rendezvények bemutatók tartása, helyszín biztosítás 

- Augusztus 20. ünnepségen helyszínbiztosítás, terület zárási feladatok ellátása, URH rádiós 

kontroll gyakorlása 

- Továbbá, a jó csapatszellem kialakulása, összeszoktatása érdekében rendszeresen tartunk: 

- Íjászatot 

- Lövészetet 

- önvédelmi gyakorlatokat 

 

A sablonosságot kerülendőn, az év folyamán közbeiktattunk környékbeli kirándulásokat 

kerékpárral, rendeztünk szabadtéri bográcsozásokat, és főzőversenyt is. 

 

2012. évben történt események összesítése:  

- PV elméleti és gyakorlati képzés:    8 

- PV verseny részvétel:      3 

- PV és tűzoltó bemutatók:     6 

- Koszorúzás nemzeti ünnepeken:     2 



- Rendezvénybiztosításnál segédkezés:    9 

- Városi és egyéb rendezvényeken részvétel:   11 

- Elsősegély gyakorlatok, OMSZ oktatás:   9 

- Tűzoltási, szerelési gyakorlat:     17 

- Múzeum és egyéb látogatás:     2 

- Rendőrségi előadás, gyakorlat, közlekedési ismeretek:  4 

- Városismeret térkép alapján, elmélet és gyakorlat:  19 

- Környezetvédelemmel kapcsolatos akciók (szemétszedés): 3 

- Járőrgyakorlatok nappali és éjszakai:    39 

- Főzőverseny:       3 

- Íjászat:        2 

- Kispályás vagy teremfoci versenyek:    4 

- URH gyakorlati és elméleti oktatás:    26 

- Kerékpártúra a város külterületén:    7 

- Önvédelmi oktatás:      12 

- Méhészeti ismeretek:      1 

- Kutatási gyakorlatok (nagy létszámmal):   3 

- Túlélőtábor 5 napos:      1 

- Légpuskalövészet                                                                       3 

Összesen:                                                                      196 esemény 

A F.I.T. részt vett a szokásos minden évben megrendezett Megyei Katasztrófavédelmi versenyen 

4 induló csapattal, két kategóriában (általános iskola, és középiskola).  

Taggyűlések megtartása 38 esetben történt, a F.I.T. ezen a szinten való működését elsősorban a 

FEGY által biztosított keretösszegből,  és magánszemélyek támogatásából tudtuk megvalósítani.  

 

Ezeket a fő irányelveket szem előtt tartva végeztük a munkánkat a 2012-es évben is. 

 

A beszámoló alapján jól látható az egyesület személyi állományának fejlődése, 

valamint, hogy a támogatások elengedhetetlenek ezen feladatok kiemelkedő színvonalú 

ellátásához, végrehajtásához. 

 
 

Gyál, 2013.február.10. 

                          

                                                         

      

  



 
 
 
 
Tárgy: Beszámoló a közterület-felügyelők és a mezőőrök 
2012. évi  tevékenységéről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletének és mezőőrségének 2012. évi 
tevékenységéről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. 
 
I.  
A közterület-felügyelői feladatokat a beszámolási időszak kezdetétől továbbra is 4 fő látja el.  
A közterület-felügyelők feladataikat a Köztisztviselői törvény, a Belügyminisztérium vonatkozó rendeletei, 
valamint Gyál Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának „közterület-felügyeletről” szóló szabályzata és 
a helyi utasítások előírásai szerint végzik.  
 
Rendkívüli szolgálat elrendelésére került sor az alábbi munkaszüneti napokon: 

- nemzeti és városi ünnepségek helyi megemlékezéseinek közúti biztosítása, 
- havi szinten két, illetve három vasárnap piac-ellenőrzés, továbbá 
- havi szinten két nap – előzetes egyeztetetés alapján - együttes járőrözés a Fegy-Polgárőrséggel és a 

Rendőrséggel, 
- a tavaszi és őszi városi lomtalanítási napokon fokozott járőrözés,  
- helyi szintű szemétgyűjtési akcióban való részvétel. 

 
A közrend és közbiztonság javítása érdekében továbbra is működik a délutáni műszak ellátás, du 14 órától este 
22 óráig. 
 
Tárgyi beszámolási időszakban Gyál város közterületein a közrend, a közbiztonság javulását elősegítő 
intézkedések, együttműködések eredményességét az 1. és 2. számú mellékletben foglaltuk össze. 
 
II.  
A mezőőri feladatokat a beszámolási időszak kezdetétől 2 fő látja el teljes munkaidőben. Felsőpakony 
külterületének ellenőrzése – megállapodás hiányában - megszűnt.  
 
A mezőőrök feladataikat az 1997. évi CLIX. Törvény, a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet, valamint Gyál Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának „mezőőri szolgálat feladatairól” szóló szabályzata szerint végzik. 
Az 1997. évi CLIX. Törvény 23. §-a alapján: „A mezőőr a működési területén jogosult és köteles: 

- az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt 
személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására 
felszólítani, 

- azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó 
jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban 
tartózkodókat igazoltatni, 

- azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön lévő szállítmány megszerzésének jogszerűségét 
nem valószínűsíti, a rendőrségre bekísérni, 

- a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, 
tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a rendőrségnek átadni.” 

 
A mezőőrök együttműködnek a közterület-felügyelőkkel, esetenként a rendőrséggel és a külterület 
tulajdonosaival, külterületen élő állampolgárokkal. Munkájukról - a Megyei Földművelésügyi Hivatal által 
kiadott - szolgálati naplót vezetnek.  
Jelen előterjesztéshez mellékeljük a mezőőri szolgálati napló alapján készített mezőőri tájékoztatót 2012. évre 
vonatkozóan. (3. sz. melléklet) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fenti beszámolót megvitatni és állásfoglalásukat meghozni 
szíveskedjenek. 



 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi  Bizottság 
        Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 
        
Az előterjesztést készítette:  Zsidó Zsoltné csoportvezető    
 
Gyál,  2013.  március 04.    
 
 
 
 

Kojnok Balázs 
irodavezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. sz. melléklet 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
2012. évi közterület-felügyelői tevékenységről  

 
Érintett témakörök: 
- Gyál Város közterületein közrend, közbiztonság javulását elősegítő intézkedések, együttműködésének 
eredményességéről. 
 

1. Fokozott ellenőrzés a megállni tilos övezetekben: 
 
Az ellenőrzéseket egész évben folyamatosan fenntartottuk. Az év során két alkalommal módosították a 
szabálysértési törvényt. Ennek következtében közel öt hónapban nem tudtunk bírságolni, csak figyelmeztetni. Ez 
hátrányosan érintette a bírságolásból befolyó bevételeket, de még így is 2.000.000,- Ft-tal több bírságolást 
hajtottunk végre, mint 2011 egész évében. Az előző évhez képest egyes helyeken minimálisra csökkent a 
szabálytalankodók száma.  

 
2. Gyalogátkelőhelyek biztosítása: 

 
A közlekedőktől, úgy a gyalogosoktól, mind a gépjárművezetőktől, hálás visszajelzéseket kaptunk. Lényegesen 
kevesebb volt a szabálytalankodók száma, mint 2011-ben. Ezt a feladatot továbbra is két helyszínen (Ady E. u.- 
Rákóczi F. u. sarok és Ady E. u. Széchenyi sarok) látjuk el a FEGY polgárőrség állományával közösen minden 
tanítási napon.  

 
3. Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése: 

 
2011-hez képest közel háromszorosa volt a tettenérések száma. Az elkövetőkkel szemben feljelentéseket 
foganatosítottunk. 
Az eredményességet növelte a dupla műszak bevezetése a közterület-felügyeletnél. Így a kritikus esti órákban is 
elérhetőek voltunk a bejelentőknek, illetve intézkedni tudtunk. Folyamatosan ellenőrizzük azokat a helyeket, 
ahová előszeretettel hordják a szemetet. A felhívásoknak köszönhetően megnőtt a lakossági bejelentések száma, 
ami hozzájárult több elkövető tettenéréséhez. 
 

4. Roncsautók felderítése, szabálysértés megszüntetése: 
A folyamatos járőrözés és figyelmeztetések következtében fele annyi szabálysértő volt az év során. Az ismert 
helyeket rendszeresen ellenőrizzük. A helyszínen figyelmeztetjük ezen a személyeket, illetve a szabálysértési 
eljárásokat megindítjuk. 
 

5. Tűzgyújtással kapcsolatos események: 
Annak ellenére, hogy a lakosság megfelelően van értesítve a tűzgyújtási tilalom időszakairól, nagyon sokat 
égetnek lombot, szemetet stb. Minden esetben figyelmeztetjük ezeket, a személyeket valamint megvárjuk, míg 
eloltja a tüzet. Szintén nagy segítséget jelent a lakossági bejelentések sokasága, és a délutános műszak 
bevezetése. 
 

6. Közterület engedély nélküli használata: 
 
A piacfelügyelet beengedte a területére a korábban sok problémát okozó engedély nélküli „árusokat”, így velük 
már kevesebb probléma volt. Viszont az utcai házalókkal (faárusok, fémfelvásárlók, paplanárusok, stb.) szemben 
határozott fellépést tanúsítottunk. Néhány keményebb bírság után nem látogatták a várost. 
 

7. Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával kapcsolatos események: 
 
A 2012-es évben fokozottabban ellenőriztük a közterületen elhelyezett konténereket, építőanyagokat tároló 
személyeket. A figyelmeztetések következtében jogkövetőbbé vált a lakosság hozzáállása, rendezettebb lett a 
közterületek arculata. 
 

8. Ebrendezéssel kapcsolatos események: 
 



Megnövekedett az év során az ebeket póráz és szájkosár nélkül sétáltató lakosok száma. Minden esetben 
figyelmeztettük őket. Amennyiben kóbor kutyát észlelünk, illetve lakossági bejelentés érkezik, felvesszük a 
kapcsolatot a városi gyepmesterrel, aki gondoskodik a befogásról, illetve a telephelyre történő beszállításról. 
 

9. Közterületek parkolók, parkok, játszóterek, temetők ellenőrzése: 
 
Városunkban bővült a parkok száma, így az azokat látogatók és sajnos a rongálók száma is. Az év során 30 
esetben értünk tetten rongálókat, az utcabútorokat nem megfelelően használókat, szemetelőket. A 
tettenérésekben nagy segítséget nyújtottak a FEGY járőrei is. 
 

10. Figyelmeztetések visszaellenőrzése: 
 
Több kategóriában, ha a szabálysértést nem lehetett azonnal megszüntetni, határidőket szabtunk meg, amit az 
adott időben visszaellenőriztünk, hogy eleget tettek-e a felszólításnak. Azokban az esetekben, amikor nem tudtuk 
érvényesíteni a helyi rendeletben foglaltakat figyelmeztetéssel - a visszaellenőrzés eredményétől függően - már 
bírságolásra kerülhetett sor.   
 

11. Közműkárok észlelése, jelzése: 
 
Azonnali jelzéssel élünk közvetlenül a közműszolgáltató felé, vagy a Polgármesteri Hivatalban a 24 órás 
szolgálatot teljesítő portaszolgálatot értesítjük, további intézkedés céljából.  
 

12. Csapadékvíz közterületre vezetésének észlelése, rosszállapotú szikkasztóárkok padkák észlelése, 
növényzettel benőtt utak járdák észlelése: 

- a tárgyalt időszakban kiemelt figyelmet fordítottunk a rossz állapotú szikkasztóárkok felderítésére, 
összeírásban. A beszámolási időszakban a város teljes területén közel 260 ingatlantulajdonos lett felszólítva a 
rendbehozatalra. A visszaellenőrzések befejeztével 10 % körül volt azok száma, akik nem tettek eleget a 
felszólításnak, szabálysértési eljárást kezdeményeztünk. 
 

13. Illegális fakivágások észlelése: 
 
Mivel több volt a fakivágások észlelése és elfogások száma, kevesebb erdőirtás történt a külterületeinken. A 
tetten ért személyeket minden esetben átadtuk helyszínre hívott rendőrségnek. 
 

14. Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések: 
 
Ebben a szabálysértési kategóriában látványos eredményt értünk el a 2012-es évben. A folyamatos ellenőrzés és 
bírságolás megtette a hatását. Harmad annyi szabálysértővel szemben kellett intézkednünk, mint az előző évben, 
továbbá a kimutatások alapján az eseti behajtási engedélyek száma növekedett az előző évekhez képest. 
 

15. Rendészeti szervekkel közös intézkedések: 
 
Továbbra is napi munkakapcsolatot tartunk a helyi rendőrséggel a FEGY polgárőrség, valamint a mezőőrség 
állományával. Mindegyik szervezettel jó az együttműködés. Az előre ütemezett közös járőrözéseken túl nagyon 
sok közös intézkedésekben veszünk részt. Sok lakossági bejelentés fut be a FEGY ügyeleti központjába, amit 
azonnal továbbítanak nekünk így téve hatékonyabbá munkánkat. 
 

16. Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, felderítése: 
 
E tulajdonosoknak a felszólítás után két hét áll rendelkezésükre, hogy rendbe tegyék portájukat. Amennyiben 
nem tesznek eleget, szabálysértési eljárást indítunk ellenük. Hasonló eredményeket érünk el, mint a 
szikkasztóárkok esetében.  
 

17. Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedések, fokozott útellenőri járőrszolgálat: 
 
Feladataink közé tartozik a segítségnyújtás, a nagy viharoknál keletkezett káresetek felderítésében, helyszín 
biztosításában, valamint a lakosság tájékoztatása, megnyugtatása. 
Továbbá a nagy havazásoknál keletkezett káresetek felderítése, az útviszonyok állapotának jelzése. Esetleges 
baleseteknél segítségnyújtás, helyszínbiztosítás. 
 



 
3. sz. melléklet 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
2012. évi mezőőri tevékenységről 

 
 

2012. évben az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak szerint 
alakultak. 
 
 
  Megnevezés:      Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés    14   
2. Falopás tettes nélkül      15  
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel     9 
4. Kábelégetés       12 
5. Vadgázolás       5 
6. Elkóborolt állatok      11 
7. Elütött állatok       14 
8. Szemétszedés, külterület takarítás     3 
9. Szemetelés elkövető nélkül     16 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése     28 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése    42 
12. Gyepmester értesítése      29 
13. Vadőr értesítése       10 
14. Tulajdonosok értesítése      18 
15. Ügyintézés (Felsőpakony)      ----- 
16. Parlagfű ügyintézés      10 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás     10 
18. Illegális építkezés      0 
19. Madarak riasztása      31 
20. Orvvadászat, orvhorgászat     17 
21. Feljelentés       22 
22. Tulajdonosi feljelentés      -- 
23. Figyelmeztetés       66 
24. Elkövetők elmenekülése      18 
25. Utak tisztítása       3 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás     2 
27. Gépjárművek ellenőrzése      18 
28. Erdőtisztítás       10 
29. Szárazgallyat szedő emberek     22 
30. Gabona taposás (jármű, ló)     13 
31. Gabona, termény lopás      3 
32. Crossmotoros, kvados károk     2 
33. Nyombiztosítás       4 
34. Továbbképzés       -- 
35. Póráznélküli ebek sétáltatása     6 
36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés 12 
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás   1 
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül    6 
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése   21 



Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2012. évi összesítő

Illetékes szerv 
ért, intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése guberálók, lomtalanítók 
ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események 95 db 68 db 14 db 13 db
Roncs autók felderítése 16 db 9 db 6 db 1 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 105 db 15 db 90 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 421 db 126 db 286 db 9 db 125 000 Ft
Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával kapcsolatos események 36 db 33 db 2 db 1 db 10 000 Ft
Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek 41 db 12 db 29 db

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 491 db 461 db 30 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 546 db 546 db
Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, jelzése 104 db 75 db 29 db
Gyalogos járőrőzés 126 db 126 db
Utcanévtáblák hiányának észlelése, jelzése 3 db 3 db
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése 44 db 18 db 26 db
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése 227 db 32 db 195 db
Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése 60 db 14 db 46 db
Zöldterület szabálytalan használata, szennyezése, rongálása 16 db 1 db 15 db
Illegális fakivágás észlelése 12 db 12 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 6 db 4 db 2 db
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 90 db 85 db 5 db
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése 17 db 17 db
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 156 db 156 db
Megállással, várakozással, behajtással kapcsolatos 2 349 db 18 db 1 779 db 543 db 5 640 000 Ft 22 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 99 db 99 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése 73 db 19 db 52 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 596 db 596 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 55 db 55 db
Irodai értekezletek 23 db 23 db

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 25 db 24 db 1 db
Elakadt, lerobbant szgk. műszaki mentésében részvétel, segítés 18 db 18 db
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 133 db 10 db 67 db 19 db 460 000 Ft
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 598 db 544 db 54 db

Összesen: 6 581 db 3 219 db 2 728 db 572 db 6 235 000 Ft 36 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Dózsa György utca forgalmi 
rendjének megváltoztatására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Dózsa György utcában 2012. évben - zsákutca jellegének megszüntetése után – egyirányú forgalom került 
bevezetésre.  
Ezt követően a Dózsa György utcában lakók megkeresték hivatalunkat, az egyirányú forgalmi rendet 
kifogásolva. 2013. február 20-án lakossági egyeztetésre került sor a Dózsa György utca forgalomszabályozásával 
kapcsolatban.  
A lakossági fórumon megjelentek közösen azt a javaslatot tették, hogy az utcában kerüljön visszaállításra a 
kétirányú forgalmi rend. Ez vagy az utca mindkét végén „Mindkét irányból behajtani tilos” tábla „kivéve 
célforgalom” kiegészítéssel kerüljön bevezetésre az átmenő forgalmat csökkentve ezzel, vagy tábla kihelyezése 
nélkül. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslatok megtárgyalása után hozza meg határozatát! 
 
Határozati javaslat I.: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 

1.) visszaállítja a Gyál, Dózsa György utcában a két irányból való behajtás lehetőségét. 
2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a változtatást Gyál Város 
Közlekedési Koncepcióján átvezetteti. 
 

Határidő: 2013.03.29. 
Felelős:  Polgármester 
 
Határozati javaslat II.: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 

1.) visszaállítja a Gyál, Dózsa György utcában a két irányból való behajtás lehetőségét, és az utca 
két végén kihelyeztet egy-egy „Mindkét irányból behajtani tilos” táblát „kivéve célforgalom” 
kiegészítéssel 

2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a változtatást Gyál Város 
Közlekedési Koncepcióján átvezetteti. 
 

Határidő: 2013.03.29. 
Felelős:  Polgármester 
 
Határozati javaslat III.: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jelenleg nem kívánja a Gyál, Dózsa György utca forgalmi 
rendjét megváltoztatni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Szigetvári Szonja ügyintéző 
 
Gyál, 2013. március 4. 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 
Mellékletek: 
1. A 2013.02.20.-ai lakossági fórumon készült jegyzőkönyv 







 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Heltai Jenő utca 4371/1 és 
4363/4 hrsz-ú területek közötti 
szakaszának sebességkorlátozására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Heltai Jenő utca 4371/1(Bem József utca) és 4363/4 (Autóker Logisztikai Kft.) hrsz-ú területek közötti 
szakaszának útburkolata igen rossz állapotban van.  
 
Az érintett szakaszon áthaladó, nagy együttes tömegű tehergépjármű forgalom miatti komoly igénybevétel 
megrövidíti az út élettartamát, amit a burkolaton található nagy mennyiségű kátyú is bizonyít. Továbbá a 
tehergépjármű forgalom által okozott zajt, illetve az ingatlanokban keletkezett repedéseket az érintett lakók 
igencsak sérelmezik a burkolat rossz minősége mellett.  
 
A burkolat és az ingatlanok védelme érdekében indokolt ezen a szakaszon 30 km/h-s sebességkorlátozás 
bevezetése. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslat megtárgyalása után hozza meg határozatát! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1.) a Heltai Jenő utca 4371/1 és 4363/4 hrsz-ú területek közötti szakaszán 30 km/h-ban határozza 
meg a legnagyobb megengedett sebességet. 
2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a változtatást Gyál Város 
Közlekedési Koncepcióján átvezetteti. 

 
Határidő: 2013.03.29. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
A előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
A előterjesztést készítette: Szigetvári Szonja 
 
Gyál, 2013. március 7. 

 
 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
Tárgy: Javaslat iskolai szolgálati lakás megszüntetésére 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Mint Önök előtt is ismert az iskoláink fenntartása 2013. január 1-től átkerült az illetékes tankerületekhez, míg a 
működtetés az általános iskolák és a zeneiskola tekintetében önkormányzatunknál maradt, a szakközépiskoláé 
pedig szintén a tankerületi központoké lett. Az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskolában azonban 
található egy szolgálati lakás, melynek használati joga így a szakközépiskolától az önkormányzathoz került. 
A lakás 2013. június 30-ig az iskola egyik dolgozója részére bérbe van adva. 
 
Javaslom, hogy a lakást a jövőben ne az állami fenntartású köznevelési intézmény szolgálati lakásaként, hanem 
az önkormányzat tulajdonában lévő, önkormányzati érdekből bérbe adható lakások bérletéről és bérbeadásuk 
szabályairól szóló 1/2010.(II.01.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzati érdekből, költségelven bérbe 
adható lakásként üzemeltessük. 
 
A rendelet szerint önkormányzati érdek: az a tevékenység, illetve munkakör, mely keretében a bérlő 
önkormányzati feladat ellátását, vagy a közrend és közbiztonság megőrzését végzi. 
 
Javaslom továbbá, hogy akkor, amikor a lakást nem lakják, szükséglakásként is felhasználhassuk, azzal, hogy 
csak határozott időre, megszakítás nélkül legfeljebb 30 napra köthető rá ilyen szerződés. 
 
Javaslatom indokolásául előadom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület – dr. Kmety Adrienne gyermekorvos 
megbízásának megszűnése kapcsán – az 52/2012.(III.29.) számú határozatában döntött arról, hogy 
kedvezmények kidolgozásával segíti elő a praxisok betöltését, valamint azt, hogy jelenleg nincs a településen 
krízislakás. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslat megtárgyalása után hozza meg határozatát! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az Eötvös József Közigazgatási Szakközépiskolában 
található önkormányzati tulajdonú lakást önkormányzati érdekből kiadható lakásnak nyilvánítja, azzal, hogy 
megszakítás nélkül legfeljebb 30 napra szükséglakásként is igénybe vehető. 
 
Határidő: 2013. június 30.  
Felelős:  Polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2013. március 6. 
 
 

 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyál és Térsége 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
megalapítására  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 34/2013.(III.07.) számú határozatában úgy döntött, hogy a 
hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására kizárólagosan Gyál Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 
nonprofit kft-t alapít, vagy ilyen Kft-t a csatlakozni kívánó önkormányzatokkal közösen hoz létre, egyben 
felhatalmazta a Polgármestert, hogy e tárgyban a szükséges további tárgyalásokat lefolytassa, és az új Kft. 
társasági szerződését, valamint ügyvezetésére vonatkozó javaslatát előkészítse. 
 
Arra való tekintettel, hogy az új Kft-nek június 30-ig a szükséges engedélyekkel rendelkeznie kell és a 
tevékenység végzéséhez elengedhetetlen közbeszerzési eljárásokat is le kell folytatnia, a legmegfelelőbb 
megoldás egy kizárólagos gyáli tulajdonú önkormányzati nonprofit kft. létrehozása, amelyben majd az érintett 
egyéb önkormányzatok folyamatosan szerezhetnek üzletrészt. Az egyszemélyes gazdasági társaság alapító 
okiratának tervezete elkészült, a nevet előzetes névkontrollra beadtuk a cégbírósághoz. Mivel az alapító okirat 
úgy készült el, hogy alkalmas legyen a közhasznú jogállás megszerzésére, ugyanakkor az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény alapján ehhez legalább kétéves működés szükséges, így elképzelhető, hogy a cégbíróság kisebb 
változtatások kér e témában az alapító okiratban. Ezen módosítások kizárólag technikai jellegűek lehetnek, így 
javasoljuk Polgármester Úr felhatalmazását az előálló problémák kezelésére. 
 
Az Alapító Okirat mellett a cég bejegyzéséhez szükséges egy székhelyhasználati hozzájárulás és a „Gyál” név 
használatához való hozzájárulás kiadása, valamint dönteni kell a Kft. és az ügyvezető személyéről és díjazásáról 
is. Ezek mellett javasoljuk külön határozatot hozni arról, hogy a Kft-t jelöli ki a hulladékgazdálkodási feladatok 
ellátására Gyál Város Önkormányzata, természetesen az ehhez szükséges jogszabályi feltételek teljesítése esetén. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatait meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat I.: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1) megalapítja a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságot és annak Alapító Okiratát a jelen előterjesztés mellékletének megfelelően elfogadja, 
2) a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjét 
a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja, 
3) hozzájárul ahhoz, hogy a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság székhelyeként a tulajdonában lévő, a gyáli ingatlan-nyilvántartásban 2617 hrsz alatt 
szereplő, természetben a  2361, Gyál, Kőrösi út 112-114. szám alatti ingatlant bejegyezzék, 
4) hozzájárul ahhoz, hogy a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság elnevezésében a Gyál név szerepeljen, 
5) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére és arra, hogy a cégbírósági 
eljárás során a bejegyzés érdekében a közhasznú jogállással kapcsolatban szükségessé váló módosításokról 
döntsön. 
 

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

Határozati javaslat II.: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1) a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjének megbízásos jogviszonyban 2013. március 29-től határozatlan időtartamra  …..-t választja, 
2) az ügyvezető díjazása …….Ft/hó, 
3) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal. 
Felelős:  Polgármester 
 



Határozati javaslat III.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1) a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő 
Bizottsága   tagjának 2013. március 29-től 2014. június 30-ig  …..-t választja, 
2)  díjazása …….Ft/hó, 
3) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:  Polgármester 
 
Határozati javaslat IV.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1) a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő 
Bizottsága   tagjának 2013. március 29-től 2014. június 30-ig  …..-t választja, 
2)  díjazása …….Ft/hó, 
3) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:  Polgármester 
 
Határozati javaslat V.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1) a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő 
Bizottsága   tagjának 2013. március 29-től 2014. június 30-ig  …..-t választja, 
2)  díjazása …….Ft/hó, 
3) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslatok elfogadása minősített szótöbbséget igényelnek. 
 
Határozati javaslat VI.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1) a hulladékgazdálkodási feladatai ellátására a szükséges jogszabályi feltételek megléte esetén a Gy.T.H. 
Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki, 
2) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik 
 
Gyál, 2013. március 14. 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
         Diera Éva 
       Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: Alapító Okirat 



ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

 
 
mellyel a 1. pontban megjelölt alapító tag a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Gt.) 4. §-ának rendelkezései és az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltv.) alapján nem jövedelemszerzésre irányuló 
gazdasági tevékenység folytatására a jogszabályi feltételek teljesítése esetén közhasznú 
szervezetnek minősítendő nonprofit gazdasági társaságot (a továbbiakban: társaság) hoz létre 
az alábbiak szerint: 

 
 
1. A társaság alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
 
   1.1. A tag  neve:   Gyál Város Önkormányzata                                 
   
   1.2. A tag székhelye: 2360, Gyál, Kőrösi út 112-114. 
                                         
 
2. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe 
 
2.1. A társaság elnevezése: Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság  
 
2.2. A társaság rövidített cégneve:  GY.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft. 
 
2.3. A társaság székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.   
 
3.    A társaság időtartama: 
 
A társaság határozatlan időtartamra jön létre. 
 
4.  A társaság közhasznú tevékenysége:  
 
A hulladékról szóló 2012.évi.CLXXXV.törvény (a továbbiakban: Ht.) értelmében az 
alapító a társaságot a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés 
mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás 
hatásainak csökkentése, hatékonyságának javítása, továbbá a hulladékképződés, illetve a 
képződő hulladék káros hatásainak megelőzése, mennyiségének és veszélyességének 
csökkentése, továbbá a használt termékek újrahasznosítása, a fogyasztási láncban szereplő 
anyagok termelési-fogyasztási körforgásban tartása, valamint a hulladék minél nagyobb 
arányú anyagában történő hasznosítása, és a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék 
környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében hozza létre, mellyel hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást kíván végezni. 
 
A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében a társaság az alábbi tevékenységet kívánja 
folytatni: 

-  a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, elszállítását, kezelését,  
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- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény 
fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás; 
 

A Ht. 81. § (1) értelmében a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedélyt csak annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 
gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az állam, a települési önkormányzat vagy a 
települési önkormányzatok társulása a szavazatok többségével tulajdoni hányada 
alapján közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult 
arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza 
vagy visszahívja. A társaságot az alapító a fenti jogszabálynak történő megfelelés 
jegyében alapítja. 
 
 
A törvény fogalom meghatározása szerint 2014.I.1-től:. közszolgáltató: az a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és e törvény szerint minősített 
nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást lát el 
 
A társaság tevékenységi körei: 
 
A társaság által folytatni kívánt, közhasznú minősítendő főtevékenysége:  
Főtevékenység: 3811 '08  Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
 
 További tevékenységek: 

3812 '08   Veszélyes hulladék gyűjtése 
3821 '08   Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
3822 '08   Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
3831 '08   Használt eszköz bontása 
3832 '08   Hulladék újrahasznosítása  
3900 '08   Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
4612 '08   Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme 
4677 '08   Hulladék‐nagykereskedelem 
4690 '08   Vegyestermékkörű nagykereskedelem 
4776 '08   Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat‐eledel kiskereskedelme 
4941 '08   Közúti áruszállítás 
5210 '08   Raktározás, tárolás  
5221 '08   Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
5229 '08   Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 
8129 '08   Egyéb takarítás  
4671 '08   Üzem‐, tüzelőanyag nagykereskedelme 
3700 '08   Szennyvíz gyűjtése, kezelése 

 
 
  

A társaságnak a jogszabály szerinti engedélyköteles tevékenység megkezdése előtt az erre vonatkozó 
engedélyt be kell szereznie. 
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A társaság a gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végzi. 
 
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt 

 
 

5.   A társaság törzstőkéje: 
 
A társaság törzstőkéje: 1.000.000.-Ft, azaz egymillió forint, amely teljes egészében 
készpénzből áll, és amely a törzstőke 100 %-a. 
 
 
5.1. A törzsbetétek rendelkezésre bocsátásának módja: 
 
A tag a fenti alaptőke összegnek megfelelő forint készpénz teljes összegét készpénzben az 
alapító okirat aláírás napjától számított 30 napon belül befizeti a társaság letéti számlájára 
teljes egészében. 
 
 
 
 
6. A tag törzsbetéte  
6.1. A tag neve: Gyál Város Önkormányzata  
6.2. A törzsbetét összege: 1.000.000-Ft 
6.3. törzsbetét összetétele: teljes egészében készpénz (nem pénzbeli hozzájárulás: nincs) 
 
7. Üzletrész 
 
7.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető 
hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 
 
7.2. Pótbefizetés 
 
Az egyszemélyes tulajdonos jogosult alapítói döntéssel a veszteségek fedezésére a szükséges 
mértékben és időben pótbefizetést teljesítését elrendelni. Az ilyen címen kivethető pótbefizetés a 6. 
pont szerinti törzsbetét 100 %-ig évente több alkalommal is elrendelhető. 
A befizetést a határozat meghozatala napjától számítva 30 napon belül kell teljesíteni készpénzben, 
vagy átutalással egy összegben a társaság bankszámlájára. 
A pótbefizetés a törzsbetét teljes befizetése előtt is előírható. 
A pótbefizetés késedelmes teljesítése, vagy teljesítésének elmulasztása esetén a hatályos Gt-nek a 
vagyoni hozzájárulás nem teljesítésére vonatkozó jogkövetkezményeit kell alkalmazni. 
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetést – a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben 
szereplő – tag részére vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak a törzsbetétek teljes befizetése után  
kerülhet sor.  
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból 
először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni. 
 
7.3. Jogutódlás 
 
A tag halálával vagy megszűnésével üzletrésze átszáll a jogutódra. 
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Ha a tag jogutód nélkül szűnik meg, a társaság köteles a tag megszűnéséről való 
tudomásszerzéstől számított három hónapon belül vagyonrendezési eljárás lefolytatását 
kezdeményezni. 
 
8. Az üzletrész átruházása, felosztása 
 
8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
 
8.2. Az üzletrész csak átruházás, vagy a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. A 
felosztáshoz a tag hozzájárulása szükséges. 
 
8.3. Az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke emelése folytán új 
taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot 
társasági szerződésre módosítani. 
 
9. Az alapítói határozat 
 
9.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt és erről a vezető 
tisztségviselőt írásban értesíti. 
9.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a 
taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 
9.3. A törzstőke felemelése és leszállítása a Gt-ben előírt hatályos rendelkezéseknek 
megfelelően történhet.  
 
10. Az ügyvezető 
 
10.1. A társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 
10.2. Az alapító tag nem járul hozzá, hogy az ügyvezető részesedést szerezzen a társaságéval 
azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő, más gazdálkodó szervezetben, továbbá 
hogy vezető tisztségviselő lehessen a társaságéval azonos főtevékenységet végző más 
gazdasági társaságban. 
10.3. A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági 
társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 
60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a tulajdonos az új vezető tisztségviselő 
megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető 
tisztségviselő halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetőleg az ilyen intézkedések 
megtételében köteles részt venni.  
 
10.4. Az ügyvezető az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet 
(határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie 
a határozatok könyvébe.  
Azokat a határozatokat, amelyek a tagokon kívül másokat is érintenek, a társaság honlapján 
közzé kell tenni, meghatározott és értesítési címmel rendelkező érintettek részére postai úton 
is meg kell küldeni, legkésőbb a határozat meghozatalát követő 3. munkanapon történő 
postára adással. 
 
A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe az alapító, illetve a közhasznú működést érintő 
valamennyi határozatba bárki betekinthet, és az azokban foglaltakról az ügyvezető által 
hitelesített másolatot kérhet 
Nem lehet ügyvezető, aki a társaság felügyelő bizottságának tagja, a társaság 
könyvvizsgálója. 
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Nem lehet ügyvezető az, akinek az ügyvezetői jogkörében hozott döntései alapján közeli 
hozzátartozója,  élettársa kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben 
részesül, illetve egyéb jogügyletben érdekelt. 
Nem minősül előnynek a közhasznú társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
 
Nem lehet ügyvezető, aki két éven belül megszűnt olyan közhasznú szervezetnél töltött be – 
annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. 
  
Az ügyvezető főbb feladata és kötelessége: 
  

a./  a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 
hatóságok előtt, 

b./  a munkáltatói jogok gyakorlása, 
c/   a tagjegyzék vezetése, 
d./  a tagjegyzék, illetve az abban bekövetkezett változások bejelentése a cégbíróságnak, 
e./  a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás, 
f./ a társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése és az alapító elé 

terjesztése, 
g./   az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítás adása, 
h./ betekintés lehetővé tétele az alapító részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba, 
i./   az alapítóval való kapcsolattartás, 
j./ a közhasznú szervezet működése, szolgáltatásai igénybevétele módja a közhasznú 

szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés lehetősége, 
nyilvánosságának biztosítása fogadóórák tartásával. A fogadóórák rendjét a Gyál 
Város Önkormányzat hirdetőtábláján kell kifüggeszteni,  

k./ amennyiben a társaság érdekében valamely alapítói döntés meghozatala jogszabály 
vagy az Alapító okirat alapján kötelező vagy egyébként szükséges,  az ügyvezető 
köteles  felhívni az egyszemélyi alapító Önkormányzat polgármesterét az alapító 
Önkormányzat képviselőtestületének  összehívására és amennyiben a polgármester a 
felhívás átvételétől számított 30 napon belül nem intézkedik a képviselőtestület 
összehívása iránt úgy az  ügyvezető jogosult azt  összehívni.  

   
l./Az ügyvezető köteles a társaság üzleti titkait megőrizni. 

 
 
10.5. A társaság ügyvezetője:  

anyja neve:  
lakcíme:  
született: 
adóazonosító száma:  

 
 
Az ügyvezető megbízatása2013. március 29. napjától határozatlan időre szól. 
 
 
11. A cégjegyzés 
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Az ügyvezető igazgató a céget önállóan jegyzi, cégjegyzésre bármely két, erre felhatalmazott 
alkalmazott együttesen jogosult. 
A cégjegyzés úgy történik, hogy a cég elnevezése alá a cégjegyzésre jogosultak saját nevüket 
írják. 
 
12.  A felügyelő bizottság 

A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik, a tagjait az alapító határozott időre, 2014. 
június 30-ig jelöli ki. 

1. ....................................................(név, anyja születési neve, lakcíme, adóazonosító) 
2. ................................................... (név, anyja születési neve, lakcíme, adóazonosító) 
3. ....................................................(név, anyja születési neve, lakcíme, adóazonosító) 

 
13. A társaság megszűnése 
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon 
az alapítót illeti meg. 
 
14. Egyéb rendelkezések 
 
14.1 Az üzleti év a naptári évvel megegyezik. A társaság tevékenységét 2013. március 29. 

napjával kezdi meg. 
14.2. Az alapítással és társasági szerződés módosítással járó költségek a társaságot terhelik. 
 
15. A társaság a közhasznú működés érdekében a következő rendelkezéseket hozza:  
 
15.1. TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 
A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okirat 4. 
pontjában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az a társaság vagyonát 
gyarapítja 
 
15.2.  BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK 

 
A társaság – közhasznúvá nyilvánításától kezdve - köteles az éves számviteli beszámoló 
jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni. 
 A beszámoló elfogadásáról az alapító dönt, a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének 
megismerését követően. Az alapító a beszámolóval együtt jóváhagyja a közhasznúsági 
mellékletet. 
A beszámolót a társaság székhelyén, az ügyvezetővel egyeztetett időpontban bárki 
megtekintheti, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. 

A társaság az éves számviteli beszámolót a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (1)–(8) bekezdései szerint teszi 
nyilvánosan közzé és helyezi letétbe. A társaságnak a számviteli törvény szerinti beszámolót 
elektronikus úton, a kormányzati portál útján kell a céginformációs szolgálat részére 
megküldeni. 

A beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a 
társaság letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz. 
A beszámoló közzétételére a céginformációs szolgálat honlapján, napi feltöltéssel kerül sor. 
A céginformációs szolgálat honlapján a közzététel céljából megküldött beszámoló 
haladéktalanul és ingyenesen megismerhetővé válik. A beszámoló a céginformációs szolgálat 
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honlapján cégnév vagy cégjegyzékszám megadásával, keresőprogram segítségével is 
megismerhető. 
A közhasznúsági mellékletet a beszámolóval azonos módon kell letétbe helyezni és 
közzétenni. 

 
 

15.3.  MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT  
IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE 

 
 

A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratok a társaság székhelyén, munkaidőben, 
az ügyvezetővel történő előzetes egyeztetést követően tekinthetők meg. 
Kérésre a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, 
valamint arról a kérelmező költségére másolatot készíteni és azt aláírásával hitelesíteni. 

Az irat betekintési jog nem sértheti az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott, más személyes 
adatainak védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait. Az irat betekintési jog 
nem sértheti a társaság üzleti titkait. 

A cégbíróságon a cégiratokat bárki ingyenesen megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet. A 
cégjegyzék adatairól cégmásolat, cégkivonat vagy cégbizonyítvány kiadása kérhető.  
A céginformációs szolgálat kérelemre tájékoztatást ad az elektronikus úton benyújtott, vagy 
elektronikus okirattá alakított cégiratokról, továbbá az elektronikus okirattá alakított 
számviteli törvény szerinti beszámolóról, továbbá biztosítja a beszámolókba és az 
elektronikus cégiratokba történő ingyenes betekintést a céginformációs szolgálat 
helyiségében. 
 
15.4. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 
 
15.4.1. Jogutód nélküli megszűnés 

 
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások 
kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok 
vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. 
Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a Gyál városban működő, az alapító kizárólagos 
tulajdonában álló, közhasznú tevékenységet folytató Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére adja át.  
 
15.4.2. Jogutódlással történő megszűnés 

 
A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, 
kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági 
társaságokká válhat szét. 
 
16. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen 
közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget. 

 
A jelen okiratot az alapító tag, mint akaratával mindenben egyezőt Gyál Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének       /2013.(. ) számú határozata  felhatalmazása alapján írta alá.  
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A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjának az ott 
nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyv és a közhasznú 
működésre vonatkozó hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
 
Gyál, 2013  
 
 
                                                       __________________________________ 
                                                                  Képv.:   
 

 
A jelen Alapító Okiratot készítettem és ellenjegyzem Gyálon ….. napján: 
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Tárgy: Javaslat az „Egészségügyi Központ külső-belső felújítása” 
tárgyú munkára tervező kiválasztására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Városi Egészségügyi Központ épülete az elmúlt 22 évben egyetlen komolyabb felújítást kapott, amikor a 
tetőtér beépítése megtörtént. Sajnos az épület így a mai kor követelményeinek is részben felel csak meg, kívül-
belül korszerűsítésre szorul. A közelmúltban tárgyalásokat folytattunk a szakrendelésért felelős Jahn Ferenc Dél-
pesti Kórház vezetésével arról is, hogy milyen munkálatokkal tudnának  segíteni az épület megszépítésében és 
ígéretet is kaptunk szerepvállalásukra. 
 
A fentiek megvalósításának első lépése a szükséges tervek elkészítése, amelynek fedezete a 172/2012.(IX.12.) 
sz. önkormányzati határozatban biztosított forrás 2013-ra áthozott pénzmaradványa (14.047 ezer Ft.). 
 
A tervezésre a következő cégektől kértünk ajánlatot: 

1. NOÉ’N Bt. 
2. Ybl Tervező Kft. 
3. Planion Kft. 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. szükségesnek tartja az „Egészségügyi Központ külső-belső felújítása” megnevezésű munkák 
elvégzését. 

2. elfogadja az Ybl Tervező Kft. cég legkedvezőbb ajánlatát és a tervek elkészítésére szerződést kíván 
kötni az ajánlatban szereplő 4 300 000,- Ft. + Áfa összegért, valamint erre a 2013. évi költségvetésében 
a Városi Egészségügyi Központ 2012. évi pénzmaradványa terhére biztosítja a szükséges fedezetet. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. július 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kristóf Zoltán 
 
 
Gyál, 2013. március 13. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
         Diera Éva 
       Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: Árajánlatok (3 db)   



 
PLANI   N

               Tel.:             +3620-2282505   
E-MAIL:     planion@freemail.hu  

1 

 
Megrendelő: 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2360 Gyál, Rákóczi út 44. 
 
Tárgy: 
Gyál Városi Egészségügyi Központ fejlesztésének tervezése 
építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése 
árajánlat 
 
Ajánlatadó: 
PLANION    ÉPÍTÉSZETI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.   
1074 Budapest,  Dob  u.  5. 
Pap Károly ügyvezető  
 
 
Tisztel t  Donhauzer  Ádám ügyvezető  úr!  
 
 

 Köszönjük szépen ajánlatkérő levelüket. A tárgyi munkát cégünk 4.850.000.- Ft + 27% ÁFA (azaz 

négymillió-nyolcszázötvenezer Forint + 27 % ÁFA) tervezési díjért tudná elvállalni, mely magában foglalja az 

építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítését, aminek elkészítési ideje 60 nap, ami nem 

tartalmazza az eljárási időt. 

 

 
   Mély tisztelettel:    

 
       Pap Károly 
       Planion Kft. 
 
Budapest, 2013. március 18. 
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Ybl Tervez6 Kft. l05~ Bp. Becsi utca L 
TeL:31 !,-59RR F"x:317-~241 e-mail: yblter.tlybllerv.hu 

/ ...........,-
ARAJANLAT 
Cimzett:	 Gyal Varosfejleszresi es Varosiizemeltetesi Nonprofit Kft. 

2360 Gyal, Rakoczi ut 44. 

Felado:	 Ybl Tervezo Kft. 
1052 Budapest. Becsi u. 1. 

Targy:	 Gyal Varosi Egeszsegiigyi Kozpont fejlesztese 
epitesi engedelyezesi es kivitelezesi tervdokurnentacio 

1. A targyi tervezesi munka tartalma:
 
Felujitando reszek: belso teri burkolatok, elektromos rendszer. varotermi mobiliak, fogad6pult,
 
mellekhelyisegek es kiszolgalo terek feliilvizsgalata. Ezen kiviil az epiilet kiilsd megjelenese,
 
hoszigeteles. tetoszerkezet, elsa es hatso bejarat feliilvizsgalata, Feruiek a komplex akadalyrnentesites
 
kovetelmenyeinek figyelembevetelevel kesziil,
 
I.!. Epitesi engedelyezesi tervdokurnentacio:
 

•	 a rneglcvo epiilet felmerese 
•	 az epitesi cngedclyezesi tervdokumentacio elkeszitese, mely magaban foglalja a szukseges 

szakagi tervezok altali fcjezcteket is 

•	 a szukseges engedelyezo hatosagokkal, szolgaltaiokkal tortend egyeztetesek, nyilatkozatok 
beszcrzcse 

1.2. Kiviteli tervdokurncntacio: 
•	 a tovabbi szuksegcs fclmercsck elvegzese 
•	 a kiviteli tervdokumemacio elkeszitese a sziikseges szakagi tervfejezeteket is 
•	 szakagankenti arazatlan es arazott koltsegvetcs keszitcse 

2. Teljesitesi hatariddk: 
2.1. Epitcsi cngedclyezesi tervdokurnentacio 1.]. pont szerint szerzodeskotestol szam Itou 30 nap 
2.2. Kivitcli tervdokurnentacio 1.2. pont szerint a jogeros epitesi engedelytol szamitott 30 nap 

3. Tervezesi dij:
 
Epitesi cngedelyezesi es kiviteli tervdokumentacio az l . es 2. pont szerint 4.300.000.-Ft~AFA
 
azaz, negyrnillio-haromszazezer forint 4- AFA.
 

YRL -i·FL·VF·~'n ,r~~~ 
~:~C~.=' __/'J ,,;

Budapest. 2013. rnarcius 18.	 
.- I }/ 
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Takacs Tihor 
ugyvezeto igazgato 
h. 
Bor Tamas 
nuiszaki igazgato 
Vbl Tervezo Kft. 

Gy<\1 \'arosi IgCSLSCgiigyi Kozpont fejlcsztcsc 
cpitcsi e;lgcdc!:, eLl'SI ('s kivitclczcsi tcrvdokumeiuacio 
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