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M E G H Í V Ó 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2013. április 25-én (csütörtök) 18.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem  
 
 

N y í l t   ü l é s: 
 
 

1. Beszámoló a 2013. március 28-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének alakulásáról (zárszámadás) 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójára. 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: valamennyi bizottság 
 

5. Javaslat az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről szóló rendelet 
megalkotására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

6. Javaslat folyószámlahitel, és munkabérhitel újrafelvételére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Beszámoló a belső ellenőrzés 2012. évi vizsgálatainak tapasztalatairól 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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8. Beszámoló a DPMV Zrt. 2012. évi mérlegéről (Később készül) 
 
 Előterjesztő: Sárosi István elnök-vezérigazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat a Kőrösi út mentén járda tervezéséhez tervező kiválasztására. 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat „Gyál, Vecsési úton járda építése” tárgyú eljárásra közbeszereztető kiválasztására  
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

8. Javaslat döntés meghozatalára az energetikai pályázat benyújtásának előkészítésével kapcsolatban  
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

9. Javaslat komplex sportpálya rendezési, fejlesztési tanulmány készítésére tervező kiválasztására. 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

10. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő EFH-439 
forgalmi rendszámú, Toyota Hiace típusú gépjármű eladására 

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

11. Javaslat a Somogyi Béla utcában 8 db gömbakác ültetéséhez szükséges pénzügyi fedezet 
biztosítására  

 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

12. Javaslat a 2013. évi Föld Napja szemétszedési kezdeményezéshez pénzügyi fedezet biztosítására 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

13. Javaslat a Szent István tér növényzettel történő beültetésére és a kivitelezéshez szükséges forrás 
biztosítására. 

 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

14. Javaslat a Polgármesteri Hivatal és önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítására 
 
Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
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15. Javaslat iskolai alapítványok támogatására 
 
Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
16. Javaslat a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület részére pályázati önrész biztosítására 
 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Ifjúsági, Sport és Egészségügyi Bizottság 
  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
17. Javaslat civil szervezetek pályázatainak elbírálására, a támogatás felosztására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
18. Javaslat sport célú pályázatok elbírálására, a támogatás felosztására 

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

 
19.  Tájékoztató a Városközpont pályázattal kapcsolatos jelenlegi helyzetről, legutóbbi történésekről 

(Helyszíni kiosztású) 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 

20. Egyebek 
 
Zárt ülés: 
 

21. Javaslat a Gyáli Közoktatásért Díj kitüntetés odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

22. Javaslat dr. Pusztai Lajos Emlékdíj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Gyál,  2013. április 17.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2013. március 28-ai 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2013. március 28-ai 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 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:      108.882 e Ft   35.727 e Ft  32,81 % 
 iparűzési adó:   1.088.817 e Ft              353.000 e Ft  32,42 % 
 építményadó:      205.299 e Ft   92.529 e Ft  45,07 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet március hónapban 9 alkalommal vettük 
igénybe, legmagasabb összege: 116.078.583,- Ft, legalacsonyabb összege: 590.706,- Ft. 
A február havi bérek kifizetéséhez igénybe vett munkabérhitel 2013.03.19-én visszafizetésre került.  
 
Munkabérhitelt a március havi bérek kifizetéséhez nem kellett igénybe venni 
 
3./ A lekötött pénzeszközök állománya az alábbi: 
 

- Gyál jövője elnevezésű kötvénykibocsátásból származó lekötött pénzeszköz nagysága 2013. április 
15-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 pénzeszközből történő lekötésből pedig 
87.500,- Ft az április 15-ig realizált kamat összege. Az 1 milliárd Ft óvadéki betét lekötéséből származó 
kamat összege: 15.407.668,- Ft. 
 

4./ A Gyál jövője kötvénnyel kapcsolatos tőke és kamatfizetési kötelezettségünknek 2013. március 31-én eleget 
tettünk. Fizetendő összeg 594.828 CHF, amelyet 249,65 Ft/CHF árfolyamon vásároltunk, így ténylegesen 
148.498.810,- Ft-tal került bankszámlánk terhelésre. 
 
 
II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
1./ Dél-Pesti Kórház fejlesztési tervének elfogadása: 
 
Dr. Ralovich Zsolt főigazgató Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének támogatását kérte Dél-Pesti 
Kórház fejlesztési tervének elfogadásához. Ennek főbb elemei: 

1. Műtéti és diagnosztikai tömb fejlesztése 
2. Klinikai onkológiai osztály létrehozása 
3. Csepeli telephely rekonstrukciója 

A részletek a mellékelt feljegyzésben találhatóak. 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
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Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és támogatja a Dél-Pesti Kórház fejlesztési tervét.  
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Polgármester 
 
2. / Kissné Petrovics Éva (lakcím: 2360, Gyál, Egressy utca 16/a/2) Gyál Város Önkormányzatának támogatását 
kérte a „Születés Hete” országos programsorozat gyáli rendezvényének finanszírozásához. 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 Kissné Petrovics Éva (lakcím: 2360, Gyál, 
Egressy utca 16/a/2) a „Születés Hete” országos programsorozat gyáli rendezvényének finanszírozásához 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 részesüljön. 
 
Határidő: 2013. május 4. 
Felelős: Polgármester 
 
 
III. Igazgatási Iroda 
 
1.  Budapest Főváros IV. kerületének polgármestere – Wintermantel Zsolt -, valamint Vác Város 
polgármestere – Fördős Attila – levélben kereste meg  Önkormányzatunkat azért, hogy 2013. január 1-jétől 
működtetési hozzájárulást igényeljen a településen tanuló gyáli gyermekek után. ( IV. ker.: 3 fő, Vác: 1 fő), a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76.§(3) bekezdése alapján, mely szerint: „………….A 
működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez 
hozzájárulást igényelhet.” 
Mivel a törvény csak lehetőségként említi a működtetési hozzájárulást, ezért válaszomban - megértve az 
önkormányzatok nehézségeit – nemleges válasz adtam.  
 
2. A HPV védőoltásra – a megadott határidőig - 61 leány és 42 fiú jelentkezett. A vakcinák szállítása 
2013. április 15-én megtörtént. Az első oltás beadására április 3-4. hetében kerül sor a gyermekorvosokkal 
egyeztetett időpontban. 
 
3.  Jogszabályváltozás miatt szükségessé vált a kistérséghez tartozott települések telephelyei aktáinak a 
települési önkormányzatok jegyzőihez történő átadása. Alsónémedi Jegyzőjéhez 86 db, Ócsa Város Jegyzőjéhez 
67 db, Bugyi Önkormányzat Jegyzőjéhez 31 db és Felsőpakony Önkormányzat Jegyzőjéhez 37 db került 
átszállításra. Összesen: 221 db. 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2013. március havi tevékenységéről készített kimutatását. (1. 
sz. melléklet, 2. sz. melléklet) 
 
 
IV. Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013.04.10.-i értesítése alapján a Városközpont projekt a még fennmaradó 
kifizetésekhez igényelhető maximális összegű, 49.412.182,- Ft vissza nem térítendő önerő-támogatásban 
részesült. 
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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. április 17.  
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
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Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2012. Március hónap

Illetékes szerv 
ért. v. intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése guberálók, lomtalanítók 
ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események 4 db 4 db
Roncs autók felderítése 
Tűzgyújtással kapcsolatos események 4 db 4 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 36 db 2 db 34 db
Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával kapcsolatos események
Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek 3 db 3 db

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 29 db 25 db 4 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 26 db 24 db 2 db
Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, működés ellenőrzése 19 db 19 db
Gyalogos járőrőzés 30 db 30 db
Utcanévtáblák hiányának észlelése, jelzése
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése
Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése 24 db 24 db
Zöldterület szabálytalan használata, szennyezése, rongálása
Illegális fakivágás észlelése 3 db 2 db 1 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 8 db 8 db
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése 2 db 2 db
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 17 db 17 db
Megállással, várakozással, behajtással kapcsolatos 285 db 208 db 77 db 945 000 Ft
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 6 db 6 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 34 db 33 db 1 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 7 db 7 db
Irodai értekezletek

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 7 db 6 db 1 db
Elakadt, lerobbant szgk. műszaki mentésében részvétel, segítés 3 db 3 db
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 5 db 5 db
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 129 db 129 db

Összesen: 681 db 341 db 261 db 77 db 945 000 Ft 2 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
TÁJÉKOZTATÓ 

2013. március havi mezőőri tevékenységről 
 
 

2013. március hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak 
szerint alakultak. 
 
 
  Megnevezés:      Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés    0 
2. Falopás tettes nélkül      1 
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel     4 
4. Kábelégetés       1 
5. Vadgázolás       0 
6. Elkóborolt állatok      0 
7. Elütött állatok       1 
8. Szemétszedés, külterület takarítás     0 
9. Szemetelés elkövető nélkül     2 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése     0 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése    1 
12. Gyepmester értesítése      0 
13. Vadőr értesítése       0 
14. Tulajdonosok értesítése      2 
15. Ügyintézés (Felsőpakony)      0 
16. Parlagfű ügyintézés      0 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás     0 
18. Illegális építkezés      0 
19. Madarak riasztása      0 
20. Orvvadászat, orvhorgászat     1 
21. Feljelentés       5 
22. Tulajdonosi feljelentés      0 
23. Figyelmeztetés       0 
24. Elkövetők elmenekülése      3 
25. Utak tisztítása       0 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás     0 
27. Gépjárművek ellenőrzése      0 
28. Erdőtisztítás       0 
29. Szárazgallyat szedő emberek     2 
30. Gabona taposás (jármű, ló)     0 
31. Gabona, termény lopás      1 
32. Crossmotoros, kvados károk     1 
33. Nyombiztosítás       0 
34. Továbbképzés       0 
35. Póráznélküli ebek sétáltatása     0 
36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés 1 
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás   0 
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül    0 
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése   4 



 
 
 
 
 
 

       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 28. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 
47/2013.(III.28.) sz. határozatával elfogadta. 
 
A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 
41/2013.(III.28.)     Intézkedést nem igényel. 
42/2013.(III.28.)  Adamecz József strandbirkózóval a támogatási szerződés 

aláírásra került, az összeg átutalása folyamatban van.  
43/2013.(III.28.)  Pap Dorottya és Pap János karatézők edzőtáborozásának 

támogatására a szerződés aláírása folyamatban van. 
44/2013.(III.28.)  Az Aranycsapat Alapítvány részére nyújtott támogatás 

tárgyában a szerződés aláírása folyamatban van. 
45/2013.(III.28.)  Az elmaradt jubileumi jutalom Juhász Sándorné részére 

átutalásra került. 
46/2013.(III.28.)     Intézkedést nem igényel. 
47/2013.(III.28.)     Intézkedést nem igényel. 
48/2013.(III.28.)  A bizottság által tett módosító javaslat bekerült a végleges 

SZMSZ szövegébe. 
49/2013.(III.28.)  A képviselő által tett módosító javaslat bekerült a végleges 

SZMSZ szövegébe. 
50/2013.(III.28.)  A 2013. évi közbeszerzések az elfogadott közbeszerzési 

terv alapján folyamatosan történnek, a terv 
Önkormányzatunk honlapján közzétételre került. 

51/2013.(III.28.)  A Rendőrség konyhájának felszereléséhez biztosított összeg 
a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
által kért időpontban átutalásra fog kerülni. 

52/2013.(III.28.)  A Rendőrség 2012. évi beszámolójának elfogadásáról szóló 
testületi határozat a gyáli Rendőrőrs vezetője részére 
átadásra került. 

53/2013.(III.28.)  A FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 2012. évi 
beszámolójának elfogadásáról szóló testületi határozat az 
elnök részére átadásra került. 

54/2013.(III.28.)  A város bevezető útjain a Gyál tábla mellé a Polgárőrség és 
SZEM mozgalom működésére figyelmeztető táblák 
kihelyezésével kapcsolatos előkészítő munkák folyamatban 
vannak.  

55/2013.(III.28.)     Intézkedést nem igényel. 
56/2013.(III.28.)  A Dózsa Gy. utca kétirányú forgalmi rendje visszaállításra 

került. 
57/2013.(III.28.)  A Heltai J. utca problémás szakaszán a 30 km/h 

sebességkorlátozó tábla kihelyezésre került.  
58/2013.(III.28.)  Az Eötvös József Szakközépiskola szolgálati lakásának 

megszüntetéséről a jelenlegi bérlő kiértesítése megtörtént. 
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59/2013.(III.28.) -től 
64/2013.(III.28.)-ig A Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Kft 

megalakulására vonatkozó okiratok a cégbírósághoz 
benyújtásra kerültek. 

65/2013.(III.28.)  A Városi Egészségügyi Központ külső-belső felújítási 
terveinek elkészítése kapcsán az Ybl Tervező Kft-vel a 
szerződéskötés folyamatban van.  

66/2013.(III.28.)     Intézkedést nem igényel. 
67/2013.(IV.04.)     Intézkedést nem igényel. 
68/2013.(IV.04.)  A közbeszerzési felhívás az érvényes jelentkezést benyújtó 

cégeknek megküldésre került. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat: 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Gyál, 2013. április 16. 
 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 
       Tárgy:  Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 

2012. évi költségvetésének alakulásáról. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 89 §. (1) bekezdése szerint a 
költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel 
összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást 
kell készíteni. Az ÁHT 91.§. (1) és (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási 
rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. 
 
Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve a 2012. év vagyoni helyzet változásáról, a gazdálkodás alakulásáról, 
a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, a pénzmaradvány alakulásáról az alábbiak 
szerint számolok be: 
 
 
I. Az önkormányzat vagyonának alakulása 
 
Az önkormányzat egyszerűsített – azaz önkormányzati szintű – mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
Az önkormányzat vagyona a mérleg főösszesen adatai alapján 20.151.246 e Ft-ról 20.662.171 e Ft-ra változott, 
510.925 e Ft-tal növekedett. 
 
A befektetett eszközök esetében a 471.728 e Ft növekedést egyrészt a 7. sz. mellékletben felsorolt beruházások 
értéknövelése , az elszámolt értékcsökkenés , valamint az értékesítés, selejtezés miatti csökkenés eredményezte. 
 
A követelések között a kiállított – de még pénzügyileg nem teljesített – számlák szerinti követelések, a 
Polgármesteri Hivatal Adócsoportja által kimutatott adóhátralékok szerepelnek. A követelések állománya 62.086 
e Ft-tal növekedett, amelyből 50.044 e ft a DPMV Zrt bérleti díj tartozása volt, amely 2013. január elején folyt 
be. 

A forgóeszközök között kerül továbbá kimutatásra a bankszámlákon év végén meglévő pénzkészlet is. A 
pénzkészlet az előző évhez képest 74.703 e Ft-tal csökkent. 
 
A mérleg forrásoldala az eszköz oldalon bekövetkezett növekedésekkel összefüggésben – beruházások 
aktiválása, eszközbeszerzések -, a 2012. évi gazdálkodás eredményeként, a tervezett bevételek és azok 
teljesülése, valamint a kiadási előirányzatok és azok teljesítésével jelentkező pénzmaradvánnyal összefüggésben, 
a követelések és kötelezettség állományváltozása következtében a tőkeváltozásban mutatkozik meg. 
 
A saját tőke összege 864.869 e Ft-tal nőtt a 2011. évhez képest.  
 
A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel a Polgármesteri Hivatal részére a 
korábbi években gépkocsi vásárlására felvett, 2012. december 31.-én meglévő hitel összege, valamint a 
kibocsátott kötvényből keletkezett tartozás összege. A csökkenés a tőketörlesztés, valamint az árfolyamváltozás 
következtében, a számviteli törvény által előírt értékelési különbözet elszámolása miatt következett be. 
A rövid lejáratú kötelezettségek a 2012. december 31-én fennálló szállítói tartozásokat, ezen a napon igénybe 
vett folyószámlahitel összegét, valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket tartalmazzák. A rövidlejáratú 
kötelezettségek összege 367.322 e Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva, amelynek oka, hogy a Városközpont 
építése kapcsán keletkezett beruházási számlák kiegyenlítés a pályázati pénzeszköz terhére 2013. évben történt, 
ezen számláknak csak az önrésze került kifizetésre. 
 
Az Önkormányzat 2012 évi költségvetése bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti 
teljesítését az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. 
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Az önkormányzat egyszerűsített – az intézményi támogatásból adódó halmozódás „kiszűrésével” készült - 
pénzforgalmi jelentését az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza. 
 
A továbbiakban az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények bevételeinek és kiadásainak 
alakulását, azok teljesítését mutatom be. 
 
Bevételek 
 
A bevételi előirányzat és a teljesítési adatok alakulását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban az előterjesztés 2. sz. melléklete, szakfeladatonkénti bontását pedig a 9. sz., 11. sz. és 13. sz. 
mellékletek tartalmazzák. 
A bevételek eredeti előirányzata 4.052.869 e Ft, év közben 7.128.065 e Ft-ra módosult, 7.437.553 e Ft-ra, 
104,34 %-ra teljesült.  
A 2011. évi pénzmaradvány és alulfinanszírozás figyelmen kívül hagyása esetén a bevételek teljesítése 105,4 %. 
 
 
1. Önkormányzat bevételei 
Az Önkormányzat bevételeinek részletezését az előterjesztés 4. sz. melléklete, szakfeladatonkénti bontását a 9. 
sz. melléklete tartalmazza. 
 
Működési célú bevételek 
 
Kapott támogatás 
Az önkormányzatok költségvetési támogatása soron került tervezésre a 2012. évi költségvetési törvény 3. sz. és 
8. sz. mellékletében meghatározott normatívák szerint az önkormányzatot feladatmutatók alapján megillető 
hozzájárulások összegei. A normatív támogatások részletezését az előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza. 
A támogatások eredeti előirányzata 802.979 e Ft, év közben 990.907 e Ft-ra módosult, teljesítése 998.378 e Ft, a 
módosított előirányzat 100,75 %-a. 
 
Közhatalmi bevétel 
Az önkormányzatok sajátos működési bevételei között került megtervezésre a helyi adók – építményadó, 
iparűzési adó – és a gépjármű adó bevételei. 
A helyi adók tervezett bevétele 1.304.138 e Ft, 1.320.272 e Ft-ra módosult, teljesítése 1.504.358 e Ft, 113,94 %. 
Az adóbevételeken belül az építményadó bevétel 99,06 %-ra, az iparűzési adó bevétel 125,39 %-ra, a 
gépjárműadó bevétel pedig 87,64 %-ra teljesült. 
A tervezett bevételeken kívül talajterhelési díjra befolyt 2.785 e Ft, míg a beszedett bírságokból és pótlékokból 
15.420 e Ft összeg került beszedésre. 
Az átengedett központi adók között került megtervezésre a 2012. évi költségvetési törvény 4 sz. mellékletében 
meghatározott személyi jövedelemadó helyben maradó része (8%) és a személyi jövedelemadó kiegészítés 
(32%). Az eredeti előirányzat 348.912 e Ft, év közben nem módosult, teljesítése 100 %. 
 
Intézményi működési bevételek 
A működési bevételek között került megtervezésre a bérleti díjak, az A.S.A által kapott kompenzációs jutalék a 
kamatbevétel összege. 
A működési bevételek eredeti előirányzata 354.995 e Ft, év közben 432.214 e Ft-ra módosult, teljesítése 
545.785 e Ft, 126,28 %.  
A túlteljesítés az A.S.A által fizetett kompenzációs jutalék, a bérleti díj Navax és Mezőhúsgép sorokon, 
elmaradás a bérleti díj Gyáviv és a kamatbevétel sorokon keletkezett. A Gyáviv által fizetendő bérleti díj 
elmaradásának oka, hogy fennmaradó összege 2013. január elején került átutalásra. 
 
Működési célú étvett pénzeszköz 
Eredeti előirányzat nem került tervezésre, módosított előirányzatként szerepel a kifizetett segélyek utáni állami 
támogatás összege, valamint a 2011. évi pénzmaradvány, intézményi túlfinanszírozás és a MÁK-tól a 2011. évi 
beszámoló alapján járó pénzeszköz átvétel összege. A módosított előirányzat 1.462.144 e Ft, amely 1.461.953 e 
Ft-ra, 99,99 %-ra teljesült. A segélykifizetések állami támogatásának majdnem egy negyede 2013. évben került 
leutalásra A Tempus támogatás soron 245, 49 %-os túlteljesítés jelentkezik. Ennek oka, hogy a 2012-2014. évi 
támogatás pályázati része leutalásra került, előirányzatban csak az eddig ténylegesen felhasznált összeg került 
beépítésre. A 2013. és 2014. években felhasználandó összeg a 2012. évi pénzmaradvány részeként szerepel. 
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Felhalmozási célú bevételek 
 
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 
Itt került tervezésre, mint Európai Uniós forrásból származó bevétel, a Kistérségi Szolgáltató Központ építésére 
az eddigi lehívásokon felül a 2012. évben várható bevétel összege. A tervezett 489.397 e Ft összeg év közben az 
áfa kompenzáció összegével 495.383 e Ft-ra módosult, év végéig 103.294 e Ft került lehívásra és kifizetésre, 
amely az eredeti előirányzat 20,85 %-a. 
 
Felhalmozási bevétel 
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között került tervezésre az önkormányzati telkek értékesítéséből 
várhatóan befolyó összeg.  
A telekértékesítésre betervezett 91.063 e Ft-ból 2012. évben nem realizálódott bevétel, az 1.019 e Ft a korábbi 
években részletre értékesített bérlakások vásárlóitól folyt be. 
Itt került elszámolásra az árfolyamnyereség összege, amely az elmúlt évben a kötvény kamat és tőke 
törlesztéséhez vásárolt CHF miatt keletkezett. A számviteli szabályok szerint a könyveinkben a 2011. december 
31-i MNB árfolyamon kell a törlesztést nyilván tartanunk Ft-ban, míg a tényleges vásárlás ettől kedvezőbben 
alakult. 
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
A felhalmozási célra átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 86.897 e Ft, év közben 208.285 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 152.193 e Ft, 73,07 %. 
Itt került tervezésre a közérdekű kötelezettségvállalásból várhatóan befolyó összeg, a tervezett 86.897 e Ft-ból 
31.926 e Ft teljesült, amely az eredeti előirányzat 36,74 %-a. A bevételi elmaradás jelentős része az M0 melletti 
területek soron keletkezett, mivel az Imperiál Kft a fennmaradó 37.971 e Ft összeg kifizetését a 2012. évet 
követő két évre elosztva vállalta. 
Elmaradás mutatkozik az Otthonteremtési támogatás soron, melynek oka, hogy a támogatás összegét a MÁK 
2012. év december végén utalta le, amelyet önkormányzatunk 2013. év elején utalt át a jogosult részére. 
 
Kölcsönök 
Itt került tervezésre a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói kölcsön 
összegének megtérülése, a 3.000 e Ft eredeti előirányzat 1.500 e Ft-ra, 50,00 %-ra teljesült. 
Az egyensúlyteremtő hitel nem más, mint az igénybe vett folyószámlahitel összege. Év végi tényleges állománya 
79.172 e Ft. 
Az egyensúlyteremtő (folyószámla) hitel teljesítési oszlopában nem ez az adat szerepel, amelynek oka, hogy a 
pénzforgalmi szemléletű könyvelés miatt a felvett folyószámla hitel összege halmozottan jelenik meg – minden 
negyedév utolsó napján felvett összeg - a bevételi oldal ezen során, valamint halmozottan jelenik meg – minden 
negyedév utolsó napján törlesztett összeg - a kiadási oldal rövidlejáratú likvid hitel törlesztése során.  

 
 
2. Polgármesteri Hivatal bevételei 
 
A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését az előterjesztés 10. sz., szakfeladatonkénti bontását a 11. sz. 
melléklete tartalmazza.  
 
Működési célú bevételek 
 
Intézményi működési bevételek 
Ezen a soron került többek között tervezésre az igazgatási szolgáltatási bevételek, az esküvői szolgáltatásért 
fizetett díjak, a továbbszámlázott tételekből származó bevételek. Az eredeti előirányzat 22.899 e Ft, amely év 
közben 20.649 e Ft-ra módosult, 21.893 e Ft-ra, 106,02 %-ra teljesült. A továbbszámlázott szolgáltatások, és 
egyéb sajátos bevételek sorokon keletkezett a túlteljesítést. 
 
Kapott támogatás 
Itt került tervezésre a Polgármesteri Hivatal működésére kapott támogatás összege. Az eredeti előirányzat 
508.294 e Ft-os összege 525.229 e Ft-ra módosult, teljesítése 476.097 e Ft, 90,65 %. 
 
Átvett pénzeszköz 
Ezen a soron eredeti összeg nem került tervezésre. Itt került elszámolásra a mezőőri szolgálatért kapott 
támogatás 900 e Ft-os összege 
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2011. évi pénzmaradvány 
Eredeti előirányzat ezen a soron nem került tervezésre, módosított előirányzatként jelent meg a zárszámadási 
rendeletben elfogadott pénzmaradvány összege, amelynek teljesülése 100 %. 
 
3. Intézmények bevételei 
 
Működési bevételek 
Az intézmények működési bevétele a saját működési bevételeikből, a költségvetési támogatásokból, az átvett 
pénzeszközökből és a 2011. évi pénzmaradványból tevődik össze, amelyet intézményenkénti, jogcímenkénti 
bontásban az előterjesztés 12. sz. melléklete, szakfeladatonkénti bontását pedig a 13. sz. melléklete tartalmazza. 
A saját működési bevételek között az étkeztetéssel kapcsolatos bevételek, a bérleti díj bevételek, valamint 
közüzemi számlák továbbszámlázásából keletkező bevételek kerültek tervezésre, és elszámolásra. 
Itt került továbbá tervezésre az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi ellátás finanszírozására 
átvett pénzeszköz. 
 
Az intézményi működési bevételek az intézmények esetében elsősorban az étkeztetésből, az esetleges 
bérbeadásokból származó bevételeket tartalmazzák, amelynek eredeti előirányzata 105.589 e Ft volt, évközben 
116.265 e Ft-ra módosult, teljesülése a módosított előirányzat 98,82 %-a, 114.890 e Ft. 
 
Ady Endre Általános Iskola 
A működési bevételek eredeti előirányzata 16.339 e Ft, év közben 18.872 e Ft-ra módosult, 18.871 e Ft-ra, 99,99 
%-ra teljesült.  
A saját bevételek jelentős részét az étkezési bevételek teszik ki, amelynek teljesítése 100,23 %-os volt, a 
bevételek kisebb részét kitevő terembérleti díjakból származó összeg 89 %-ban teljesült. 
A költségvetési támogatás eredeti összege 222.901 e Ft, év közben 249.922 e Ft-ra módosult, 99,70 %-ra, 
249.179 e Ft-ra teljesült. 
Az átvett pénzeszköz 7.331 e Ft, 100 %-ra, a 2011. évi pénzmaradvány összege 686 e Ft, amely szintén 100 %-
ra teljesült. 
 
Tulipán Óvoda 
A bevételek eredeti előirányzata 13.721 e Ft. amely év közben nem módosult. Teljesítése 10.845 e Ft, 79,04 %, 
amely teljes egészében az étkezési térítési díjakból származó bevétel volt. 
A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 115.247 e Ft, év közben 127.597 e Ft-ra módosult, teljesítése 
124.855 e Ft, 97,85 %. 
Az intézmény átvett pénzeszköze 3.461 e Ft, a 2011. évi pénzmaradvány 589 e Ft, mindkettő 100 %-ban 
teljesült. 
 
Zrínyi Miklós Általános Iskola  
Az Iskola működési bevételének eredeti előirányzata 8.310 e Ft, év közben 9.120 e Ft-ra módosult, teljesítése 
9.120 e Ft, 100,0 %.  
A saját bevételeken belül az intézményi ellátási díj bevétel teljesítése 105,14 %, a terembérleti díjból származó 
bevétel 98,24 %-ban teljesült. 
A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 211.938 e Ft, amely év közben 236.993 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 99,33 %, 235.412 e Ft. 
Az átvett pénzeszköz 4.617 e Ft, a 2011. évi pénzmaradvány összege 662 e Ft, melyek 100 %-ra teljesültek. 
 
Liliom Óvoda 
Az óvoda működési bevételének eredeti előirányzata 10.389 e Ft, amely év közben nem változott, teljesítése 
9.430 e Ft, 90,77 %. A saját bevétel teljes összege az intézményi térítési díjakból származott. 
A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 106.721 e Ft, év közben 117.828 e Ft-ra módosult, amellyel 
szemben a teljesítés 116.270 e Ft, 98,68 %. 
Az átvett pénzeszköz 2.486 e Ft-os összege, valamint a 2011. évi pénzmaradvány 573 e Ft-os összege 100%-ra 
teljesült. 
 
Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola 
Az iskola működési bevételének eredeti előirányzata 3.953 e Ft, amely év közben nem módosult, 5.447 e Ft-ra, 
137,79 %-ra teljesült. A saját bevételek között kerültek elszámolásra az étkezési térítési díjbevételek, a bérleti 
díjbevételek (terembérlet, büfé, szolgálati lakás, italautomata), a felnőttoktatásban 2012. szeptember 1-től, 
valamint az első szakképesítés megszerzésekor fiztendő térítési díj bevételek, a felnőttoktatásban részesülők 
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érettségi vizsgáért fizetendő térítési díj bevétele, és a második szakképzésért fizetendő térítési díj összege. 

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 145.893 e Ft, év közben 168.373 e Ft-ra módosult, teljesítése 
157.647 e Ft, 93,63 %. 
Az átvett pénzeszköz 6.582 e Ft, a 2011. évi pénzmaradvány 3.747 e Ft-os összege 100 %-ra teljesült. Az átvett 
pénzeszközök között szerepel többek között a Tempus Közalapítvány „Egész életen át tartó tanulás”programja 
elszámolása során kapott 4.000 EUR, a „Szakmai gyakorlat Németországban” című pályázat elszámolása során 
kapott 1.310,4 EUR, valamint a „Leonardo da Vinci szakmai gyakorlat Németországban” címmel nyert pályázati 
pénzeszköz 80 %-ának – 5.563 EUR – összege. 
 
Bartók Béla Általános Iskola 
Az Iskola működési bevételének eredeti előirányzata 7.905 e Ft amely év közben 12.227 e Ft-ra változott, 
teljesítése 16.176 e Ft, 132,30 %. A bevételi túlteljesítés jelentős részét az eredményezte, hogy a Telenor 
Magyarország Zrt-vel kötött bérleti szerződés 2015. december 31-ig tartó időszakára a szolgáltató a bérleti díj 
teljes összegét – 4.322 e Ft-ot – kifizette. 
A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 185.818 e Ft, év közben 217.064 e Ft-ra módosult, teljesítése 
215.080 e Ft, 99,09 %. 
A 2011. évi pénzmaradvány 651 e Ft-os összege 100%-ra teljesült. 
 
Kodály Zoltán Zeneiskola 
A Zeneiskola működési bevételének eredeti előirányzata 2.600 e Ft, amely év közben nem módosult, teljesítése 
3.231 e Ft, 124,27 %. A saját bevételek között a tandíjbevételek kerültek elszámolásra. 
A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 47.461 e Ft, év közben 55.789 e Ft-ra módosult, és 53.699 e Ft-
ra, azaz 96,25 %-ra teljesült. 
A 2011. évi pénzmaradvány 424 e Ft-os összege 100 %-ra teljesült. 
 
Tátika Óvoda 
Az óvoda 8.523 e Ft-os eredeti bevételi előirányzata év közben 9.730 e Ft-ra változott, teljesítése 9.129 e Ft, 
93,82 %. Az előirányzathoz képest a bevételi elmaradást a megnövekedett, kedvezményre jogosult étkezők 
száma okozta. 
A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 113.662 e Ft, év közben 126.803 e Ft-ra módosult, teljesítése 
126.214 e Ft, 99,54 %. 
Az átvett pénzeszköz 1.954 e Ft-os összege, a 2011. évi pénzmaradvány 788 e Ft-os összege 100%-ra teljesült. 
 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
Az intézmény működési bevételének eredeti előirányzata 17.075 e Ft, amely év közben 18.879 e Ft-ra módosult, 
a teljesítés 16.644 e Ft, 88,16 %.  
A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 73.196 e Ft, amely év közben 101.542 e Ft-ra módosult. A 
teljesítés összege 101.381 e Ft, 99,84 %. 
Az átvett pénzeszközök 273 e Ft-os összege, a 2011. évi pénzmaradvány 389 e Ft-os összege 100%-ra teljesült. 
 
Városi Egészségügyi Központ 
A működési bevételek eredeti előirányzata 14.500 e Ft, év közben nem módosult, 13.541 e Ft-ra 93,39 %-ra 
teljesült. Az elmaradás oka, hogy az Intézmény épületében vállakozóként működő orvosok részére 
továbbszámlázott közmű és telefonköltség hozzájárulásból, Felsőpakony Önkormányzata részére számlázott 
ügyeleti hozzájárulás bevételéből 3.299 e ft összeg a 2012. évben nem folyt be, de ezek nagy része mostanra 
teljesült. 
A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 97.275 e Ft, év közben 129.019 e Ft-ra módosult. A teljesítés a 
módosított előirányzathoz viszonyítva 114.817 e Ft, 88,99 %.  
A 2011. évi 194 e Ft-os pénzmaradvány összege 100 %-ra, teljesült. 
Az intézmény OEP támogatásban is részesült, amelynek eredeti előirányzata 43.000 e Ft, év közben 54.546 e Ft-
ra módosult, teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,06 %, 54.578 e Ft. 
 
Bölcsőde 
Az intézmény működési bevételeinek eredeti előirányzata 2.274 e Ft, amely év közben nem változott, 2.456 e 
Ft-ra 108,00 %-ra teljesült, a saját bevételei a gyermekétkezési bevételekből származnak.  
A költségvetési támogatás összege 43.731 e Ft, év közben 48.872 e Ft-ra módosult, teljesítése 45.141 e Ft, 92,37 
%. 
Az átvett pénzeszközök 365 e Ft-os összege 100 %-ban teljesült.  
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Kiadások 
 
A kiadási előirányzat és a teljesítési adatok alakulását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban az előterjesztés 2. sz. melléklete, szakfeladatonkénti bontását pedig a 9. sz., 11. sz. és 13. sz. 
mellékletek tartalmazzák. 
A kiadások eredeti előirányzata Önkormányzati szinten 4.052.869 e Ft, év közben 7.128.065 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 6.043.647 e Ft, 84,79 %.  
Amennyiben a 2011. évi pénzmaradványt figyelmen kívül hagyjuk, úgy a teljesítés a módosított előirányzat 
81,08 %-a 
 
1. Önkormányzat kiadásai 
 
Az önkormányzat kiadásainak részletezését az előterjesztés 6. sz. és 7. sz. mellékletei, szakfeladatonkénti 
bontását pedig a 9.sz. melléklet tartalmazza. 
 
Működési célú kiadások 
A működési célú kiadások részletezést az előterjesztés 6. sz., szakfeladatonkénti bontását a 9. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
Személyi juttatások 
Ezen a soron kerül elszámolásra a közfoglalkoztatás keretében teljes és részmunkaidőben alkalmazott dolgozók 
személyi jellegű kiadása. Eredeti előirányzatként kiadást nem terveztünk, mivel a foglalkoztatásra nyert pályázat 
alapján 18 fő alkalmazható, alkalmazásuk év közben kezdődött. 
Itt került elszámolásra a Comenius pályázatból kifizetett nem rendszeres juttatás, valamint a kitüntetésekre és 
díjakra kifizetett összegek. 
A módosított 12.281 e Ft előirányzat 11.766 e Ft-ra, 95,81 %-ra teljesült.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
Ezen a soron került elszámolásra a személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulás és egészségügyi 
hozzáhárulás összege  
 
Dologi kiadások 
Itt került tervezésre az Önkormányzat működésével kapcsolatos dologi kiadások, úgy mint közvilágítás, 
karbantartás, kisjavítás, a buszjáratokért fizetett díj, reklám-propaganda kiadások, előző évi maradvány 
visszafizetése, vagyonbiztosítás, banköltségek, tagdíjak, kártérítések és kamatkiadások, a HPV védőoltásért 
kifizetett összeg.. Az eredeti előirányzat 465.094 e Ft, amely év közben 501.365 e Ft-ra módosult, teljesítése 
454.348 e Ft, 90,62 %.  
Jelentősebb elmaradás a szakmai anyagbeszerzés és az új épület informatikai eszközbeszerzés során keletkezett. 
Ezen kiadások a Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú kiadásai között kerültek elszámolásra.  
A különféle egyéb dologi kiadások között elszámolt 449 e Ft összegű árfolyamveszteség a Comenius pályázat 
kifizetésével kapcsolatosan keletkezett. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
A segélyezési kiadások soron tervezett összegek az önkormányzati saját forrás összegei, eredeti előirányzata 
45.450 e Ft, amely év közben a visszaigényelt támogatások összegével 211.032 e Ft-ra módosult, teljesítése 
208.714 e Ft, 98,90 %. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
A működési célra átadott pénzeszközök között került tervezésre többek között a Dabas és Környéke Üdülőtábor 
Alapítvány támogatása, a Szent József Idősek Klubja részére nyújtandó támogatás, a Sportpálya üzemeltetésére 
fordított támogatás, civilszervezeteknek folyósított támogatás. Itt került tervezésre a Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit KFT részére a szindikátusi szerződésben megfogalmazott feladatok elvégzésére 
adott támogatás összege, a Gyáli Kistérségi Társulás részére fizetendő tagdíj összege. 
A Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatására betervezett összeg folyósítására 2013. évben került sor, 
mert az Egyesület bejegyzése az év végén történt csak meg. 
A 6. sz. melléklet szerint itt került elszámolásra továbbá az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal részére 
átadott költségvetési támogatás összege, amely az u.n. beduplázódás, miatt a 2. sz. melléklet ugyanezen 
elnevezésű sorában és a tényleges kiadási főösszegben már nettósítva került feltüntetésre. 
Ennek megfelelően az eredeti előirányzat 129.970 e Ft, amely év közben 173.046 e Ft-ra módosult, teljesítése 
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95,88 %, 165.919 e Ft. 
Felhalmozási célú kiadások 
 
A felhalmozási célú kiadások részletezését az előterjesztés 7. sz., szakfeladatonkénti bontását a 9. sz. melléklete 
tartalmazza.  
A táblázat adatai mind az előirányzat, mind a teljesítési adatok esetében az általános forgalmi adóval növelt 
összeget tartalmazzák. Ez alól kivételt képeznek az engedélyköteles beruházások – mint Kistérségi Szolgáltató 
Központ építése – mivel azok a fordított áfa fizetés szabályai alá esnek, az áfa összege a működési célú kiadások 
között kerül tervezésre és elszámolásra. 
A saját forrásból megvalósuló beruházások eredeti előirányzat 67.068 e Ft, év közben előirányzat módosítások 
következtében 168.128 e Ft-ra módosult, teljesítése 143.509 e Ft, 85,36 %.  
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás eredeti előirányzata 617.946 e Ft, év közben részben a 
zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány következtében 764.438 e Ft-ra módosult. Teljesítése 
358.529 e Ft, 46,90 %. A teljesítés elmaradásának oka, hogy a pályázat szerinti szállítói finanszírozás 
következtében a beruházók csak az önrész összegét kapták meg, a pályázati pénzt a Pro Régió 2013-ban utalja. 
 
Felújítások 
Ezen a soron került megtervezésre az intézmények szükséges év közbeni felújításának, és a villámvédelmi 
felülvizsgálatának összege. Az eredeti előirányzat 6.783 e Ft, év közben 0 Ft-ra módosult, mivel a felújítást a 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft végezte, így teljes mértékben részére került átadásra. 
 
Egyéb felhalmozási kiadások  
Itt került tervezésre és elszámolásra a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-nek a Rendőrőrs építésére 
és fűkasza vásárlására adott összeg. 
Az eredeti előirányzat 51.905 e Ft, amely év közben 57.359 e Ft-ra módosult, teljesítése 56.667 e Ft, 98,79 %. 
 
Hitel-, kötvény kiadások 
Ezen a soron került tervezésre és elszámolásra a kötvény törlesztésének összege, valamint a 2011. december 31-
én meglévő likviditási hitel összege. A likviditási hitel összege 100 %-ban teljesült. A kötvény törlesztésének 
eredeti előirányzata 232.353 e Ft, teljesítése 245.674 e Ft, 105,73 %.  
 
Tartalékok 
A tartalékok – általános és céltartalék – összegét az előterjesztés 8. sz. mellékletében részletezzük. Itt 
szerepelnek a felhasználási kötöttséggel kapott támogatások (*-gal jelölt tételek), a pályázatok benyújtásához 
szükséges önrész összege, a bizottságok által átruházott hatáskörben adható keretösszeg, a városi 
rendezvényekre illetve a város által alapított díjakra fordítható összeg, az intézményeknél várható végkielégítés, 
felmentés, jubileumi jutalmak összege.  
A táblázatban teljesítési adat nem szerepel, azok a költségvetés megfelelő soraiban találhatók, jellegüknek 
megfelelően. 
 
Kölcsönök 
Ezen a soron került tervezésre a a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói 
kölcsön összege. Az eredeti előirányzat 3.000 e Ft, amely 50 %-ban teljesült, mivel az Önkormányzat dolgozói 
részéről erre érkezett igény. 
 
 
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 
 
A Polgármesteri Hivatal kiadásait az előterjesztés 10. sz., szakfeladatonkénti bontását pedig a 11. sz. melléklete 
tartalmazza.  
 
Személyi juttatások 
A kiadások tervezését a 2012. évi költségvetési törvényben meghatározott 38.650,- Ft-os köztisztviselői 
illetményalappal készítettük el. A tervszámokban ezen kívül a soros előrelépés összege szerepel. 
A nem rendszeres juttatásoknál került tervezésre a cafetéria juttatás összege, dolgozónként bruttó 60.000 Ft,. 
amely a fizetendő járulék összegét is tartalmazta, év közben a törvényi előírásoknak megfelelő összegre 
módosult. 
A személyi juttatások eredeti előirányzat 317.625 e Ft, amely év közben 341.789 e Ft-ra módosult, teljesítése 
309.688 e Ft, 90,61 %. 
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Munkaadókat terhelő járulék 
A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2012. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük. Eredeti 
előirányzat 84.269 e Ft, év közben 90.792 e Ft-ra módosult, teljesítése 80.423 e Ft, 88,58 %. 
 
Dologi kiadások 
A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között kerültek tervezésre a hivatal működésével kapcsolatos 
készletbeszerzések, közüzemi és egyéb szolgáltatók díjai, egyéb dologi kiadások, karbantartási kiadások. A 
kiadások eredeti előirányzata 129.299 e Ft, év közben 115.062 e Ft-ra módosult, teljesítése a módosított 
előirányzathoz viszonyítva 83,51 %, 96.083 e Ft. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
A módosított előirányzatok soron szerepel a 2011. évi pénzmaradvány összegének az Önkormányzat és a Bolgár 
Nemzetiségi Önkormányzat részére történő átadásának összege. Az 1.396.781 e Ft összeg 100 %-ban teljesült. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
Ezen a soron került elszámolásra a közterület felügyelők autójára vásárolt fényhíd, számítástechnikai eszköz és 
szerver beszerzés összege. 
 
 
3. Intézmények kiadásai 
 
Az Intézmények 2012. évi eredeti kiadási előirányzata 1.469.432 e Ft volt, amely évközben 1.731.839 e Ft-ra 
módosult, teljesítése 1.683.643 e Ft, 97,22 %. A kiadási előirányzatok és azok teljesítésének részletezését 
intézményenként és kiemelt előirányzatonként az előterjesztés 12. sz. melléklete, szakfeladatonkénti bontását 
pedig a 13. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Működési és felhalmozási kiadások 
 
Ady Endre Általános Iskola 
Az iskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény, amely egyben ellátta a szintén önállóan 
működő és gazdálkodó Tulipán Óvoda, a Zrínyi Miklós Általános iskola, és a Liliom Óvoda pénzügyi és 
számviteli feladatait. 
Az Ady Endre Általános Iskola módosított kiadási előirányzata 276.811 e Ft, amely 274.549 e Ft-ra, 99,18 %-ra 
teljesült. 
Ezen belül a személyi juttatások 100,00 %-ra, a munkáltatót terhelő járulékok 100,00 %-ra, a dologi kiadások 
97,62 %-ra teljesültek.  
A felhalmozási kiadáson módosított előirányzatként szereplő 1.585 e Ft teljes mértékben felhasználásra került.  
A nagylétszámban étkező gyermekek gyors, rugalmas ebédeltetésére az iskola egy ipari mosogatógépet vásárolt 
1.124 e Ft értékben, valamint 461 e Ft összegért interaktív tábla és projektor került beszerzésre. 
 
Tulipán Óvoda 
Az Intézmény eredeti kiadási előirányzata 128.968 e Ft volt, amely év közben 145.368 e Ft-ra módosításra 
került, a teljesítése 139.680 e Ft, 96,09 %.  
Ezen belül a személyi juttatások 100,00 %-ra, a munkáltatót terhelő járulékok 100,00 %-ra, a dologi kiadások 
88,02 %-ra teljesültek.  
 
Zrínyi Miklós Általános Iskola 
Az Intézmény kiadási előirányzata 220.248 e Ft-ról 251.392 e Ft-ra módosult, 249.756 e Ft-ra, 99,35 %-ra 
teljesült. 
Az Iskola személyi juttatások kiadása 100,00 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 100,00 %-ra, a dologi 
kiadások 97,82 %-ra teljesültek. 
 
Liliom Óvoda 
Az óvoda eredeti költségvetési előirányzata 117.110 e Ft, amely év közben 131.276 e Ft-ra emelkedett, a 
kiadások teljesítése pedig 128.373 e Ft, azaz 97,79 %. Az intézmény személyi juttatások kiadása 99,98 %-ra, a 
munkaadókat terhelő járulékok 100,00 %-ra, a dologi kiadások pedig 91,25 %-ra teljesültek. 
A felhalmozási kiadások előirányzaton szereplő 125 e Ft-os összeg 99,20 %-ra teljesült, udvari mászófal 
vásárlására fordították, pályázaton nyert támogatásból. 
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Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola 
Az iskola önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény, amely ellátta a szintén önállóan működő és 
gazdálkodó Bartók Béla Általános Iskola, a Kodály Zoltán Zeneiskola, a Tátika Óvoda és az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár pénzügyi és számviteli feladatait. 
Az iskola eredeti kiadási előirányzata 149.846 e Ft, módosított kiadási előirányzata 182.655 e Ft, amely 171.541 
e Ft-ra, azaz 93,92 %-ra teljesült. 
Az intézmény személyi juttatások kiadása 92,07 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok kiadásai 90,28 %-ra, a 
dologi kiadások felhasználása 104,91 %-ra teljesült. A túlteljesítés oka a egyéb üzemeltetési, fenntartási 
szolgáltatások és a vásárolt közszolgáltatások alul tervezéséből adódott.  
 
Bartók Béla Általános Iskola 
Az Iskola 2012. évi előirányzata 193.723 e Ft, amely év közben 229.942 e Ft-ra módosult, a kiadások teljesítése 
231.466 e Ft, 100,66 %.  
Az intézmény személyi juttatás kiadásai 98,22 %-ra teljesültek, a munkaadókat terhelő járulék 98,69 %-ra, a 
dologi kiadások 106,92 %-ra teljesültek. A túlteljesítés egyrészt a vásárolt élelmezési soron keletkezett. 
Másrészt az intézmény TÁMOP pályázatot nyert 2010-ben az intézmény pedagógusainak továbbképzésére. A 
pályázat utófinanszírozásos, a második ütemezés és a végelszámolás során elszámolt összeg 2013-ban kerül 
utalásra az Önkormányzat bankszámlájára. 
Az intézmény felhalmozási kiadása 122 e Ft, 100 %-ra teljesült, amelyből egy notebook került beszerzésre. 
 
Kodály Zoltán Zeneiskola 
Az intézmény eredeti költségvetési előirányzata 50.061 e Ft, amely 58.813 e Ft-ra módosult, a teljesítés 57.225 e 
Ft, 97,30 %. 
Az iskola személyi juttatás előirányzatának 97,69 %-át, a munkaadókat terhelő járulékoknak a 98,12 %-át, a 
dologi kiadásoknak 86,32 %-át használta fel.  
 
Tátika Óvoda 
A Tátika Óvoda eredeti kiadási előirányzata 122.185 e Ft, amely évközben 139.275 e Ft-ra módosult, a 
felhasználás 137.786 e Ft, 98,93 %. 
Az óvoda személyi juttatás kiadásai 98,40 %-ra, munkaadókat terhelő járulék kiadásai 98,83 %-ra teljesült. A 
dologi kiadások felhasználása 100,13 %.  
Az intézmény felhalmozási kiadása 1.340 e Ft, 100 %-ban teljesült, amelyből az óvoda 3 csoport szobájának 
nyílászáró cseréje került megvalósításra. 
 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár eredeti előirányzata 90.271 e Ft, amely év közben 121.083 e 
Ft-ra módosult. A kiadások teljesítése 118.220 e Ft, amely a módosított előirányzat 97,64 %-a. 
A személyi juttatások 90,39 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 90,77 %-ra, a dologi kiadások pedig 101,63 
%-ra teljesültek. 
A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 150 e Ft, amely 100 %-ra teljesült, amely összeget acél bejárati 
kapu beszerzésére fordították. 
 
Városi Egészségügyi Központ 
Az Egészségügyi Központ eredeti kiadási előirányzata 111.775 e Ft volt, amely év közben 143.713 e Ft-ra 
módosult. A kiadások teljesítése 127.120 e Ft, amely a módosított előirányzat 88,45 %-a. 
A személyi juttatások kiadása 96,43 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok kiadása 97,77 %-ra teljesült, a 
dologi kiadás pedig 98,68 %-ra. 
Az intézmény felhalmozási kiadás előirányzata 14.047 e Ft volt, melyet az épület felújítására kapott az 
intézmény. Az összeg 2012-ben nem került felhasználásra, mint kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány nyújt 
fedezetet fenti munkálatokra, amelynek elvégzése 2013-ban történik. 
 
Bölcsőde 
A Bölcsőde eredeti előirányzata 46.005 e Ft, amely év közben 51.511 e Ft-ra módosult, a teljesítés pedig 47.927 
e Ft, 93,04 %. 
A személyi juttatások 97,57 %-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 99,81 %-ra, míg a dologi kiadások 84,08 %- 
ra teljesültek. 
A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 111 e Ft, amely 100 %-ra teljesült, ezen összegből 1 db laptop 
került beszerzésre. 
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4. Pénzmaradvány alakulása 
 
Gyál Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített pénzmaradványát az előterjesztés 14. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
A pénzmaradványok intézményenkénti tételes kimutatását, annak kötelezettséggel terhelt részét, a szabad 
pénzmaradványok alakulását a 15. sz. melléklet tartalmazza. 
 
Az intézményeknél keletkezett pénzmaradvány a beadott beszámolóik alapján készült, amely kötelezettséggel 
terhelt és szabad pénzmaradványból tevődik össze. A táblázat adataiból látható, hogy szabad pénzmaradvány az 
Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskolánál keletkezett 5.915 e Ft összegben, a Kodály Zoltán 
Zeneiskolánál 2.007 e Ft összegben és a Bölcsödénél 2.246 e Ft összegben. A szabad pénzmaradvány 
felhasználásáról, elvonásáról a Képviselő-testület dönthet, melyet javaslunk megtenni. 
 
Gyál Város Önkormányzatának 2012. évi vagyonkimutatását az előterjesztés 16. sz. melléklete tartalmazza. 
 
A 2012. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása az előterjesztés 17. sz. 
mellékletében található. 
 
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2012. évi összegét az előterjesztés 18. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
Az Önkormányzat 2012. évi részesedési állományát az előterjesztés 19. sz. mellékletében mutatjuk be. 
 
Az Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási tervének ütemezését az előterjesztés 20. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
A többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásit jogcímenként az előterjesztés 
21. sz. mellékletben részletezzük. 
 
Összefoglalásként a 2012. év gazdálkodásával kapcsolatban elmondható, hogy igen megfontolt intézkedésekre, 
nagy odafigyelésre, a költségek racionalizálására késztette Önkormányzatunkat. 
Mind az Intézmények, mind pedig a Polgármesteri Hivatal a koncepcióban megfogalmazott takarékossági 
elveket szigorúan betartotta, gazdálkodása, kötelezettség vállalásai során figyelembe vette a 2012. évi 
költségvetési rendeletben megfogalmazottakat. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a zárszámadási rendelet megalkotni 
és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola 5.915 e Ft, és a Kodály Zoltán Zeneiskola 2.007 e Ft 
összegű szabad pénzmaradványát elvonja és a 2013. évi költségvetés általános tartalékába helyezi, 

2. a Bóbita Bölcsőde 2.246 e Ft-os szabad pénzmaradványát elvonja és a 2013. évi költségvetés 
céltartalékába helyezi „Bővítés utáni eszközvásárlás” megnevezéssel. 

 
Határidő: a 2012. évi zárszámadási rendelet elfogadása 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2013. április 2. 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



 
 
 

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

az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban ÁHT) 89. § (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f)pontjában, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115.§(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
Gyál Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 
 
 
1.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét 20.662.171 e Ft főösszeggel az 1. sz. 
melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 
 
2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi beszámolóját a 2. sz. mellékletben meghatározott kiemelt 
előirányzati és teljesítési adatok szerinti bontásban  
 

7.437.553 e Ft költségvetési kiadási és 
6.043.647 e Ft költségvetési bevételi 

 
főösszeggel hagyja jóvá. 
 
3.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 3. sz. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 
4.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonként a 4. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja 
jóvá. 
 
5.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi működési célú kiadásait a 6.sz. melléklet szerinti bontásban 
hagyja jóvá. 
 
6.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi felhalmozási célú kiadásait a 7. sz. melléklet szerinti 
részletezésben hagyja jóvá. 
 
7.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a 9. sz. melléklet 
szerinti részletezésben hagyja jóvá. 
 
8.§ A Képviselő-testület Gyál Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi bevételeit és kiadásait kiemelt bevételi és 
kiadási előirányzatonként a 10. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 
 
9.§ A Képviselő-testület Gyál Város Polgármesteri hivatala 2012. évi bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti 
bontását a 11. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 
 
10.§ A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önnállóan működő intézmények bevételeit 
és kiadásait kiemelt kiadási és bevételi előirányzatonként a 12. sz. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 
 
11.§ A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények 2012. évi 
bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését a 13. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. 
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14. § A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített pénzmaradványát a 14. sz. 
melléklet szerint részletezésben hagyja jóvá. 
 
15.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint 
az önnállóan működő költségvetési intézmények 2012. évi költségvetési pénzmaradványát a 15. sz. mellékletben 
részletezetteknek megfelelően hagyja jóvá. 
 
16.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
17.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi működési, felhalmozási, és finanszírozási célú bevételeinek és 
kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
18.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évben közvetetten nyújtott támogatásainak összegét a 18. sz. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
19. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi részesedéseinek részletezését a 19. sz. melléklet szerinti 
tartalommal hagyja jóvá. 
 
20.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználásának teljesítését a 20. sz. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 
21.§ A Képviselő-testület az önkormányzat többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó 
kihatásit a 21. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
22. § Jelen rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
 polgármester    címzetes főjegyző 



FCGGETLE~ KO~Y\'VIZSG-\L61 JELE\'TES 
a Gyal Varus Onkurmanyzat vezctesc reszere 

az Onkormanyzat 2012. evi eves elcmi koltsegvrtesi bcszumolojanak kiinynizsg:ilatarol 

Elvcgcztuk a Gyal Varos Onkorrnanvzat mellekelt 2012. hi eves elcrni kultsegvctest beszamolojanak konyvvizsgalatat, arnely eves elemi 
koltsegvetes! bcszamulo a 2012. december 31-i fordulo napr a clkcsvitcu konvvvitcli merlcghiil mclvbcn az cszkiiziik es forr asok cgycz6 
fiiiisszcge 20662 171 E Ft -. penzforgalmi jclcntesbul. amcly szcrint a 2012. ('vi teljesitett kiiltsegvctesi bcvetel 7430335 E FI, a 
teljcsitctt kdltsegvetesi kiadas 6095 457 E FI, CS az ezen idoponttal vegziidii evre vonatkozo penzrnaradvany kimutatasbol, amely 
szerint a fclhasznalhato iisSLCS penzmarndvanv I 393909 EFt, valamint kicgeszitii mellekletbol all. 

I \'('::c/(;.\ .!c!c!cJs.'"t;g(' a:: C\"l~-" hes:.(if1l{)!()l;'" 

Az cvrs clcmi kulbcg\ etcs: bcsv.unolouak a 'Zillll\ ucli tiin cn) ben, \ alamin: az ,l1lamh,'tzlarli" szen czctc: hcsvamolas, CS konyvvczetcsi 
kotulczcuscgcnck sajatossagarro! SZ,\/C1 kormanvrcndclerbcn foglaltak CS a \lag\arorsz;igon eltl)g;ldolt altalanns szamviteli elvek szerint 
tiincni, elkcszitcse cs valos bcmutaras« a/ Intczmcny \ czctcscnck feklosscge, Lz a felelosscg magilban toglalja az akar csalasbol. akar hibabol 
credo, lenycges hibas ;illilasokt61 mentes eves clcmi kiiltscg\ eiesi bcszamolo clkcszitc«: CS vales bemutauisa szcmpontjabol relevans belso 
kontrollok kialakitasn]. bc , ezetcscL fcnntan.isat: a mcgfclclo svamvnch politika kldlaszti"ilt ex alkalmavas.ir. valarnint az adott korulmenyck 
kozotr csszeru SZ,IIll\ itcli bccslcsek elkcszitcsct 

.·1 kiinvv: 'i:sg,il, i .l1'/,'I,)ss,'gl' 
1\ kiiny"izsgakJ feklosscgc az eves clcnu kultscg\elCsi bcsz.unolo velcmcnyczcsc az e!\cgzL'lt kuny\vizsgitlat alapjan 
A k6tly\ \ l/sg:ilalut a mag>ar Nellllel i Kl)ll: \ \ In;~p'J1at i Srandardok L;S ~I kon y\ \ l/sg~'lIatra \ on.ukovo MagYlll\lJ"s/agon crvcnycs rorvcnyck 
cs cgycb jogszabalyok al.rpjan hajiouuk \ cgrc ,\ lcnuck mcgkovetchk. hogy mcgfclcljunk luzonvox cukai kii\ crclmcnyeknck. valamint hogy 
a kl)ny\'\-i/sg~'t1al\J' tlgy ten c/.ziik Illeg L;~ \ egclliik d. hogy kcllo bizonyoss~'lgDt ~vcrc/IClllk arrol. hogy a/ C\'LSclcmi koltscgvctcs! beszamo!» 
mcntese knyL'/;cs lnba-, .illuasokt«! 

,\ kiiny\ \'izsg;!lat mag;'\ban Ic'glalJa olyan clj.irusok \ cgrehajt"lsill, .unclvck cclja konvx \ Izsgitlali bizonyitckot szcrczni az eves clcrni 
kliltsL'/!\etcsl besz"lIlloll1ban ,zercplolisszegekwl CS kiluclclelekml. ,\ ki,,'t1a,zlotl clj.ir.rsok , hclccrtve az eves clcmi koltscgvctcsi bcxzamolt) 
akar csalasbol, akin hib.ibol credo, kn\cge, hibas itllililsai kockazatanak felmcrcscl IS. a kiiny\ vlZsgitl6 megitclCscl(il fiiggnek, 1\ kockjzatok 
iIyen felmcrcsekor a k(im" izsg:'t1,\ az C\ cs elCllli kiiltscp'ctcsi besz,',nwll, eIkcszit0se CS \ a IlJS benllllat;'lsa szcmpontj:'lb61 rclcv:'lns be lsi) 
konlrollt MCr! mcrlegell. hog\ olvan ki)n\ \ \ izsgitlall elJ:'lr,isokat lcn euen meg. amclvck a/ adolt kliritlmcnyek kuzutl mcgldcli)ek, de nClll 
;lIcrL hog~ ;II lIltC/lllcnYI DL'ls(') kUlltrolloJ... hatck()n!s~lgllra \Ol1atko/l)~lt1 \'c!cmcnyt lllo11djOll 

A kiinY\\lzsgalal magilban tc'glalJa tll\ilbb;i az ;t1kalmazolt sZ;lnl\l!elt alapchck IllcglClel,'sCgCllck CS a \ezet"s (a gazditikodilScrt fekliis(ik) 
;illal kcszilelt sz;inl\;telt beeslesek csszeruscgcnek. \alamlllt al C\CS c1cmi kiiltscg\elcSl beszillllOIlJ ,illc)gcJ bemutatilSilnak crlcke!cscl. 

Mcggyuzodcslink. h,'g\ a megszerzL'1l kiin} \ \ lZ,g,t1all b'lOnyilck L'legendo c, meglClclo alapol nylljl a klinyvvlzsg;d61 velcmcnyunk 
Illcgad~sah()1 

Velemelly: 

A kiillY"l'i:.vgallll .\Orall a Gyal "aros Ollkormally:al 2012. lh'i ",'es elellli kiill.l<~I'elesi be.l:lillloI6jal. allllak res:eil es leleleil, azok 
kiillyl'elesi tis hbJllylali altilamal:uillil a: e",ellyes IIl'm:eti kiillY"l'i:sglilali I'Illlldardokhllll Jilglallak s:erilll - IlII'lihha a:oll jogs~abalyok 

alal,jal/, llll/e(rek a kiillY",'i:sga"i s:alluirtt a hes:lilllo"ihall s:erCfllii lulalok \'Olllllko:alliball /eladalokalllllltiro:llllk meg -, feliilvh~gallllk, 

es ellllek alapjall elegelldo es lIIeg/elelif hi:ollyossagol s:ere:liillk arrtil. bogy a: e,'e,1 elellli kiillsegvelesi hes:amoltil a s~amvileli 

lii",ellyhell, illell'e a: tillamba:larltis s:e",e:ell'i hes:t;lIIoltisi es kiillY''1'e:eleli kiilele:ell.\t;gl;lIek sajalosstigllirtil s:ti/ti 249/2000. ('(II. 24.) 
I\orm. relldelelhell, "alamilll a: egyeh jog.l:ahti(rokball foglultak l;S a: tilla";l/os s:till"'ileli eh'ek s:erilll kt;s~ilellek el. 

I Jlemellyiillkl:erilll a: el'es elemi kiillseg,'elesi bes:amolti a Gyal J'amI Ollko",uilly~al 2012. ""i kiillsegl'elese leljesileserifl, a 2012. 
decemher 31-ell fellllal"i mgyolli. pell:iigyi be(r:e/{ir(il. I'alalllillla: e:ell id"/lOlIllal I'eg:iidii';" ga~dtilkodasallak eredmellyerifllllegbdtalo 
es I'alti'\ kl;pel ad. 

f.:')IIV1Ti:sg,ilo Cl;gk,'!"'ill'/,Jj';lIl'k ol,iiniso KW}loun rug A.rJn_\T\'i~.\).~(II() ol(/in/sa 
!\,;!,,'i'c!l'lrejogosllllll'TI',' dL Bencdek JCl/Sef !\wlloroi lug k')IIV1Ti:sg,il,) lIel'l" dL Bcncdek JClzsef 
!\(jllrl'l'i~.\g,il(; ,<£: 11,'1'1': Bela-Audit KI1 f:ol/1ow; log,rigi s~ril1l: 004709 
!\()I1.1'\'\'i~\~,i/(; Cl;gs:ahl'in' Im5 Bp, \likklS lcr 2, 
S,'iil'cilllarhisbO-\'JII'Ii .Dil/1. (}()0051 



1. sz. melléklet

Gyál Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített mérlege

           Állományi érték
Előző év Tárgy év

E s z k ö z ö k

A.)     Befektetett eszközök összesen
   I.         Immateriális javak
   II.       Tárgyi eszközök
   III.      Befektetett pénzügyi eszközök
   IV.      Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

B.)     Forgóeszközök összesen
   I.        Készletek 0 0
   II.       Követelések
   III.      Értékpapírok 0 0
   IV.      Pénzeszközök
   V.       Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

E s z k ö z ö k     ö s s z e s e n 

F o r  r á s o k

D.)     Saját tőke összesen
   I.         Tartós tőke
   II.       Tőkeváltozások

E.)     Tartalékok összesen
   I.        Költségvetési tartalékok
   II.       Vállalkozási tartalékok

F.)     Kötelezettségek összesen
   I.        Hosszú lejáratú kötelezettségek
   II.       Rövid lejáratú kötelezettségek
   III.      Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

F o r r á s o k     ö s s z e s e n 

adatok eFt-ban

18 599 468 19 071 196
7 576 1 646

15 468 176 15 992 951
654 616 665 464

2 469 100 2 411 135

1 551 778 1 590 975

125 542 187 628

1 362 488 1 287 785
63 748 115 562

20 151 246 20 662 171

14 063 324 14 928 193
14 306 938 14 545 384

-243 614 382 809

1 408 910 1 393 909
1 408 910 1 393 909

4 679 012 4 340 069
4 236 844 3 538 467

428 542 795 864
13 626 5 738

20 151 246 20 662 171



 2. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

M e g n e v e z é s

B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 105,63%
     Működési célú bevételek 106,70%
        Kapott támogatás 100,75%
        Közhatalmi bevételek 111,03%
        Intézményi működési bevétel 126,28%
        Működési célú átvett pénzeszközök 0 99,99%

     Felhalmozási célú bevételek 35,85%
20,85%

        Felhalmozási bevétel 31,09%
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 73,07%

     Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 50,00%
     Egyensúlyteremtő hitel 394,35%

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 100,09%
     Működési célú bevételek 100,09%
        Intézményi működési bevétel 105,77%
        2011.évi pénzmaradvány 0 100,00%

3. Intézmények bevételei 99,35%
     Működési célú bevételek 99,35%
        Működési célú támogatás értékű bevétel (OEP) 100,06%
        Intézményi működési bevétel 98,82%
        Működési célú átvett pénzeszközök 0 100,00%
        2011.évi pénzmaradvány 0 100,00%

B e v é t e l e k összesen: 104,34%

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 71,74%
     Működési célú kiadások 93,68%
        Személyi juttatások 0 95,81%
        Munkaadókat terhelő járulékok 0 97,17%
        Dologi kiadások 90,62%
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 98,90%
        Egyéb működési célú kiadások (átadott) 95,88%

      Felhalmozási célú kiadások 112,03%
         Intézményi beruházás 53,83%
         Felújítások 0 0
         Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 98,79%
         Hitel-, kötvénykiadások 231,13%

      Tartalékok 0 0,00%
         Céltartalék 0 0,00%
         Általános tartalék 0 0,00%

      Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 50,00%

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 96,84%
     Működési célú kiadások 96,84%
         Személyi juttatások 90,61%
         Munkaadókat terhelő járulékok 88,58%
         Dologi kiadások 83,51%
         Egyéb működési célú kiadások (átadott) 0 100,00%
     Felhalmozási célú kiadások 0 99,96%

3. Intézmények kiadásai 97,22%
     Működési célú kiadások 98,01%
        Személyi juttatások 97,87%
        Munkaadókat terhelő járulékok 97,89%
        Dologi kiadások 98,28%
    Felhalmozási kiadások 19,63%

K i a d á s o k összesen: 84,79%

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

3 881 381 5 499 726 5 809 313
2 811 024 4 554 449 4 859 386

802 979 990 907 998 378
1 653 050 1 669 184 1 853 270

354 995 432 214 545 785
1 462 144 1 461 953

667 357 771 941 276 714
        Felhalm. célú támogatás értékű bevétel 489 397 495 383 103 294

91 063 68 273 21 227
86 897 208 285 152 193

3 000 3 000 1 500
400 000 170 336 671 713

22 899 1 421 756 1 423 000
22 899 1 421 756 1 423 000
22 899 21 549 22 793

1 400 207 1 400 207

148 589 206 583 205 240
148 589 206 583 205 240
43 000 54 546 54 578

105 589 116 265 114 890
27 069 27 069

8 703 8 703

4 052 869 7 128 065 7 437 553

2 052 244 3 449 241 2 474 469
640 514 903 526 846 385

12 281 11 766
5 802 5 638

465 094 501 365 454 348
45 450 211 032 208 714

129 970 173 046 165 919

1 205 719 1 451 942 1 626 584
685 014 932 566 502 038

6 783
51 905 57 359 56 667

462 017 462 017 1 067 879

203 011 1 090 773
197 011 1 089 539

6 000 1 234

3 000 3 000 1 500

531 193 1 946 985 1 885 535
531 193 1 944 424 1 882 975
317 625 341 789 309 688
84 269 90 792 80 423

129 299 115 062 96 083
1 396 781 1 396 781

2 561 2 560

1 469 432 1 731 839 1 683 643
1 469 432 1 714 359 1 680 211

813 544 908 062 888 750
216 771 240 661 235 580
439 117 565 636 555 881

17 480 3 432

4 052 869 7 128 065 6 043 647



3. sz. melléklet

Gyál Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

M e g n e v e z é s Teljesítés

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felújítás 0 0
Felhalmozási kiadások

0 0 0

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0
Finanszírozási kiadások összesen:

Pénzforgalmi kiadások 

Pénzforgalom nélküli kiadások 0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen 0 0

Kiadások összesen

Intézményi működési bevételek
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Működési célú támogatásértékű bevételek

0 0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 

Költségvetési támogatás
      Önkormányzatok költségvetési támogatása
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 0
Rövid lejáratú hitelek felvétele

0 0 0
Finanszírozási bevételek összesen:

Pénzforgalmi bevételek összesen

Pénzforgalom nélküli bevételek 0
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen 0 0

Bevételek összesen

Pénzforgalmi bevételek és kiadások különbsége

Finanszírozási műveletek eredménye
Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye 0 0

adatok eFt-ban

Eredeti ei. Módosított ei.

1 131 169 1 262 132 1 210 204
301 040 337 255 321 641

1 033 510 1 182 063 1 106 312
Működési célú támog.értékű kiad., egyéb támogatás 34 518 1 451 595 1 451 675
Áht-n kívülre végleges működési pénzeszk.átadás 95 452 118 232 111 025

45 450 211 032 208 714
6 783

685 014 952 607 508 030
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, támog.
Felhalmozási pénzeszközátadás Áht-n kívülre 51 905 57 359 56 667

3 000 3 000 1 500

3 387 841 5 575 275 4 975 768

462 017 462 017 1 067 879

462 017 462 017 1 067 879

3 849 858 6 037 292 6 043 647

203 011 1 090 773
111 862

4 052 869 7 128 065 6 155 509

483 483 570 028 683 468
1 653 050 1 669 184 1 853 270

43 000 1 543 759 1 543 600
Áht-n kívülről működési pénze.átvétel

91 063 68 273 21 227
      Önkorm. Sajátos felhalm.és tőkebevételei 91 063 68 273 21 227
Felhalmozási célú támog.értékű bevételek 489 397 495 383 103 294
Áht-n kívülről felhalmozási pénze.átvétel 86 897 208 285 152 193

802 979 990 907 998 378
802 979 990 907 998 378

3 000 3 000 1 500
3 652 869 5 548 819 5 356 930

400 000 170 336 671 713
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bev.

400 000 170 336 671 713

4 052 869 5 719 155 6 028 643

1 408 910 1 408 910
3 179

4 052 869 7 128 065 7 440 732

265 028 -26 456 381 162
Tartalékokkal korrigált bev. és kiad. különbsége 62 017 291 681 1 790 072

-62 017 -291 681 -396 166
-108 683



4.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi bevételei 

M e g n e v e z é s

Működési célú bevételek 106,70%

Kapott támogatás 100,75%
Önkormányzatok költségvetési támogatása 100,75%
          Normatív támogatások 100,00%
          Központosított előirányzat 0 100,01%

0 100,01%
0 180 180 100,00%
0 100,00%
0 100,00%

          Egyéb központi támogatás 0 116,15%

Közhatalmi bevétel 111,03%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 111,03%
         Helyi adók 113,94%
                Építményadó 99,06%
                Iparűzési adó 125,39%
                Gépjárműadó 87,64%
               Talajterhelési díj 0 634 439,27%
               Bírságok, pótlékok bevétele 0 99,48%
         Átengedett  központi adók 100,00%

100,00%
100,00%

Intézményi működési bevételek 126,28%
Működési bevételek 126,28%
   Bérleti díj Mezőhúsgép 103,25%

108,32%
100 100 100 100,00%

   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 120,43%
75,30%

480 480 480 100,00%
   Kamatbevétel 95,45%

110,60%
106 0,51%

0 0
   Igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 77,52%
   Egyéb sajátos bevétel 0 99,97%
   Adójutalék teljesítése 0 100,13%
   Továbbszámlázott szolgáltatások 0 98,69%

Működési célú átvett pénzeszközök 0 99,99%
Működési célú pénzeszköz átvétel 0 99,99%
     Segélykifizetések állami támogatása 78,79%
     Polgármesteri Hivataltól pénzmaradvány átvétel 100,00%

100,02%
     Intézmények túlfinanszírozása 100,00%

245,49%
     Comenius program önkormányzati támogatása 100,00%
     Mezőőri támogatás 850 850 100,00%
     Kisebbségi önkormányzati támogatás 215 215 100,00%

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.t
eljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2 811 024 4 554 449 4 859 386

802 979 990 907 998 378
802 979 990 907 998 378
802 979 737 580 737 580

14 533 14 534
                 Működési célú közp. ei. 14 353 14 354
                 Felhalmozási célú központ. ei.
          Egyes szociális feladatok norm.tám. 126 337 126 337
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) 66 189 66 189

46 268 53 738

1 653 050 1 669 184 1 853 270
1 653 050 1 669 184 1 853 270
1 304 138 1 320 272 1 504 358

202 788 202 788 200 884
847 889 847 889 1 063 138
253 461 253 461 222 131

2 785
15 500 15 420

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

354 995 432 214 545 785
354 995 432 214 545 785

7 538 7 538 7 783
   Bérleti díj Navax 3 293 3 293 3 567
   Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft.

99 360 99 360 119 660
   Bérleti díj Gyáviv 76 377 96 377 72 569
   Bérleti díj Eisberg Kft.

98 440 98 440 93 960
   Kiszámlázott term. és szolg. Áfa 44 820 45 197 49 989
   Értékesített eszk. Áfa 24 587 20 807
   Ford. adózáshoz kapcs. Tárgyi eszközök áfa bevétel 137 367

1 873 1 452
32 824 32 813
24 625 24 656

1 300 1 283

1 462 144 1 461 953
1 462 144 1 461 953

36 793 28 988
1 395 484 1 395 484

     Pénzeszközátvétel MÁK-tól 2011. évi beszámoló alapján 12 530 12 532
10 040 10 040

     Tempus támogatás 5 232 12 844
1 000 1 000





Felhalmozási célú bevételek 35,85%

20,85%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Uniós) 20,85%
      Kistérségi Szolgáltató Központ építése 20,85%

Felhalmozási bevétel 31,09%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2,12%
Árfolyamnyereség 99,99%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 73,07%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (hazai) 73,07%

0 0,00%
42,53%

                             - DIGI TV 100,00%
100,00%

0 0,00%
                             - Telekrendezés 0 0,00%

       Gyál Városüzemeltetési Kft. támogatás 0 100,00%
       Otthonteremtési támogatás 0 72,06%

99,03%

Kölcsönök 50,00%
Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 50,00%

Egyensúlyteremtő hitel 394,35%

Önkormányzat bevételei összesen: 105,63%

667 357 771 941 276 714

Felhalmozási célú támogatás értékű bev. 489 397 495 383 103 294
489 397 495 383 103 294
489 397 495 383 103 294

91 063 68 273 21 227
91 063 48 063 1 019

20 210 20 208

86 897 208 285 152 193
86 897 208 285 152 193

      Közérdekű köt.váll. - Puskás  u. telek 13 000 13 000
                             - MO melletti terület szab.terv 66 069 66 069 28 098

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

2 000 2 000

72 015 72 015
2 373 1 710

       Csatornatársulástól átvett pe. 47 000 46 542

3 000 3 000 1 500
3 000 3 000 1 500

400 000 170 336 671 713

3 881 381 5 499 726 5 809 313



5. sz. melléklet
adatok  Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

2012. évi normatív támogatásai

2012. évi eredeti

Megnevezés létszám

Normatív állami hozzájárulások

1.

1.(1) lakosságszám szerint

2. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok

2.a alap-hozzájárulás

2.b(1) okmányiroda működési kiadásai 276
2.c gyámügyi igazgatási feladatok 306
3. Körjegyzőség működése

3.a alap-hozzájárulás

3.b ösztönző hozzájárulás

3.bd nagyközségi, városi (megyei jogú városi )székhelyű körjegyzőség, a székhelyhez

kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után

5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 250

6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

7. Építésügyi igazgatási feladatok

7.a térségi normatív hozzájárulás 56

7.b kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 897

8. Üdülőhelyi feladatok

10. Pénzbeli szociális juttatások

14. Gyermekek napközbeni ellátása

14.a bölcsődei ellátás 39
15. Közoktatási alap-hozzájárulás

15.a Óvoda 2012. évben időarányosan 8 hónapra  napi 8 órát megh.  nyitva tartás

15.a(2)1 1-3. nevelési év 821
15.a. Óvoda 2012. évben időarányosan 4 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás

15.a(2)2 1-3. nevelési év 812
15.b Általános iskola

Általános iskola 2012. évben időarányosan 8 hónapra

15.b(2)1 1-2. évfolyam összesen 370
15.b(5)1 3. évfolyam 209
15.b(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 201
15.b(8)1 5-6. évfolyam összesen 359
15.b(11)1 7-8. évfolyam összesen 419

Általános iskola 2012. évben időarányosan 4 hónapra

15.b(2)2 1-2. évfolyam összesen 353
15.b(5)2 3. évfolyam 188
15.b(6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 203
15.b(8)2 5-6. évfolyam összesen 379
15.b(11)2 7-8. évfolyam összesen 401
15.c. Középfokú iskola 2012. évben időarányosan 8 hónapra

15.c(1)1 9-10. évfolyam összesen 89
15.c(10)1 11-13. évfolyam összesen 70
15.c. Középfokú iskola 2012. évben időarányosan 4 hónapra

15.c(1)2 9-10. évfolyam összesen 106
15.c(10)2 11-13. évfolyam összesen 72
15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2012. évben időarányosan 8 hónapra 

15.d(1)1 33
15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2012. évben időarányosan 4 hónapra 

15.d(1)2 38
15.e. Alapfokú művészetoktatás 2012. évben időarányosan 8 hónapra

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

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

8
15.e Alapfokú művészetoktatás 2012. évben időarányosan 4 hónapra

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

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

8

15.g 

15.g(1)1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 345
15.g(2)1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 83
15.g(3)1 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 98

15.g 

15.g(1)2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 318
15.g(2)2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 83
15.g(3)2 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 121
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

16.a. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)

16.abb1

az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 20

16.abb2 18
16abc1 az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet

2012. évben időarányosan 8 hónapra 13

16.abc2 20

Kv.tvr.    
 mell.

alapnor-
matíva

normatív 
támogatás

A települéási önkormányzatok normatív hozzájárulásai
Települési önkorm. Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai

4 074 23 714 96 610 836

3 000 000
58 393 16 116 468

28 600 8 751 600

2 612 653 000

46 725 2 616 600

7 729 6 932 913

97 103 966

494 100 19 269 900

104 183 333

51 543 333

33 056 667
18 956 667
20 836 667
37 913 333
50 290 000

15 823 333
8 538 333

10 496 667
19 975 000
24 048 333

11 593 333
10 810 000

6 893 333
5 561 667

felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő 
további szakképzési évfolyama összesen 3 760 000

felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő 
további szakképzési évfolyama összesen 2 193 333

14 413 333

alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. főtanszakos okt. 156 667

7 050 000

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

Napközis/tanulószobai, iskolaotth. foglalkozt. 2012. évben időarányosan 8 hónapra
5 170 000

783 333
2 036 667

Napközis/tanulószobai, iskolaotth. foglalkozt. 2012. évben időarányosan 4 hónapra
2 428 333

391 667
1 253 333

Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 2012. évben időarányosan 8 hónapra
1 829 333

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

509 600

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





2012. évi eredeti

megnevezés létszám

16.b. sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

16.ba Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai )nevelés,oktatás az óvodában és az 

iskolában

16.baa Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési

igényű tanulók orvosi igazolás alapján

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

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

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

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

2012. évben időarányosan 8 hónapra

16.bad(1)1 Összesen 53
16.bad(2)1 2
16.bad(3)1 általános iskola 51

2010. évben időarányosan 4 hónapra 

16.bad(1)2 összesen 44
16.bad(2)2 óvoda 2
16.bad(3)2 általános iskola 42
16.bae A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének 

tartós és súlyos vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók 

16.bae(1)1 összesen 6
16.bae(3)1 általános iskola 6
16.bae(1)2 2012. évben időarányosan 4 hónapra összesen 6
16.bae(3)2 általános iskola 6
16.e Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok

16.eb A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása

16.eb(1) középszintű érettségi vizsga 31
16.eb(2) szakmai vizsga 13
16.f középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása

2012. évben időarányosan 8 hónapra

16.f(1)1 összesen 43
16.f(3)1 szakközépiskolába 43

2012. évben időarányosan 4 hónapra 

16.f(1)2 összesen 45
16.f(3)2 szakközépiskolába 45

3. sz. melléklet alapján

Normatív kötött felhasználású támogatások

I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
I.1. Pedagógiai szakszolgálat
I.1.1 2012. évben időarányosan 8 hónapra
I.1.2 2012. évben időarányosan 4 hónapra 
I.2. Pedagógus továbbképzés támogatása
I.2.1 2012. évben időarányosan 8 hónapra 221
I.2.2 2012. évben időarányosan 4 hónapra 222
I.3 Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
I.3 a Osztályfőnöki pótlék kiegészítése
I.3.a 1 2012. évre időarányosan 8 hónapra 77
I.3.a 2 2012. évre időarányosan 4 hónapra 77
I.3.b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése
I.3.b 1 2012. évre időarányosan 8 hónapra 8
I.3.b 2 2012. évre időarányosan 4 hónapra 8
I.4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások
I.4 a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés
I.4.a(1) 2012. évben időarányosan 12 hónapra összesen 728
I.4.b tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 815
I.5.

I.5.1 2012. évben időarányosan 8 hónapra
I.5.2 2012. évben időarányosan 4 hónapra 
II. Egyes szociális feladatok támogatása
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
II.3. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés
II.3.(1) ingyenes intézményi étkeztetés 4

8. Sz. melléklet alapján

Személyi jövedelemadó megosztás

A.

B.

4. Sz. melléklet alapján

Kv.tvr.     
mell.

alapnor-
matíva

normatív 
támogatás

149 333

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

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

6 331 733
óvóda

2 628 267

2012. évben idősarányosan 8 hónapra
627 200

313 600

186 000
78 000

438 600

229 500

736 543 447

A települési önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású 
támogatásai

928 200
466 200

1 334 667
667 333

346 667
173 333

49 504 000
9 780 000

Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása
1 698 1 981 000
1 684 982 333

272 000

66 435 733

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

348 911 602

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



6.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi működési célú kiadások

Megnevezés

Személyi juttatások 0 95,81%
511216 Egyéb bérrendszer hat. alá tartozók alapbére - közfoglalkoztatás 0 96,31%
512212 Köztisztviselők normatív jutalma 0 400 400 100,00%
516216 0 98,70%
52221 Állományba nem tartozók megbízás díja 0 500 175 35,00%
52225 Kitüntetések, díjak adományozása 0 766 766 100,00%

Munkaadókat terhelő járulékok 0 97,17%
5312 Szociális hozzájárulási adó 0 97,18%
5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 97,16%

Dologi kiadások 90,62%
54221 Gyógyszerbeszerzés 0 100,00%
5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 0 92,65%
54721 Szakmai anyag beszerzés 0 76 4,71%
54923 312 15,60%
54722 0 750 731 97,47%

Készletbeszerzések 69,50%

552252 Közvilágítás 99,79%
552281 98,20%
552229 Bérleti díj 0 94,86%
55223 Szállítási szolgáltatások 0 100,00%
55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 77,36%
55323 BKV buszjáratok 88,01%

Egyéb rezsi költségek (gáz, villamos energia, víz-csatorna) 93,51%

Szolgáltatások 92,34%
56121 Vissza nem igényelhető Áfa 98,18%
56122 85,47%
561232 0 851 851 100,00%
562241 Reklám és propaganda kiadások 90,69%
563291 Egyéb különféle dologi kiadások 87,31%
56223 Reprezentáció 100,00%
5642 Számlázott szellemi tevékenység 400 400 100,00%

Különféle dologi kiadások 87,76%

57121 Előző évi maradvány visszafizetése 104,27%
57129 Egyéb befizetési kötelezettség - nyári étkezés visszafizetése 0 0
572232 Vagyonbiztosítás 100,00%
572233 Bankköltség, különféle tagdíjak 99,51%
572235 Kártérítések 500 368 19,89%
57321 99,88%

854 85,40%

árfolyamveszteség 500 449 89,80%

Egyéb folyó kiadások 98,16%

Ellátottak pénzbeli juttatásai 98,90%
Időskorúak járadéka 250 99,92%
Rendszeres szociális segély/BPJ 100,00%
Ápolási díj 98,74%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100,00%
Lakásfenntartási támogatás 99,78%
Átmeneti segély 99,07%
Temetési segély 500 500 359 71,80%
Köztemetés 814 81,40%
Beiskolázási segély 99,20%
Szociális tanulmányi ösztöndíj 98,87%
Méltányossági közgyógyellátás 926 77,17%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 99,39%
Bérpótló támogatás 0 100,47%
Gyermektartásdíj 0 92,38%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 414 413 99,76%

0 360 340 94,44%
Iskoláztatási támogatás 0 300 289 96,33%

Egyéb működési célú kiadások (átadott) 95,66%
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 99,94%
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 965 96,50%
Szent József Idősek Klubja 100,00%

83,19%
Sportpálya üzemeltetésre támogatás 102,97%

59,79%
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása 0 0 0,00%
Református lelkészi Hivatal támogatás 0 100,00%
Rákóczi Szövetség támogatása 0 100 100 100,00%
OKSB civil szervezetek támogatása 0 100,00%
ISKB civil szervezetek támogatása 0 100,00%
Gyál Város alapítványok támogatása 0 120 120 100,00%
FEGY támogatása 0 100,00%

Pf. 
szám

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

12 281 11 766
2 169 2 089

Részm.fogl.egyéb bérrendszer hat.alá tart. rendsz.szem.jutt. 8 446 8 336

5 802 5 638
4 112 3 996
1 690 1 642

465 094 501 365 454 348
5 049 5 049
1 618 1 499
1 614

Új épület inf.eszközbeszerzés 2 000 2 000

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

2 000 11 031 7 667

40 977 44 477 44 385

Karbantartás, kisjavítás 18 855 18 516
1 808 1 715
1 116 1 116

13 407 10 372

59 600 59 828 52 656
3 820 3 572

100 577 143 311 132 332
29 137 36 591 35 925

Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz. 238 953 200 453 171 327

Felh.kiadáshoz kapcsolódó fordított áfa miatti befizetés
5 340 5 574 5 055

4 980 4 348
4 040 4 040

273 430 252 889 221 946

1 969 1 969 2 053

2 510 2 510 2 510

7 647 7 744 7 706
1 850

Kamatkiadások telj. áht.-n kívülre 76 461 78 561 78 463

Rehab 1 000

89 087 94 134 92 403

45 450 211 032 208 714
2 487 2 485

13 500 31 246 31 246
15 000 68 672 67 804
5 000 5 000 5 000
1 500 14 265 14 234
4 000 4 400 4 359

1 000 1 000
1 000 1 500 1 488
2 500 4 600 4 548
1 200 1 200

17 178 17 073
47 436 47 660
10 474 9 676

Óvodáztatási támogatás

1 959 107 2 223 531 2 127 133
3 200 1 545 1 544
1 000 1 000
2 500 2 500 2 500

Bursa Hungarica 3 600 3 600 2 995
11 210 9 390 9 669

Polgármester által felhaszn.keret 5 000 3 730 2 230
1 568
1 000 1 000

3 000 3 000
5 000 5 000

1 000 1 000



6.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi működési célú kiadások

Megnevezés
Pf. 

szám
2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

Költségvetési támogatások 95,65%
90,65%

   Gyál Város intézményeinek támogatása 97,37%

   Intézmények alulfinanszírozása 0 100,00%

Támogatások, tagdíjak 96,90%
99,73%

100,00%
100,24%

                           - tagdíj 710 710 712 100,28%
100,24%

   FAÖT tagdíj 360 360 119 33,06%
0 0,00%

   Magyar Önkormányzatok Szövetsége 250 250 231 92,40%
   DMTISZK tagdíj 0 0,00%

0 0 221
   Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 0 0 0 0,00%

1 829 137 2 050 485 1 961 214
   Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 508 294 525 229 476 097

1 320 843 1 525 256 1 485 117

20 296 20 296

103 460 119 197 115 500
   Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 63 246 80 551 80 331
   Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500 1 500 1 500
   Kertváros Gyáli Kistérs. támog. 33 018 33 018 33 098

                           - normatív támog. 32 308 32 308 32 386

   Pest Megyei Területfejlesztési Kft 1 186 1 186

3 900 2 332
   Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat



7.sz.melléklet

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi felhalmozási célú kiadások

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

Intézményi beruházások
1. Beruházási feladatok
1.1. Beruházási feladatok (nem EU-s támogatással)
   Trianoni emlékmű
   Településrendezési eszközök felülvizsgálata
   Minőségügyi rendszer 203 203 0
   Sportcsarnok építéshez tervkészítés
   Somogyi u. 5/a megvásárlása
   Díszkivilágítás 0 610 610
   Dózsa György út közvilágítás 0 76 0
   Gyál-felső vasútállomás 0 889
   Tartós részesedés (Gyáli Vagyonkezelő Kft.) 0 500 500
   Szoftvervásárlás (informatikai normatíva terhére) 0 988
   Járdaépítés,útépítés,gyalogos átkelő építés 0
   Csatornaépítés 0 466 466
   Informatikai eszköz beszerzés (Bartók iskola) 127
1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási felad.
   Kistérségi Szolgáltató Központ építése 

Felújítások 0 0
   Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tant. fest.) 0 0
   Intézmények villámvédelmi felülvizsgálata 0 0

Egyéb felhalmozási kiadások (átadott)

   Közműfejlesztési támogatás 180 52
   Otthonteremtési támogatás 1710

Hitel-, kötvénykiadások
   Kötvény törlesztése
   Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése

adatok e Ft.-ban

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

685 014 932 566 502 038
685 014 932 566 502 038

67 068 168 128 143 509
5 100 6 755 6 641

12 065 12 065 4 769

24 500 24 500 10 223
25 200 25 200 25 200

2 794

1 482
93 477 93 096

617 946 764 438 358 529
617 946 764 438 358 529

6 783
5 300
1 483

51 905 57 359 56 667
   Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. beruh. támog. 51 905 54 806 54 905

2 373

462 017 462 017 1 067 879
232 353 232 353 245 674
229 664 229 664 822 205



7.sz.melléklet

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi felhalmozási célú kiadások

53,83%
53,83%
85,36%
98,31%
39,53%

41,73%
100,00%
100,00%

31,82%
100,00%

66,67%
99,59%

100,00%

46,90%
46,90%

98,79%
100,18%

28,89%
72,06%

231,13%
105,73%
358,00%

adatok e Ft.-ban

Telj. %-a a 
mód. ei-hoz



8. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi cél- és általános tartaléka

Megnevezés

Szociális továbbképzés és szakvizsga * 17 1 1
Pedagógus szakmai szolgáltatás * 827 827
Pedagógus továbbképzés és szakvizsga * 0 0
Tankönyv támogatás * 0 0
Szakmai informatikai támogatás * 0 0

*
Civil szervezetek Bizottsági támogatása
     Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 0 0
     Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi  Biz. támogatása 
Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) 0
Nyári napközis tábor 0 0
Városi rendezvények 0 0
Város által alapított díjak 780 780
Pályázati pénzeszközök 600 600
     ebből: közművelődési támogatás 0 0

0 0
     ebből: oktatási pályázatokhoz szükséges önrész 600 600 600
HPV védőoltás
Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények)
Egyszeri juttatás intézmények 0 0
Hóeltakarítás
Comenius Régió együttműködési pályázat 0 0
Pénzmaradvány - számlaegyenlegek

                Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
                Környezetvédelmi Alap (lakosok lecsatlakozási díjának megtérítése)
                Lakásépítési számla
Kötvénybefektetés
Esélyegyenlőséget segítő támogatás
Csatornatársulás bevétel
Céltartalék összesen:

Általános tartalék

* /   Kötött felhasználású normatív támogatás

2012. évi 
eredeti ei.

2013.01.hó 
mód.ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

1 500
1 393
9 780
2 963

SNI-s tanulók normatív támogatása 2 778 2 778 2 778
10 000 1 720 1 720

3 000

7 000 1 720 1 720
1 000 1 000
2 500

20 000
2 000
5 200
3 000

       ebből: könyvtári támogatás 1 600

8 000 2 700 2 700
44 581 10 663 10 196
77 968

4 000 1 504 1 504
3 331

14 333 14 333
      ebből: Építéshatósági igazg. szolg. díj bevételi szla 1 164 1 164

1 297 1 297
4 534 4 534
7 338 7 338

1 000 000 1 000 000
7 100 7 100

47 000
197 011 1 044 006 1 089 539

6 000 3 061 1 234



9.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Bevételek

Működési célú bevételek 0 0 0 0 0

Kapott támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat 0

0
0

          Egyéb központi támogatás 0
Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek 78,28%
Működési célú pénzeszköz átvétel 0

Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 20,85% 0 99,03%
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 20,85%
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 99,03%

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Egyensúlyteremtő hitel

Önkormányzat bevételei összesen: 0 0 20,85% 84,23%

Működési célú kiadások 0 0 0 0 358,23%
Személyi juttatások 0
Munkaadókat terhelő járulékok 0
Dologi kiadások 358,23%
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Felhalmozási célú kiadások 48,33% 0 0 0 0 466 466 100,00%
Intézményi beruházások 48,33% 466 466 100,00%
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Önkormányzat kiadásai összesen: 48,18% 0 0 0 0 339,62%

2012. évi 
eredeti ei.

4 120 001 4 120 006 4 221 001

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.  
   teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.   
  teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2 811 024 137 367 96 877 116 877 91 494

802 979
802 979

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

1 653 050
1 304 138

348 912
354 995 137 367 96 877 116 877 91 494

667 357 489 397 495 383 103 294 47 000 46 542
489 397 489 397 495 383 103 294
91 063
86 897 47 000 46 542

3 000

400 000

3 881 381 137 367 489 397 495 383 103 294 96 877 163 877 138 036

2 469 651 2 540 2 540 6 000 21 494

465 094 2 540 2 540 6 000 21 494
45 450

1 959 107

1 205 719 667 646 816 932 394 842
685 014 667 646 816 932 394 842

6 783
51 905

462 017
203 011

3 000

3 881 381 670 186 819 472 394 842 6 466 21 960



Bevételek

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Egyensúlyteremtő hitel

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Önkormányzat kiadásai összesen:

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

9.sz.melléklet

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

0 0 0 154 850

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

100,35% 154 154
850 850 100,00%

0 100,00% 0 0 0 0 0 0

100,00%

0 100,00% 100,35% 154 850 84,66%

0 851 0 110,73% 0 0 0

851 110,73%

0 97,43% 0 0 0 0 0 0
97,43%

0 96,55% 0 110,73% 0 0 0

adatok e Ft-
ban

4 299 001 6 820 021 8 130 001

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.  
   teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

11 411 11 411 11 451 1 004

11 411 11 411 11 451

72 015 72 015

72 015 72 015

72 015 72 015 11 411 11 411 11 451 1 004

1 100 1 218

1 100 1 218

93 477 91 077
93 477 91 077

94 328 91 077 1 100 1 218



Bevételek

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Egyensúlyteremtő hitel

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Önkormányzat kiadásai összesen:

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

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

0 0 0 0 215 215

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

97,78%
100,00% 215 215 100,00%

0 99,35% 36,74% 0 0 0

99,35%
36,74%

99,77% 36,74% 0 215 215 100,00%

94,63% 44,91% 0 0 0

766 60,51%
342 93 27,19%

90,12%

108,17% 44,91%
114,40% 0 0 100 0 0 0

203 473,36%

100,09% 100

30,41% 45,25% 0 0 0

9.sz.mellékle
tadatok e Ft-

ban

8 411 261 8 411 265 8 411 271

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.    
 teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.    
 teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.    
 teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

98 940 1 562 853 1 559 415

98 940 154 839 151 399
1 408 014 1 408 016

20 210 20 079 86 897 86 897 31 926

20 210 20 079
86 897 86 897 31 926

98 940 1 583 063 1 579 494 86 897 86 897 31 926

427 140 442 064 418 304 22 496 29 791 13 380

1 266

330 876 326 887 294 592

96 264 113 569 122 853 22 496 29 791 13 380
52 108 56 991 65 200

2 185 10 343

51 905 54 806 54 857

203 011 1 090 773

682 259 1 589 828 483 504 22 496 29 791 13 480



Bevételek

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Egyensúlyteremtő hitel

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Önkormányzat kiadásai összesen:

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

9.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

0 880 17,25% 0 0 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0

113,94% 0 0 0 0 0 0
113,94%

880 17,25%
200

0 0 0 0 0 0 0 0 0

113,94% 0 880 17,25% 0 0 200

0 0 0 0 0 6 78,34%

255
6 72,17%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6 78,34%

8 411 331 8 411 241 8 411 921

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

1 304 138 1 320 272 1 504 358 5 100

1 304 138 1 320 272 1 504 358
1 304 138 1 320 272 1 504 358

5 100

1 304 138 1 320 272 1 504 358 5 100

4 240 4 128 3 234

4 240 4 128 2 979

4 240 4 128 3 234



Bevételek

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Egyensúlyteremtő hitel

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Önkormányzat kiadásai összesen:

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

9. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

0 0 0 106,50% 100,62%

0 0 0 0 0 0 100,86%
100,00%
100,01%

100,00%
116,15%

0 0 0 0 0 0 100,00%

100,00%
106,50%

0 0 0 625 1,30% 0 0 0

625 1,30%

0 0 0 80,15% 100,62%

103,32% 0 5,66% 0 0 508

103,32% 5,66% 508

0 0 0 27,22% 0 180
27,22%

0 0
180

103,32% 16,82% 0 180 508

8 414 021 8 414 031 8 419 019

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.    
 teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

147 613 143 833 153 179 1 151 891 1 213 482 1 220 953

802 979 864 570 872 041
802 979 737 580 737 580

14 533 14 534

66 189 66 189
46 268 53 738

348 912 348 912 348 912

348 912 348 912 348 912
147 613 143 833 153 179

91 063 48 063

91 063 48 063

238 676 191 896 153 804 1 151 891 1 213 482 1 220 953

50 977 54 477 56 284 18 181 1 029

50 977 54 477 56 284 18 181 1 029

23 948 19 506 5 310
17 165 19 506 5 310
6 783

50 977 54 477 56 284 23 948 37 687 6 339



Bevételek

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Egyensúlyteremtő hitel

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Önkormányzat kiadásai összesen:

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

9.sz.melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

0 0 0 0 100,00% 0 222,14%

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

100,00% 222,14%
0 0 0 0 0 0 0 0 523

523

394,35%

394,35% 0 100,00% 0 230,54%

76,75% 95,69% 0 128,22%

400 400 100,00%
77,98%

76,75% 143,12%

95,69%
231,13% 0 0 0 0 0 0

231,13%

208,70% 95,69% 0 128,22%

8 419 069 8 419 079 8 421 551

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.    
 teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

10 040 10 040 6 232 13 844

10 040 10 040 6 232 13 844

400 000 170 336 671 713

400 000 170 336 671 713 10 040 10 040 6 232 14 367

76 461 78 561 60 294 1 829 137 2 070 781 1 981 510 9 018 11 563

1 798 1 402
76 461 78 561 60 294 6 820 9 761

1 829 137 2 070 781 1 981 510
462 017 462 017 1 067 878

462 017 462 017 1 067 879

538 478 540 578 1 128 172 1 829 137 2 070 781 1 981 510 9 018 11 563



Bevételek

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Egyensúlyteremtő hitel

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Önkormányzat kiadásai összesen:

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

9.sz.melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

0 100,00% 0 100,00% 0 100,00%

0 100,00% 0 100,00% 0 100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 100,00% 0 100,00% 0 100,00%

102,27% 250 101,81% 108,50%

47
100,28% 250 99,92% 100,60%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

102,27% 250 101,81% 108,50%

8 821 111 8 821 121 8 821 131

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.    
 teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.    
 teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

65 403 65 403 2 237 2 237 12 665 12 665

65 403 65 403 2 237 2 237 12 665 12 665

65 403 65 403 2 237 2 237 12 665 12 665

65 403 65 403 2 237 2 237 12 665 12 665

13 500 78 682 80 469 2 487 2 532 1 000 14 065 15 261

1 563 1 112
13 500 78 682 78 906 2 487 2 485 1 000 14 065 14 149

13 500 78 682 80 469 2 487 2 532 1 000 14 065 15 261



Bevételek

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Egyensúlyteremtő hitel

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Önkormányzat kiadásai összesen:

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

9.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

0 0 0 0 0 98,23% 0 50,58%

0 0 0 0 0 98,23% 0 0 0

98,23%

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

50,57%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 98,23% 0 50,58%

500 500 93 18,60% 118,31% 55,48% 69,42%

367
8 761 319 231

500 500 85 17,00% 114,60% 51,51% 68,38%

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

500 500 93 18,60% 118,31% 55,48% 69,42%

8 821 141 8 821 151 8 821 161 8 821 181

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.  
   teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.   
  teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.  
   teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.   
  teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

31 405 31 658 14 267 14 014 15 178 7 677

31 405 31 658 14 267 14 014

31 405 31 658 14 267 14 014

15 178 7 676

31 405 31 658 14 267 14 014 15 178 7 677

12 000 51 405 60 817 3 000 17 267 9 580 5 000 22 178 15 397

1 146

12 000 51 405 58 910 3 000 17 267 8 894 5 000 22 178 15 166

12 000 51 405 60 817 3 000 17 267 9 580 5 000 22 178 15 397



Bevételek

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Egyensúlyteremtő hitel

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Önkormányzat kiadásai összesen:

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

9.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

0 360 360 100,00% 0 0 0 0 0 0

0 360 360 100,00% 0 0 0 0 0 0

360 360 100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 360 360 100,00% 0 0 0 0 0 0

0 360 340 94,44% 99,07% 500 500 359 71,80% 0 0

360 340 94,44% 99,07% 500 500 359 71,80%

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

0 360 340 94,44% 99,07% 500 500 359 71,80% 0 0

8 821 191 8 821 221 8 821 231 8 821 241

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.   
  teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.   
  teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.   
  teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

4 000 4 400 4 359 6 907

4 000 4 400 4 359 6 907

4 000 4 400 4 359 6 907



Bevételek

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Egyensúlyteremtő hitel

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Önkormányzat kiadásai összesen:

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

9.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

0 414 413 99,76% 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

414 413 99,76%
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 414 413 99,76% 0 0 0 0 0 0

0 414 428 103,38% 108,33% 926 77,17%

15 273
414 413 99,76% 103,85% 926 77,17%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 414 428 103,38% 108,33% 926 77,17%

8 821 251 8 821 291 8 822 021

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

3 500 6 100 6 608 1 200 1 200

3 500 6 100 6 335 1 200 1 200

3 500 6 100 6 608 1 200 1 200



Bevételek

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Egyensúlyteremtő hitel

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Önkormányzat kiadásai összesen:

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

9.sz.melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

0 0 15 0 0 0 319 489 153,29%

0 0 15 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

15
319 489 153,29%

0 0 0 0 72,06% 0 0 0

72,06%

0 0 15 0 72,06% 0 319 489 153,29%

814 81,40% 0 0 0 0 319 97 30,41%

251 86 34,26%
68 11 16,18%

814 81,40%

0 0 0 0 100,00% 0 0 0

72,06%

814 81,40% 0 100,00% 0 319 97 30,41%

8 822 031 8 899 351 8 904 411

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.    
 teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2 373 1 710

2 373 1 710

2 373 1 710

1 000 1 000

1 000 1 000

2 373 2 373

2 373 1 710

1 000 1 000 2 373 2 373



Bevételek

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Egyensúlyteremtő hitel

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Önkormányzat kiadásai összesen:

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

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

0 98,36% 0 95,22% 0 0 0 0 0 0

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

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

98,36% 95,22%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50,00%

0 98,36% 0 95,22% 50,00% 0 0 0

0 92,26% 0 94,02% 0 0 0

101,45%
65,78%

182
92,29%

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

50,00%

0 92,26% 0 94,02% 50,00%

9.sz mellékelet

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

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.    
 teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.  
   teljesítés

10 408 10 237 10 474 9 973

10 408 10 237 10 474 9 973

3 000 3 000 1 500

10 408 10 237 10 474 9 973 3 000 3 000 1 500

13 958 12 877 10 474 9 848 11 210 11 210 11 062

10 364 10 514
3 594 2 364

1 820 1 672
10 474 9 666

11 210 9 390 9 390

3 000 3 000 1 500

13 958 12 877 10 474 9 848 3 000 3 000 1 500 11 210 11 210 11 062



Bevételek

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Egyensúlyteremtő hitel

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Önkormányzat kiadásai összesen:

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

98,68%

91,87%

100,00%

98,68%

9 311 025

Telj. %-a 
mód.ei-hoz



Bevételek

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Egyensúlyteremtő hitel

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Önkormányzat kiadásai összesen:

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

adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

106,70%

100,75%
100,00%

0 100,01%
0 100,00%
0 100,00%
0 116,15%

111,03%
113,94%
100,00%
126,28%

0 99,99%
35,85%
20,85%
31,09%
73,07%
50,00%

394,35%

105,63%

95,04%

0 95,81%
0 97,17%

90,62%
98,90%
95,66%

112,03%
53,83%

0 0
98,79%

231,13%
0

50,00%

80,65%

9.sz mellékelet

Szakfelad. összesen

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31.     
teljesítés

Telj. %-a 
mód.ei-hoz

2 811 024 4 554 449 4 859 386

802 979 990 907 998 378

802 979 737 580 737 580
14 533 14 534

126 337 126 337
66 189 66 189
46 268 53 738

1 653 050 1 669 184 1 853 270

1 304 138 1 320 272 1 504 358
348 912 348 912 348 912
354 995 432 214 545 785

1 462 144 1 461 953
667 357 771 941 276 714
489 397 495 383 103 294

91 063 68 273 21 227
86 897 208 285 152 193

3 000 3 000 1 500

400 000 170 336 671 713

3 881 381 5 499 726 5 809 313

2 469 651 2 954 011 2 807 599

12 281 11 766
5 802 5 638

465 094 501 365 454 348
45 450 211 032 208 714

1 959 107 2 223 531 2 127 133
1 205 719 1 451 942 1 626 584

685 014 932 566 502 038
6 783

51 905 57 359 56 667
462 017 462 017 1 067 879
203 011 1 090 773

3 000 3 000 1 500

3 881 381 5 499 726 4 435 683



10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
2012. évi bevételei és kiadásai

M e g n e v e z é s

Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú bevételek
106,02%

Kapott támogatás 90,65%
Átvett pénzeszköz 0 900 900 100,00%
2011.évi pénzmaradvány 0 100,00%

Bevételek összesen: 97,54%

Polgármesteri Hivatal kiadásai

Működési célú kiadások
Személyi juttatások 90,61%
Munkaadókat terhelő járulékok 88,58%
Dologi kiadások 83,51%
Egyéb működési célú kiadások (átadott) 0 100,00%
     -2011. pénzmaradvány átadás 0 100,00%
          - átadás Önkormányzatnak 0 100,00%
          - átadás Bolgár Önkormányzatnak 0 100,00%

Felhalmozási célú kiadások 99,96%
Informatikai eszköz beszerzés 99,96%

Kiadások összesen: 96,84%

2012. évi eredeti 
ei.

2013.02.hó 
mód ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz.

Intézm. működési bevételek 22 899 20 649 21 893
508 294 525 229 476 097

1 400 207 1 400 207

531 193 1 946 985 1 899 097

317 625 341 789 309 688
84 269 90 792 80 423

129 299 115 062 96 083
1 396 781 1 396 781
1 396 781 1 396 781
1 395 484 1 395 484

1 297 1 297
2 561 2 560
2 561 2 560

531 193 1 946 985 1 885 535



11.sz.melléklet

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek 545 545 458,35%
Kapott támogatás
Átvett pénzeszközök 0 900 900 100,00%
2011.évi pénzmaradvány

Önkormányzati Hivatal bevételei 0 0 0 545 235,16% 0 0 0

Működési kiadások
Személyi juttatások 81,60% 100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok 927 959 85,78% 90,98%
Dologi kiadások 875 875 580 580 696 120,00%

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzati Hivatal kiadásai 875 875 0 85,31% 98,08%

adatok e Ft.-ban

2012. évi 
eredeti ei.

6 820 021 8 130 001 8 411 121

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

22 899 2 498
508 294

531 193 1 445 3 398

317 625 4 856 5 565 4 541 18 928 18 928 18 928
84 269 1 118 5 110 5 110 4 649

129 299
Egyéb működési célú kiad. (átadott pe.)

531 193 6 363 7 263 6 196 24 038 24 038 23 577



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

Önkormányzati Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzati Hivatal kiadásai

Egyéb működési célú kiad. (átadott pe.)

11.sz.melléklet

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

74,28% 115,87%

100,00%

74,28% 100,12% 0 0 0 0 0 0

105,81% 91,63%
91,54% 90,99%
57,45% 104,85%

100,09%
99,96%

89,44% 99,00% 0 0

adatok e Ft.-ban

8 411 241 8 411 261 8 411 271 8 411 331

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

2 500 2 500 1 857 12 654 10 404 12 055

1 400 207 1 400 207

2 500 2 500 1 857 12 654 1 410 611 1 412 262

42 241 42 241 44 696 193 283 201 788 184 908 16 650 29 651 18 607
11 966 11 966 10 954 51 424 53 720 48 878 4 803 8 312 5 004
23 697 22 397 12 867 78 617 66 679 69 913 6 171 6 171 3 806

1 395 484 1 396 781 1 297
2 561 2 560

77 904 76 604 68 517 323 324 1 720 232 1 703 040 1 297 27 624 44 134 27 417



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

Önkormányzati Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzati Hivatal kiadásai

Egyéb működési célú kiad. (átadott pe.)

11.sz.melléklet

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

76,15%
90,65%

0 0 0 76,15% 90,65% 0 0

62,75% 90,86%
60,20% 83,68% 843 843
61,68% 104,64% 494 4,97% 351 351

62,12% 91,30% 494 4,97% 0 0 0

adatok e Ft.ban

8 411 331 8 411 431 8 414 031 8 419 079 8 821 221

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

7 200 7 200 5 483
508 294 525 229 476 097

7 200 7 200 5 483 508 294 525 229 476 097

30 088 32 037 29 110 2 579 2 579
8 595 9 122 7 633
6 496 6 275 6 566 9 938 9 938

45 179 47 434 43 309 9 938 9 938 3 773 3 773



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

Önkormányzati Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzati Hivatal kiadásai

Egyéb működési célú kiad. (átadott pe.)

11. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

106,02%
90,65%

0 900 900 100,00%
100,00%

0 0 0 0 0 0 0 97,54%

92,63% 72,32% 90,61%
624 74,02% 601 601 286,52% 88,58%
622 177,21% 477 477 226,42% 39 2,96% 83,51%

100,00%
99,96%

96,34% 92,39% 39 2,96% 96,84%

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

2012.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

22 899 20 649 21 893
508 294 525 229 476 097

1 400 207 1 400 207

531 193 1 946 985 1 899 097

2 389 9 000 9 000 6 509 317 625 341 789 309 688
1 722 84 269 90 792 80 423
1 080 2 097 1 319 129 299 115 062 96 083

1 396 781 1 396 781
2 561 2 560

3 635 10 078 10 078 9 311 2 097 1 319 531 193 1 946 985 1 885 535



12. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai

Ady Endre Általános Iskola Tulipán Óvoda Zrínyi Miklós Általános Iskola

B e v é t e l e k

Működési bevételek
      Int. működési bevételek 99,99% 79,04% 100,00%

      Kapott támogatás 99,70% 97,85% 99,33%
Normatív támogatás
Önkormányzati támogatás
OEP támogatás

     Átvett pénzeszközök 100,00% 100,00% 100,00%
ebből alulfinanszírozás 100,00% 100,00% 100,00%

    2011 évi pénzmaradvány 686 686 100,00% 589 589 100,00% 662 662 100,00%

B e v é t e l e k összesen: 99,73% 96,14% 99,37%

K i a d á s o k

Működési kiadások
      Személyi juttatások 100,00% 100,00% 100,00%

Rendszeres személyi juttatások 93,42% 99,94% 96,12%
Nem rendszeres személyi juttatások 128,23% 100,34% 117,53%
Külső személyi juttatások 600 173,95% 0 0 100,00%

      Munkaadókat terhelő járulékok 100,00% 100,00% 100,00%

      Dologi kiadások 97,62% 88,02% 97,82%

     Felhalmozási kiadások 0 100,00%

K i a d á s o k összesen: 99,18% 96,09% 99,35%

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

16 339 18 872 18 871 13 721 13 721 10 845 8 310 9 120 9 120

222 901 249 922 249 179 115 247 127 597 124 855 211 938 236 993 235 412
103 235 103 235 65 176 65 176 94 018 94 018
119 666 146 687 50 071 62 421 117 920 142 975

7 331 7 331 3 461 3 461 4 617 4 617
5 277 5 277 3 461 3 461 4 617 4 617

239 240 276 811 276 067 128 968 145 368 139 750 220 248 251 392 249 811

133 915 143 746 143 745 73 659 77 068 77 069 128 040 139 062 139 063
125 098 118 611 110 810 71 458 65 259 65 220 117 503 112 313 107 953

8 217 23 592 30 251 2 201 11 809 11 849 10 537 24 882 29 243
1 543 2 684 1 867 1 867

36 157 36 481 36 481 19 668 20 793 20 793 34 150 37 208 37 208

69 168 94 999 92 738 35 641 47 507 41 818 58 058 75 122 73 485

1 585 1 585

239 240 276 811 274 549 128 968 145 368 139 680 220 248 251 392 249 756



Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai

B e v é t e l e k

Működési bevételek
      Int. működési bevételek

      Kapott támogatás
Normatív támogatás
Önkormányzati támogatás
OEP támogatás

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011 évi pénzmaradvány

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

     Felhalmozási kiadások

K i a d á s o k összesen:

12. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai

Liliom Óvoda Bartók Béla Általános Iskola

90,77% 137,79% 132,30%

98,68% 93,63% 99,09%

100,00% 100,00%
100,00% 100,00%

573 573 100,00% 100,00% 651 651 100,00%

98,08% 94,95% 100,85%

99,98% 92,07% 98,22%
99,91% 87,03% 91,95%

107,31% 112,40% 120,41%
900 976 311 31,86% 96,24% 0 126,13%

100,00% 90,28% 98,69%

91,25% 104,91% 106,92%

125 124 99,20% 122 122 100,00%

97,79% 93,92% 100,66%

Eötvös J.  Közgazdasági Szakközépisk.

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

10 389 10 389 9 430 3 953 3 953 5 447 7 905 12 227 16 176

106 721 117 828 116 270 145 893 168 373 157 647 185 818 217 064 215 080
53 354 53 354 35 263 35 263 78 163 78 163
53 367 64 474 110 630 133 110 107 655 138 901

2 486 2 486 6 582 6 582
2 386 2 386 2 236 2 236

3 747 3 747

117 110 131 276 128 759 149 846 182 655 173 423 193 723 229 942 231 907

72 547 77 383 77 367 102 064 120 157 110 634 110 929 131 938 129 595
69 525 66 685 66 623 89 487 88 886 77 360 102 734 103 779 95 427

2 122 9 722 10 433 4 820 19 670 22 109 8 195 23 589 28 404
7 757 11 601 11 165 4 570 5 764

19 372 20 789 20 790 27 173 31 854 28 757 29 712 35 320 34 857

25 191 32 979 30 092 20 609 30 644 32 150 53 082 62 562 66 892

117 110 131 276 128 373 149 846 182 655 171 541 193 723 229 942 231 466



Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai

B e v é t e l e k

Működési bevételek
      Int. működési bevételek

      Kapott támogatás
Normatív támogatás
Önkormányzati támogatás
OEP támogatás

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011 évi pénzmaradvány

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

     Felhalmozási kiadások

K i a d á s o k összesen:

12. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai

Kodály Zoltán Zeneiskola Tátika Óvoda Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár

124,27% 93,82%

96,25% 99,54%

100,00% 273 273
100,00%

424 424 100,00% 788 788 100,00% 389 389

97,52% 99,15%

97,69% 98,40%
96,53% 96,67%

102,31% 108,83% 760
0 0 26 820 820 858 104,63%

98,12% 98,83%

86,32% 100,13%

100,00% 150 150

97,30% 98,93%

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

2 600 2 600 3 231 8 523 9 730 9 129 17 075 18 879 16 644

47 461 55 789 53 699 113 662 126 803 126 214 73 196 101 542 101 381
21 698 21 698 53 810 53 810
25 763 34 091 59 852 72 993 73 196 101 542 101 381

1 954 1 954
1 954 1 954

50 061 58 813 57 354 122 185 139 275 138 085 90 271 121 083 118 687

38 387 44 557 43 529 71 402 80 379 79 096 30 909 34 258 30 967
35 196 36 066 34 816 68 639 68 639 66 354 27 306 27 306 25 520

3 191 8 491 8 687 1 943 10 920 11 884 4 109 4 223
2 843 2 843 1 224

10 159 11 786 11 564 19 094 21 482 21 230 8 140 9 042 8 207

1 515 2 470 2 132 31 689 36 074 36 120 51 222 77 633 78 896

1 340 1 340

50 061 58 813 57 225 122 185 139 275 137 786 90 271 121 083 118 220



Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai

B e v é t e l e k

Működési bevételek
      Int. működési bevételek

      Kapott támogatás
Normatív támogatás
Önkormányzati támogatás
OEP támogatás

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011 évi pénzmaradvány

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

     Felhalmozási kiadások

K i a d á s o k összesen:

12. sz. melléklet 12. sz. melléklet
adatok e Ft-ban adatok e Ft-ban

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai

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

88,16% 93,39% 108,00%

99,84% 88,99% 92,37%

0
99,84% 80,89%

100,06%
100,00% 365 365 100,00%

365 365 100,00%
100,00% 194 194 100,00%

98,02% 89,45% 93,11%

90,39% 96,43% 97,57%
93,46% 78,60% 97,23%

102,77% 103,82% 280 99,38%
43,05% 720 720 657,78% 72 504 498 98,81%

90,77% 97,77% 99,81%

101,63% 98,68% 84,08%

100,00% 111 111 100,00%

97,64% 88,45% 93,04%

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

14 500 14 500 13 541 2 274 2 274 2 456 105 589 116 265 114 890

97 275 129 019 114 817 43 731 48 872 45 141 1 363 843 1 579 802 1 539 695
19 542 19 542 524 259 524 259

54 275 74 473 60 239 24 189 29 330 796 584 1 000 997
43 000 54 546 54 578 43 000 54 546 54 578

27 069 27 069
20 296 20 296
8 703 8 703

111 775 143 713 128 552 46 005 51 511 47 962 1 469 432 1 731 839 1 690 357

29 584 33 536 32 338 22 108 25 978 25 347 813 544 908 062 888 750
26 139 25 639 20 151 21 756 21 756 21 154 754 841 734 939 691 388

2 725 7 177 7 451 3 718 3 695 44 991 147 679 168 229
4 736 13 712 25 444 29 133

7 252 8 957 8 757 5 894 6 949 6 936 216 771 240 661 235 580

74 939 87 173 86 025 18 003 18 473 15 533 439 117 565 636 555 881

14 047 17 480 3 432

111 775 143 713 127 120 46 005 51 511 47 927 1 469 432 1 731 839 1 683 643



Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai

B e v é t e l e k

Működési bevételek
      Int. működési bevételek

      Kapott támogatás
Normatív támogatás
Önkormányzati támogatás
OEP támogatás

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011 évi pénzmaradvány

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

     Felhalmozási kiadások

K i a d á s o k összesen:

12. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények összesen

98,82%

97,46%

100,06%
100,00%
100,00%
100,00%

97,60%

97,87%
94,07%

113,92%
114,50%

97,89%

98,28%

19,63%

97,22%

Telj.%-a a 
mód ei-hoz



13. sz. melléklet

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Intézmények összesen

5629121 5629131 5629171 6800021

Működési bevételek

      Int. működési bevételek 84,13% 139,80% 173,00%
      Kapott támogatás 0 0 0 0

OEP támogatás 0 0 0 0
     Átvett pénzeszközök

ebből alulfinanszírozás
    2011.évi pénzmaradvány

B e v é t e l e k összesen: 84,13% 139,80% 173,00%

Működési kiadások
      Személyi juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rendszeres személyi juttatások 0 0 0 0
Nem rendszeres személyi juttatások 0 0 0 0
Külső személyi juttatások 0 0 0 0

      Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0
      Dologi kiadások 116,61% 176,38% 177,71% 400
     Felhalmozási kiadások

K i a d á s o k összesen: 116,61% 176,38% 177,71% 400 0

Létszám: 2012. január 1-től 390 0 0 0 0
378 0 0 0 0

                 részmunkaidőben foglalt. 12 0 0 0 0

adatok eFt-ban

2012. évi 
eredeti ei. 2012. évi 

eredeti ei.
2013.02.hó 

mód.ei.
Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-

hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Telj. 
2012.12.

31.

105 589 32 559 32 559 27 393 18 669 20 321 28 408 1 363 1 363 2 358 4 230 8 552 9 296
1 363 843

43 000

1 469 432 32 559 32 559 27 393 18 669 20 321 28 408 1 363 1 363 2 358 4 230 8 552 9 296

813 544
754 841

44 991
13 712

216 771
439 117 54 636 60 411 70 448 53 433 65 728 115 932 1 364 1 364 2 424 4 722

1 469 432 54 636 60 411 70 448 53 433 65 728 115 932 1 364 1 364 2 424 4 722

     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.



Intézmények összesen

Működési bevételek

      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás
     Átvett pénzeszközök

ebből alulfinanszírozás
    2011.évi pénzmaradvány

B e v é t e l e k összesen:

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
     Felhalmozási kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2012. január 1-től

                 részmunkaidőben foglalt.
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.

13. sz. melléklet 13. sz. melléklet

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

6800021 6920001 8419079 8510111 8510121

108,70% 800 800 325,75% 0 0 74 156,99% 0 0 0
0 97,37% 0 0
0 0 0 0

99,51% 100
100,00%

194 194 100,00% 100,00%

108,70% 800 994 281,69% 97,40% 74 125,69% 0 0 0

70,72% 0 0 0 99,45%
51,94% 0 98,81%

60 50,04% 0 105,32% 294 806 839
720 720 374,44% 0 65,67% 0

70,01% 0 99,62%
123,13% 0 100,00% 66,88% 38 42

99,93%

58,96% 0 100,00% 94,25%

4 4 2 0 118 118 118 2 2 2
4 4 2 0 118 118 118 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

adatok eFt-ban adatok eFt-ban

Telj.%-a 
a mód.ei-

hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

2 606 1 281 2 011
1 320 843 1 525 256 1 485 117

20 396 20 296
20 296 20 296

1 950 1 950

2 800 1 320 843 1 545 652 1 505 413 3 231 4 061

9 748 12 118 8 570 213 628 230 322 229 044 3 980 4 492 4 488
8 968 8 968 4 658 205 936 196 897 194 548 3 686 3 686 3 649

2 430 1 216 5 972 31 645 33 327
2 696 1 720 1 780 1 169

2 616 3 258 2 281 57 099 61 883 61 647 1 035 1 181 1 165
9 133 10 126 12 468 3 845 3 845 37 885 56 127 37 540

14 047 1 465 1 464

21 497 39 549 23 319 3 845 3 845 308 612 349 797 329 695 5 015 5 711 5 695



Intézmények összesen

Működési bevételek

      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás
     Átvett pénzeszközök

ebből alulfinanszírozás
    2011.évi pénzmaradvány

B e v é t e l e k összesen:

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
     Felhalmozási kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2012. január 1-től

                 részmunkaidőben foglalt.
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.

13. sz. melléklet 13. sz. melléklet

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

8510121 8520111 8520121 8520211 8520221

204 14,11% 0 0 0 114,92% 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

100,00%

651 651 100,00% 100,00%

855 40,77% 0 0 0 107,45% 0 0 0

99,91% 98,64% 98,06% 104,14%
99,00% 98,09% 98,36% 95,07%

104,09% 98,03% 963 97,26% 147,76%
0 184,09% 0 600 125,08% 0 0

98,65% 98,38% 77,83% 103,73%
110,53% 70,79% 970 982 922 93,89% 69,49%

122 55 45,08% 103,47%

99,72% 92,77% 93,69% 95,96%

61 61 64 2 2 2 76 76 73 3 3 3
57 57 61 2 2 2 76 76 73 3 3 3
4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

adatok eFt-ban adatok eFt-ban

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

1 446 1 446 1 700 3 391 3 897

2 054 2 054

1 348 1 348

1 446 2 097 1 700 6 793 7 299

131 132 156 289 154 166 5 039 5 574 5 466 181 569 190 698 198 592 9 157 10 372 9 498
122 654 123 043 120 698 4 076 4 076 4 009 167 261 155 400 147 742 7 308 7 308 6 873

8 478 32 228 31 594 1 498 1 457 13 708 29 536 43 643 1 849 3 064 2 625
1 018 1 874 5 762 7 207

35 210 40 403 39 748 1 329 1 547 1 204 48 792 51 170 53 081 2 472 2 542 2 441
48 316 51 772 36 650 46 916 74 414 51 708 1 745 1 775 1 132

1 585 1 640

214 658 248 586 230 619 7 338 8 103 7 592 277 277 317 867 305 021 13 374 14 689 13 071



Intézmények összesen

Működési bevételek

      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás
     Átvett pénzeszközök

ebből alulfinanszírozás
    2011.évi pénzmaradvány

B e v é t e l e k összesen:

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
     Felhalmozási kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2012. január 1-től

                 részmunkaidőben foglalt.
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.

13. sz. melléklet 13. sz. melléklet

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

8520221 8520311 8531211 8531241 8532111

124,27% 114,94% 0 0 648 0 0 262
0 0 0 0
0 0 0 0

100,00%

424 424 100,00% 100,00%

120,87% 105,44% 0 0 648 0

91,57% 97,69% 91,47% 92,09%
94,05% 96,53% 84,63% 99,70%
85,67% 102,31% 104,63% 258 467 991 212,21% 655 814

0 26 134,90% 51,46% 410
96,03% 98,12% 89,19% 96,41%
63,77% 84,42% 134,21% 65 1,31%

88,98% 97,29% 97,12% 60,52%

20 22 22 38 38 34 2 2 2 2 2 2
15 17 17 36 36 32 2 2 2 2 2 2
5 5 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0

adatok eFt-ban adatok eFt-ban

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

2 600 2 600 3 231 3 935 3 935 4 523

3 129 3 129 1 217 1 217

3 747 3 747

2 600 3 024 3 655 3 935 10 811 11 399 1 217 1 479

38 387 44 557 43 529 87 909 105 634 96 621 6 816 7 025 6 469 7 339 7 498 7 264
35 196 36 066 34 816 80 184 80 184 67 856 4 360 4 360 4 347 4 943 4 943 5 157

3 191 8 491 8 687 3 907 18 389 19 240 1 697
3 818 7 061 9 525 2 198 2 198 1 131 1 741 1 741

10 159 11 786 11 564 23 081 25 663 22 890 1 919 1 976 1 905 2 173 2 215 3 886
1 515 2 170 1 832 12 768 21 586 28 971 4 943 4 943 2 832 4 049 3 053

50 061 58 513 56 925 123 758 152 883 148 482 13 678 13 944 8 439 12 344 13 762 14 203



Intézmények összesen

Működési bevételek

      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás
     Átvett pénzeszközök

ebből alulfinanszírozás
    2011.évi pénzmaradvány

B e v é t e l e k összesen:

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
     Felhalmozási kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2012. január 1-től

                 részmunkaidőben foglalt.
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.

13. sz. melléklet 13. sz. melléklet

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

8532111 8559111 8559121 8559141 8621011

18 0,35% 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

100,00%

121,53% 18 0,35% 0 0 0 0 0 0

96,88% 93,13% 0 0 0 0 0 0
104,33% 84,96% 0 0 0
208,48% 168,27% 126 315 0 0 0
23,55% 0 65,57% 0 0 0 0

175,44% 85,46% 908 932 0 0 0 284
75,40% 81,03% 0 0

12

103,20% 88,30% 0 0 0 0

22 24 23 2 2 2 0 0
22 24 23 2 2 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

adatok eFt-ban adatok eFt-ban

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

5 164 5 164 13 700 13 700 7 120
11 241 5 651
11 241 5 651

5 164 5 164 13 700 24 941 12 771

42 625 48 278 44 961 3 362 3 551 1 170
40 800 41 039 34 868 3 236 3 236

1 825 5 206 8 760
2 033 1 333 1 170

11 308 14 215 12 148
25 514 26 709 21 643 1 716 1 722 8 074 19 315 8 278

79 447 89 202 78 764 5 986 6 205 8 074 19 315 9 732



Intézmények összesen

Működési bevételek

      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás
     Átvett pénzeszközök

ebből alulfinanszírozás
    2011.évi pénzmaradvány

B e v é t e l e k összesen:

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
     Felhalmozási kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2012. január 1-től

                 részmunkaidőben foglalt.
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.

13. sz. melléklet 13. sz. melléklet

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

8621011 8621021 8622111 8690411 8690421

51,97% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50,27% 102,23% 0 120,30%
50,27% 102,23% 0 120,30%

51,20% 124,93% 0 0 0 120,30%

0 0 0 0 0 0 90,28% 0 184
0 0 80,05% 0
0 0 116,24% 0 184 931
0 0 0 522 0 348
0 0 93,80% 0 50 893

42,86% 106,75% 176,50% 100,00% 275 275 334

50,39% 106,75% 176,50% 93,12% 275 509

0 0 9 9 5 0 3
0 0 9 9 5 0 3
0 0 0 0 0 0

adatok eFt-ban adatok eFt-ban

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

3 815
16 800 16 800 17 174 25 000 25 254 30 380 1 200 1 251 1 373
16 800 16 800 17 174 25 000 25 254 30 380 1 200 1 251 1 373

16 800 16 800 20 989 25 000 25 254 30 380 1 200 1 251 1 373

19 836 21 234 19 171 3 427
17 171 16 671 13 345 2 148
2 665 4 563 5 304

4 636 5 649 5 299
42 997 42 997 45 899 6 282 6 282 11 088 8 178 8 178 8 178

42 997 42 997 45 899 6 282 6 282 11 088 32 650 35 061 32 648 4 654



Intézmények összesen

Működési bevételek

      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás
     Átvett pénzeszközök

ebből alulfinanszírozás
    2011.évi pénzmaradvány

B e v é t e l e k összesen:

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
     Felhalmozási kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2012. január 1-től

                 részmunkaidőben foglalt.
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.

13. sz. melléklet 13. sz. melléklet

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

8690421 8891011 9105011 9105021 9101211

108,00% 0 0 0 87,91% 0 0 0
109,75% 0 0 0 0
109,75% 0 0 0 0

153 153 100,00%

389 389 100,00%

109,75% 108,00% 0 389 389 100,00% 88,01% 0 0 0

1862,50% 97,57% 0 3 69,84% 0 3
97,23% 0 75,62% 0

505,98% 280 93,92% 0 3 280 63,24% 0 3 274
72 288 498 172,92% 0 128 38,55% 0

1786,00% 99,81% 0 1 70,47% 0 10
121,45% 84,08% 0 116,09% 0

111 111 100,00% 150 150 100,00%

914,34% 93,04% 0 4 101,13% 0 13

15 15 15 0 10 10 10 0
15 15 15 0 10 10 10 0
0 0 0 0 0 0 0 0

adatok eFt-ban adatok eFt-ban

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

2 274 2 274 2 456 16 552 18 356 16 136

2 274 2 274 2 456 16 552 18 509 16 289

22 108 25 978 25 347 4 200 22 020 24 800 17 320 3 741
21 756 21 756 21 154 2 905 18 897 18 897 14 289 3 467

3 934 3 695 1 167 3 060 1 935
2 843 2 843 1 096

5 894 6 949 6 936 1 062 5 870 6 620 4 665 1 000
18 003 18 473 15 533 41 266 65 469 76 003

46 005 51 511 47 927 5 262 69 156 97 039 98 138 4 741



Intézmények összesen

Működési bevételek

      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás
     Átvett pénzeszközök

ebből alulfinanszírozás
    2011.évi pénzmaradvány

B e v é t e l e k összesen:

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
     Felhalmozási kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2012. január 1-től

                 részmunkaidőben foglalt.
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.

13. sz. melléklet 13. sz. melléklet

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

9101211 9101231 Szakfeladatok összesen

523 523 508 97,13% 98,82%
0 97,46%
0 100,06%

120 120 100,00% 100,00%
100,00%
100,00%

523 643 628 97,67% 97,60%

60,37% 97,87%
57,78% 94,07%

480 847 81,21% 113,92%
0 114,50%

56,72% 97,89%
15,56% 98,28%

19,63%

37,48% 97,22%

4 4 4 390 394 386
3 3 3 378 382 375
1 1 1 12 12 11

adatok eFt-ban

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

Teljesítés 
2012.12.31.

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

105 589 116 265 114 890
1 363 843 1 579 802 1 539 695

43 000 54 546 54 578
27 069 27 069
20 296 20 296
8 703 8 703

1 469 432 1 731 839 1 690 357

8 889 9 452 5 706 813 544 908 062 888 750
8 409 8 409 4 859 754 841 734 939 691 388

1 043 44 991 147 679 168 229
13 712 25 444 29 133

2 270 2 611 1 481 216 771 240 661 235 580
9 956 12 164 1 893 439 117 565 636 555 881

17 480 3 432

21 115 24 227 9 080 1 469 432 1 731 839 1 683 643



Intézmények összesen

Működési bevételek

      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás
     Átvett pénzeszközök

ebből alulfinanszírozás
    2011.évi pénzmaradvány

B e v é t e l e k összesen:

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
     Felhalmozási kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2012. január 1-től

                 részmunkaidőben foglalt.
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.

13. sz. melléklet
adatok eFt-ban



14.melléklet

    Gyál Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített pénzmaradványa

M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév

Záró pénzkészlet

Előző években képzett tartalékok maradványa              ( - ) 0 0

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 0 0

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

Finanszírozásból származó korrekciók                         (+,-)

Pénzmaradványt terhelő elvonások                               (+,-) 0 0

0 0

0 0

Módosított pénzmaradvány

     - ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

     - ebből szabad pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1 359 258 1 285 226

Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összev.záróegyenl. (+,-) 49 652 108 683

1 408 910 1 393 909

12 530 10 780

Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg

Ktsgv-e pénzmaradványt külön jogsz.alapján mód.tétel  (+,-)

1 421 440 1 404 689

1 418 334 1 394 521

3 106 10 168



15. sz. melléklet

Pénzmaradvány Előirányzat maradvány Kötött pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

Összesen Összesen

743 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulipán Óvoda 70 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zrínyi Miklós Általános Iskola 55 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liliom Óvoda 386 16 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
441 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kodály Z. Zeneiskola 129 222 338 0 0 0 0 0 212 212 0 0 0
Tátika Óvoda 299 589 888 252 -46 0 0 0 0 0 888 888 0 0 0 0 0
Arany János Közösségi Ház és V.K. 468 160 628 835 0 0 0 0 0 628 628 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0
Bóbita Bölcsőde 35 631 13 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmények összesen: 0 0 0 0 0 0

1
515 166

0

Intézmények alulfinanszírozása
Intézmények túlfinanszírozása 0

0 0 0 0

0 0

Város összesen: 0 0

adatok eFt-ban

Tárgyévi 
helyesb. 
pénzmar.

Alul- / Túl- 
finanszír.

Költségv. 
pénz- 

maradv.

Személyi 
jutt. 

maradv.

M. adókat 
terh. jár. 
maradv.

Dologi 
kiadás 
maradv.

Felhalm. 
kiadás 
maradv.

Átadott 
pénze. 
maradv.

Segély. 
maradv.

Tartalék 
maradv.

Kötvény-
törleszt. 
maradv.

Maradv. 
összesen

Működ. 
célú

Felhalm. 
célú

Működ. 
célú

Felhalm. 
célú

Elvonható 
feladat-

elmaradás 
miatt

Ady Endre Ált.Iskola 1 518 2 261 2 261 2 262 2 261 2 261
2 742 2 812 5 689 5 688 2 812 2 812
1 581 1 636 1 637 1 636 1 636 1 636
1 558 1 944 2 887 2 902 1 944 1 944

Eötvös J. Közgazd.Szakisk. 1 882 10 726 12 608 9 523 3 097 -1 506 11 114 6 693 6 693 5 915 5 915
Bartók B. Ált.Iskola 1 984 2 425 2 343 -4 330 -1 524 2 425 2 425

2 090 2 219 1 028 1 588 2 007 2 007
1 283 1 489
3 291 -1 263 2 863

Városi Egészségügyi Közp. 1 432 14 234 15 666 1 198 1 148 14 047 16 593 15 666 1 619 14 047
3 731 3 766 2 940 3 584 1 520 1 520 2 246 2 246

6 715 40 138 46 853 19 312 5 081 9 755 14 047 48 195 36 685 22 638 14 047 10 168 10 168

Polgármesteri Hivatal helyesb. pénzm. 10 136 49 132 59 268 32 102 10 369 18 978 61 450 59 268 59 268
Önkormányzat helyesbített pénzm. 1 377 058 -78 490 1 298 568 47 017 432 028 97 090 2 318 1 090 773 -605 861 1 064 046 1 298 568 16 280 1 282 288
Költségvetési túlfin. (közp. ei.)
Költségvetési kifizetés (norm., adóerők.) 10 780

-89 270

Önkormányzat és Polg.Hiv. összesen 1 387 194 -29 358 1 357 836 32 617 10 535 65 995 432 029 97 090 2 318 1 090 773 -605 861 1 125 496 1 357 836 75 548 1 282 288

1 393 909 10 780 1 404 689 51 929 15 616 75 750 446 076 97 090 2 318 1 090 773 -605 861 1 173 691 1 394 521 98 186 1 296 335 10 168 10 168



16. sz. melléklet

2012. évi vagyonkimutatás

ESZKÖZÖK
Előző év Tárgyév     

állományi érték

 I. Immateriális javak 21,73

      1. Vagyoni értékű jogok 238 10,40

      2. Szellemi termékek 26,63

      3. Egyéb immateriális javak

II. Tárgyi eszközök (3+25+30+34) 103,39

II/1. Törzsvagyon (4+12) 103,08

   a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig) 104,42

      1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók 104,53

      2. Közforgalmú repülőtér
      3. Parkok, játszóterek 99,33

      4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak

      6. Egyéb ingatlanok 92,82

    b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig) 100,19

      1. Vízellátás közművei
      2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei
      3. Távhőellátás
      4. Közművek védőterületei
      5. Intézmények ingatlanai 103,48

      6. Sportlétesítmények 100,00

      7. Állat-és növénykert
      8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 70,56

      9. Műemlékek
      10.Védett természeti területek
      11.Folyamtban lévő ingatlan beruházás
     12.Egyéb építmények 32,61

II/2.Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) 114,03

      1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 96,25

      2. Épületek 90,48

      4. Egyéb 715,45

II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32) 91,96
74,29

      2. Járművek 74,77

      3. Tenyészállatok
      4. Beruházások, felújítások 93,14

      5. Beruházásra adott előlegek
101,66
97,65

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34) 102,54

 I. Készletek
149,45

      1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 237,10

      2. Adósok 119,50

          Ebből:               - helyi adóhátralék
                                    - lakbér hátralék

                                    - egyéb hátralékok
      3. Rövid lejáratú kölcsönök
      4. Egyéb követelések 128,21

 III. Értékpapírok 
 IV. Pénzeszközök 94,52

 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 181,28

adatok eFt-ban

Változás 
%-a

7 576 1 646
2 288
5 288 1 408

      4. Immat. javakra adott előlegek
      5. Immat. javak értékhelyesbítése

15 468 176 15 992 951
13 069 804 13 472 395

8 931 103 9 326 036
8 755 933 9 152 714

164 826 163 721

      5. Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák
10 344 9 601

      7. Folyamtban lévő ingatlan beruházás, felújítás
4 138 701 4 146 359

3 688 176 3 816 367
176 376 176 376

169 215 119 394

104 934 34 222
1 427 717 1 627 968
1 340 070 1 289 757

46 220 41 820

      3. Folyamtban lévő ingatlan beruházás
41 427 296 391

970 655 892 588
      1. Gépek berendezések felszerlések 42 629 31 668

18 702 13 983

909 324 846 937

III.Befektetett pénzügyi eszközök 654 616 665 464

IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. 2 469 100 2 411 135
18 599 468 19 071 196

 II. Követelések öszesen (38 + 39 + 44 + 45) 125 542 187 628
30 445 72 185
74 411 88 921

                                    - téritési díj hátralékok

20 686 26 522

1 362 488 1 287 785
63 748 115 562



B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (36+37+46+47+48)) 102,53

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (35+49) 102,54

13. sz. melléklet

FORRÁSOK
Előző év Tárgyév

állományi érték

1. Tartós tőke 101,67

2. Tőkeváltozások -157,14

 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52) 106,15

a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (55+56) 98,94

 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 98,94

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (54+57) 98,94

 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (62 +63+64+65) 83,52

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 83,27

3. Beruházási és fejlesztési hitelek
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0,00

 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+70) 185,71

1. Rövid lejáratú kölcsönök
2. Rövid lejáratú hitelek 0,00

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 495,92

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 99,78

Ebből: - iparűzési adó feltöltés miatti túlfizetés 37,35

            - helyi adóból származó túlfizetés 83,85

            - közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség
            - lakbér túlfizetés
          - egyéb 0 0,00

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 42,11

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (61+66+75) 92,76

FORRÁSOK ÖSSZESEN  (53+60+76) 102,54

1 551 778 1 590 975
20 151 246 20 662 171

adatok eFt-ban

Változás 
%-a

14 306 938 14 545 384
-243 614 382 809

14 063 324 14 928 193
1 408 910 1 393 909
1 408 910 1 393 909

 2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)
b/Következő évben felhasználható vállakozási eredmény 
(58+59)
 1. Tárgyévi vállakozási eredmény
 2. Előző év(ek) vállakozási eredménye

1 408 910 1 393 909
4 236 844 3 538 467

4 235 055 3 526 467
12 000

1 789
428 542 795 864

229 664 316 590
70 894 351 576

127 984 127 698
73 550 27 473
29 048 24 356

25 386
13 626 5 738

4 679 012 4 340 069
20 151 246 20 662 171



17. sz. melléklet

Gyál Város Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

B e v é t e l e k K i a d á s o k

Működési célú bevételek és kiadások

Kapott támogatás 100,75% Személyi juttatások 95,89%
100,06% Munkaadói járulékok 95,37%

Közhatalmi bevételek 111,03% Dologi kiadások 93,14%
Intézményi működési bevételek 125,00% 98,90%

0 99,99% 99,55%
Pénzmaradvány 100,00% Tartalék

105,08% 77,69%

Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások

20,85% Felhalmozási kiadás 53,33%
Felhalmozási bevétel 31,09% 98,79%
Felhalmozási célú átvett pénze. 73,07%

35,85% 55,91%

Finanszírozási célú bevételek és kiadások

Kölcsön 50,00% Hitel-, kötvénykiadások 231,13%
Kamatbevétel 95,45% Kölcsön 50,00%

Kamatkiadás 99,88%

94,10% 211,16%

Hiány

Külső finanszírozás 394,35%
Belső finanszírozás 0

394,35% 0

adatok eFt-ban

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2012. évi 
eredeti ei.

2013.02.hó 
mód.ei.

2012.12.31. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

802 979 990 907 998 378 1 131 169 1 262 132 1 210 204
Működ. célú támog. értékű bev. 43 000 54 546 54 578 301 040 337 255 321 641

1 653 050 1 669 184 1 853 270 957 049 1 103 502 1 027 849
385 043 471 588 589 508 Ellátottak pénzbeli jutt. 45 450 211 032 208 714

Működési célú átvett pénzeszk. 1 489 213 1 489 022 Átadott pe. (működési célú) 129 970 1 569 827 1 562 700
1 408 910 1 408 910 203 011 1 090 773

2 884 072 6 084 348 6 393 666 2 767 689 5 574 521 4 331 108

Felhalm. célú támog. értékű bev. 489 397 495 383 103 294 691 797 952 607 508 030
91 063 68 273 21 227 Átadott pe. (felh. célú) 51 905 57 359 56 667
86 897 208 285 152 193

667 357 771 941 276 714 743 702 1 009 966 564 697

3 000 3 000 1 500 462 017 462 017 1 067 879
98 440 98 440 93 960 3 000 3 000 1 500

76 461 78 561 78 463

101 440 101 440 95 460 541 478 543 578 1 147 842

400 000 170 336 671 713

400 000 170 336 671 713



Bevételek összesen: 104,34% Kiadások összesen: 84,79%4 052 869 7 128 065 7 437 553 4 052 869 7 128 065 6 043 647



18. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Közvetett támogatások 2012. év

Megnevezés Engedmény

     Építményadó 186 186 213
     Iparűzési adó
     Adók összesen

     Ellátottak térítési díja
            - Bölcsőde 335
            - Óvoda
            - Alsó tagozat
            - Felső tagozat
     Ellátottak térítési díja összesen

Közvetett támogatások összesen:

Bevételi / 
Kiadási terv

Teljesítés 
2012.12.31.

Helyi adónál biztosított kedvezmény, 
mentesség összege adónemenként

1 741 1 741 1 621
1 927 1 927 1 834

1 139 1 005
28 535 24 932 13 209
44 120 40 807 23 085
29 425 28 127 9 893

103 219 94 871 46 522

96 798



19. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Részesedések 2012. év

Megnevezés Érték

Gyál és Vidéke Vízügyi Kft.

Gyál Közbiztonságért Alapítvány 100

Dél-Pest Megyei Térségi ISZK 150
Gyáli Vagyonkezelő Kft. 500

Összesen:

646 350
Gyál Városüzemelt. és Városfejl. Nonp. Kft. 3 000

Pest Megye Háza Admin. Kft. 1 000

651 100



20.sz. melléklet

Előirányzat felhasználási terv teljesülése 2012. év

január február március április május június

megnevezés eredeti ei. terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés

Működési célú bevételek
Felhalmozási célú bevételek 0
Kölcsön 0 152 0 163 750 113 0 92 0 117 750 109

Mindösszesen:

Működési célú kiadások
Felhalmozási célú kiadások 0 0 0
Kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tartalékok 0 0 0 0 100 0

Mindösszesen :

július augusztus szeptember október november december

megnevezés eredeti ei. terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés terv teljesítés

Működési célú bevételek
Felhalmozási célú bevételek
Kölcsön 0 109 0 230 750 92 0 89 0 147 750 86

Mindösszesen:

Működési célú kiadások
Felhalmozási célú kiadások 0 0
Kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tartalékok 0 0 0 0 800

Mindösszesen :

adatok eFt-ban

2 982 512 102 585 184 601 102 585 89 378 824 706 561 625 102 585 113 108 102 585 247 462 102 585 196 124
667 357 3 828 6 632 2 000 38 106 39 027 9 106 22 691 11 106 6 457 75 175 8 304

3 000

3 652 869 106 413 191 385 102 585 91 541 863 562 600 765 111 691 135 891 113 691 254 036 178 510 204 537

2 641 139 220 338 209 667 218 538 142 651 227 883 176 019 218 538 226 031 209 916 197 868 218 538 195 719
1 205 719 60 665 18 134 256 008 170 840 27 435 44 720 33 698 51 153 38 873

3 000 3 000
203 011 1 819 50 752 35 332 81 299 50 753 15 236

4 052 869 220 338 272 151 218 538 160 785 534 643 382 191 245 973 270 851 212 916 312 865 320 444 249 828

2 982 512 111 765 185 633 102 585 107 636 802 984 647 886 102 585 209 547 102 585 194 629 422 377 539 316
667 357 9 209 8 482 11 106 2 306 469 403 72 576 9 106 155 397 22 106 7 378 9 106 38 472

3 000

3 652 869 120 974 194 224 113 691 110 172 1 273 137 720 554 111 691 365 033 124 691 202 154 432 233 577 874

2 641 139 218 538 223 572 221 233 192 068 227 883 215 418 218 538 275 080 218 538 120 510 222 658 188 396
1 205 719 12 065 48 179 5 100 10 446 829 255 150 154 24 703 219 410 31 447 253 393

3 000 1 500
203 011 4 000 17 071 50 752 10 306 10 050 50 754 26 998

4 052 869 230 603 277 251 226 333 219 585 1 107 890 375 878 243 241 504 540 218 538 152 757 273 412 468 787



21. sz. melléklet
adatok eFt-ban

                                                                                                                                                  Gyál Város Önkormányzat
a Stabilitási tv. 3. § (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek teljesülése

Előző év 2012.  év 2013.  év 2014. év 2015.  év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év Összesen

1., Gépjármű lizing  kiadás

2010-06-07 HUF

Tőke nyitóállomány 701 0 0 0 0 0 0
Hitel igénybevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tőke törlesztés 701 0 0 0 0 0 0
Tőke záróállomány 701 613 0 0 0 0 0 0 0
Kamatfizetés 163 72 82 10 0 0 0 0 0 0 245

2., Gyál Jövője kötv.kiadás

2008-10-06

Tőke nyitóállomány
Tőke törlesztés
Tőke záróállomány
Kamatfizetés

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

Tőke nyitóállomány
Tőke törlesztés
Tőke záróállomány 0
Kamatfizetés

A kötelezettség 
kezdete

Eredeti 
összeg

Induló 
árfolyam

2012. év 
teljesülése

3 425

2 900 1 789 1 789

1 111 1 088 1 176 2 988
1 789

3 000 032
154,41 

HUF/CHF
3 892 224 4 235 054 4 235 054 3 999 854 3 764 654 3 529 454 3 204 254 2 969 054 2 733 854 2 498 654

213 773 235 200 245 674 235 200 235 200 235 200 235 200 235 200 235 200 235 200 2 105 847

3 678 451 3 999 854 3 989 380 3 764 654 3 529 454 3 204 254 2 969 054 2 733 854 2 498 654 2 263 454
60 333 55 452 60 291 53 739 50 528 47 318 44 108 40 897 37 686 34 475 429 375

2 263 454 2 028 254 1 793 054 1 557 854 1 322 654 1 087 454 852 254 568 170 284 086
235 200 235 200 235 200 235 200 235 200 235 200 284 084 284 084 284 086 2 263 454

2 028 254 1 793 054 1 557 854 1 322 654 1 087 454 852 254 568 170 284 086
31 264 28 053 24 842 21 631 18 420 15 209 11 998 8 787 5 576 165 780



Szakfeladatok jegyzéke

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Lakó- és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Könyvkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység alaptevékenység
Zöldterület kezelés
Önkormányzati jogalkotás

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevék.
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
Kiemelt önkormányzati rendezvények

Közvilágítás

Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel
Általános tartalék elszámolása
Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Ált. isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

Ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)

Általános iskolai napköziotthoni nevelés
S. N. I. tanulók napköziotthoni nevelés
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Járóbetegek gyógyító szakellátása
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság- egészségügyi gondozás
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

3 821 011
4 120 001
4 211 001
4 221 001
4 299 001 Egyéb m.n.s. építés
5 221 101
5 629 121
5 629 131
5 629 171
5 811 001
5 814 001
6 820 021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése alaptev.
6 920 001
8 130 001
8 411 121
8 411 141 Orgy. képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
8 411 151 Önk. képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység

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

8 411 171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tev.
8 411 181
8 411 241
8 411 261
8 411 271
8 411 331
8 411 431
8 411 921
8 414 011 Önk. közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
8 414 021
8 414 031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
8 419 019 Önk., valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
8 419 069
8 419 079
8 419 081
8 421 551
8 510 111
8 510 121
8 520 111
8 520 121 S. N. I. ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nev., oktatása (1-4. évfolyam)
8 520 211
8 520 221 S. N. I. ált. isk. tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
8 520 311
8 531 211
8 531 241

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

8 559 111
8 559 121
8 559 141
8 621 011
8 621 021
8 622 111
8 690 411
8 690 421
8 821 111
8 821 121
8 821 131
8 821 141



Ápolási díj alanyi jogon 
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Bölcsődei ellátás
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

8 821 151
8 821 161
8 821 171
8 821 181
8 821 191 Óvodáztatási támogatás
8 821 221
8 821 231
8 821 241
8 821 251
8 821 291
8 822 021
8 822 031
8 891 011
8 899 351
8 899 361
8 899 431
8 903 011
8 903 021
8 904 411
8 904 421
9 101 211
9 101 221
9 101 231
9 105 011
9 105 021 Közművelődési intézemények, közösségi szinterek működtetése
9 311 021



 
 
 
 
 

 
       Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzatának 
        2014. évi költségvetési koncepciójára. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 24. §. (1) szerint az jegyző által 
elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester a korábbi november 30-i 
határidő helyett április 30-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.  
 
Ezen időpontig még számos, az önkormányzat működését, gazdálkodását meghatározó jogszabály – többek 
között Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről készült törvényjavaslat – sem került a Parlament elé 
beterjesztésre. 
 
Az említettek miatt a 2014. évi költségvetési koncepcióban kizárólag a fő alapelvek számbavétele és rögzítése a 
Képviselő-testület feladata. A költségvetés tervezésénél fokozottan kell érvényesíteni az óvatosság elvét, kiemelt 
figyelmet kell fordítani a biztonságra, a takarékosságra.  
 
Cél a Város és az Intézmények eddig elért színvonalon való működtetése, az ezen túl fennmaradó bevételi 
összegből a Város lakosságának életkörülményeit segítő beruházások elvégzése. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjainak együttgondolkodását, mértéktartását és racionális gondolkodását 
elsősorban az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása, az intézményeink további működésének fenntartása 
és minél több, a lakosság életkörülményeit javító beruházások elvégzése érdekében. 
 
 
A 2014. évi bevételek számbavétele 
 
Az Önkormányzat feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett központi adókból, más 
gazdálkodó szervektől átvett pénzeszközökből, központi költségvetési támogatásból, valamint pályázaton elnyert 
támogatásból teremti meg. 
 
Saját bevételek: 
 
Önkormányzat saját bevételei: 
 
Saját bevételek között önkormányzati szinten a legjelentősebb forrás a helyi adóbevételekből származik. 
Az adóbevételek esetében bevétel növekedéssel nem számolhatunk, hisz a jelenlegi adómértékek változtatását, 
valamint új adónem bevezetését a nehéz gazdasági helyzet miatt, ahol a gazdasági szféra szereplői és a lakosság 
sem terhelhető tovább, nem javasoljuk.  
 
A bevételek számbavételénél javasoljuk az óvatosság elvét szem előtt tartani.  
 
Átengedett pénzeszközök: 
 
Az Önkormányzat bevételei között szerepelnek továbbá az átengedett pénzeszközökből származó bevételek, 
melyek körét és mértékét majd a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény fogja 
meghatározni. 
 
Átvett pénzeszközök: 
 
A bevételi források között szerepelnek az un. átvett pénzeszközök, amelyek más gazdálkodó szervezetektől 
átvett bevételek. 
Átvett pénzeszköz továbbá az egyes szociális kiadásokra a központi költségvetésből utólagosan leigényelhető 
összegek. Ez előre nem tervezhető, mindig a leigényelt összeggel kell módosítani az önkormányzat költségvetési 
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rendeletébe foglalt előirányzatokat. 
 
Az átvett pénzeszközök közé tartozik továbbá az egészségügyi ellátás un. Egészségbiztosítási Pénztár általi 
finanszírozása (OEP finanszírozás). 
 
Központi költségvetésből származó bevételek: 
 
Gyál Város Önkormányzatának a központi költségvetésből származó bevételeinek számát, a finanszírozandó 
feladatok megnevezését és az azokhoz rendelt forrás összegét Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló törvénye fogja meghatározni.  
 
Támogatások: 
 
Ezen a soron a 2013. évről áthúzódó és le nem hívott pályázati pénzeszközből megvalósuló beruházások 
támogatásának összegét tervezhetjük. Itt tervezzük továbbá a 2014. évre fejlesztéshez és beruházáshoz elnyert 
pályázati forrás összegét. 
 
 
A 2014. évi kiadások számbavétele 
 
A 2014. évi költségvetési kiadások tervezése során prioritást élveznek az önkormányzat által kötelezően 
ellátandó feladatok. 
 
Az önkormányzat kiadásainak tervezése során figyelemmel kell lennünk a jogszabályokban, a helyi 
önkormányzati rendeletekben, a képviselő-testületi határozatokban és koncepciókban, valamint a gazdasági 
programban foglalt feladatokra. 
 
A 2014. évi költségvetés kiadásainak tervezésénél törekedni kell az óvatosságra, biztonságra, valamint a 
takarékosságra. 
 
 
Önkormányzat kiadásai 
 
Működési kiadások 
 
Személyi jellegű kiadások, annak járulékai 
A Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíján, a jogszabályban meghatározottak személyi jellegű juttatásain kívül 
ezen a soron kell fedezetet terveznünk a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőre, valamint önerő lehet 
szükséges a foglalkoztathatóság növelése érdekében benyújtandó egyéb pályázatokhoz is. 
 
Dologi kiadások 
Tervezni szükséges a város működéséhez meglévő szerződések szerinti összegeket, úgy  mint közvilágítás, a víz 
és csatornahálózat karbantartása, vagyonbiztosítás, bankköltség, valamint a buszjáratok működtetéséért 
fizetendő szolgáltatási díj összegét. 
 
Szerződéses kötelezettségeinken felül javasoljuk összeg tervezését reklám-propaganda kiadásokra, kártérítések 
megfizetésére, egyéb dologi kiadásokra az előző évi tényszámok alapján, kamatkiadásokra (úgy mint 
folyószámla és munkabér hitel) a várható igénybevétel alapján.  
 
Javasoljuk továbbá a 75. év feletti lakosok szemétdíjának kompenzálására fedezet biztosítását a 2014. évi 
költségvetésben is, a felmért adatok alapján. 
 
Ellátottak pénzbeli támogatása 
A szociálpolitikai- pénzbeli és természetbeni juttatások tervezésénél alapvető szempontnak kell tekinteni azt a 
törekvést, hogy a segélyek reálértékét megőrizzük. E törekvést az is megalapozza, hogy minden évben 
jogszabály határozza meg az adott évre vonatkozó öregségi nyugdíjminimumot és több segélyezési forma értéke 
a nyugdíjminimum százalékában meghatározott. Alapkövetelmény tehát a jogszabályoknak megfelelő 
segélyezési költségvetés elkészítése. 
 
 
Az Önkormányzat kötelezően ellátandó, de jelenleg nem ellátott feladatai a következők: 
gyermekek átmeneti otthona; nappali melegedő; fogyatékosok nappali intézménye; szenvedélybetegek nappali 

2 



intézménye; pszichiátriai betegek nappali intézménye. 
Ezen feladatokat önálló intézmény fenntartásával és ellátási szerződés megkötésével is el lehet látni, valamint 
Társulás útján. A központi költségvetés ezen feladatok elvégzését támogatja. 
 
Az Önkormányzat nem kötelező, de biztosított ellátásai jelenleg: szociális tanulmányi ösztöndíj, beiskolázási 
segély. 
 
Egyéb működési célú kiadások, támogatások, tagdíjak 
Javasoljuk fedezet biztosítását a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatására, a Szent József Idősek 
Klubja támogatására, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjra pályázók támogatására, sportpálya 
üzemeltetésének támogatására. 
 
A támogatások között fedezete kell biztosítani a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulása jogutódjának működéséhez, ezen belül több kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti feladat 
támogatására. 
 
Szintén itt javasoljuk tervezni a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, a 2012-ben 
megalakult Városgazda Kft, valamint a 2013-ban megalakult Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft működtetéséhez a szükséges hozzájárulást. 
 
Javasoljuk azon tagdíjak fedezetére összeget biztosítani, amelynek Önkormányzatunk tagja. 
 
Javasoljuk továbbá keret meghatározását és biztosítását a Polgármester saját hatáskörben történő 
felhasználására, valamint a városban működő civil szervezetek támogatására. 
 
Beruházások, felújítások 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben fokozott figyelmet fordított a városi 
beruházások alakulására, a folyamatos fejlesztésekre, illetve a már befejeződött munkálatok eredményének 
szinten tartására. 
A beruházási kiadások tervezésénél is mérsékletet kell tanúsítani, ezért a 2014. évben az alábbi beruházási és 
felújítási feladatokra javasoljuk fedezet biztosítását a rendelkezésünkre álló források függvényében: 

1. Azon beruházások megvalósítására, amelyre már a korábbi években, vagy a 2013. évben pályázati 
forrást nyertünk 

2. Pályázati forrás igénybevételével: 
a. Intézmények energetikai korszerűsítésére. 
b. esetleges forrás esetén Sportcsarnok építésére. 

3. Saját forrás igénybevételével: 
a. Utcanév és házszámtáblák egységesítésének, cseréjének befejezésére. 
b. Gyál-felső vasútállomás épület felújításának befejezésére. 
c. Járdaépítés folytatására. 
d. Szükséges év közbeni felújításokra (1. és 4. osztályos tantermek festése). 

4. Intézmények által kért eszközvásárlásokra, felújításokra: 
a. Tulipán Óvoda 

i. Tisztasági festésre 4 db csoportszobában, öltözőben, mosdóban. 
ii. Vészkijáratot jelző lámpák cseréjére. 

iii. Az udvaron gumilapok cseréjére. 
iv. Játszótéri eszközök biztonságtechnikai felülvizsgálatára. 

b. Liliom Óvoda 
i. Az óvoda mind három épületének teljes körű átvizsgálása, az épületek hőszigetelése, 

színezése, ereszcsatornák cseréje. 
ii. Nyílászárók cseréje. 

iii. A fűtőtestek cseréjére és a vízvezeték rendszer teljes körű átvizsgálására. 
iv. Csatorna felújítására. 
v. Kerékpártároló kialakítására. 

vi. A riasztó rendszer teljes körű kiépítésére. 
vii. Óvoda helyiségeinek tisztasági festésére. 

c. Tátika Óvoda 
i. Vizesblokk felújítására. 

ii. Bejárati kapu cseréjére. 
iii. Nyílászárók cseréje. 
iv. Balesetveszélyes burkolat cseréje. 

d. Városi Egészségügyi Központ 
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i. A védőnői épület elektromos hálózatának felújítására. 
e. Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

i. Nyílászárók, egyéb faszerkezetek javítására. 
ii. Az épület világításának korszerűsítésére. 

iii. A könyvtár korszerűsítésére, új klubterem kialakítására. 
iv. Fűtéskorszerűsítésre. 
v. Tisztasági festésre. 

f. A volt városi fenntartású iskolák épületeinek felújítási kiadásait a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal egyeztetve lehet és kell megtervezni. 

 
 
5. Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft feladatainak elvégzéséhez: 

a. Konyhákon tárgyi előforrások biztosítása. 
b. 1 db földmunkagép beszerzésére. 

 
Hitel-, és kötvénytörlesztések 
Ezen fizetési kötelezettséget a törlesztés éveiben az éves költségvetések összeállításakor minden más fejlesztési 
kiadást megelőzően be kell tervezni, erre a Képviselő-testület kötelezettséget vállalt. A 2014. évi költségvetés 
tervezésénél fentieknek megfelelően fedezetet kell biztosítani a kötvény tőke és kamatfizetési kötelezettségére, 
amely az adósság konszolidáció következtében az előző évekhez képest már csak 40 %-os mértékben terheli 
Önkormányzatunkat  
Hiteltörlesztési kötelezettségünk még a Gyál város Beruházó Viziközmű Társulat által felvett és megszűnése 
kapcsán átvállalt hitel visszafizetési kötelezettségre terjed ki, melynek teljes összege 18 millió Ft, fedezete a 
Társulat megszűnésekor átadott mintegy 45 millió Ft-ból teljesíthető. 
 
Általános tartalék és céltartalék 
A költségvetési rendelettervezet összeállításánál törvény általi kötelezettség az általános tartalék képzése. 
 
A különböző pályázatok saját forrás részének biztosítása érdekében a 2014. évi költségvetésben is javasoljuk 
beruházási keret és pályázati önrész összegének tervezését a céltartalékok között, amelynek felhasználásáról – a 
pályázatokon elnyert pénzeszközök függvényében – a Képviselő-testület dönt. 
 
Javasoljuk továbbá a céltartalékon az előző évek gyakorlatának megfelelően az alábbi tételek tervezésére fedezet 
biztosítását: 

- Közbiztonság támogatására, 
- Városi rendezvényekre, 
- Város által alapított díjakra, 
- Intézmények dolgozói részére fizetendő végkielégítésekre, felmentésekre, jubileumi jutalmakra, 
- 13 éves korú gyermekek méhnyakrák elleni védőoltására, 
- A könyvtári felzárkóztató pályázaton, valamint a közművelődési intézmény, közösségi színtér 

technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására kiírt pályázaton való 
részvételhez szükséges önrészre, 

- Nyári napközi finanszírozására, 
- Általános Iskolai alapítványok támogatására 

 
Polgármesteri Hivatal kiadásai 
 
Személyi jellegű kiadások 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően javasoljuk fedezetet biztosítani az alábbiakra: 

 Besorolás szerinti bérekre, soros előrelépésekre. 
 Nyugdíjazás miatti felmentési időre járó illetmény összegére. 
 Jubileumi jutalom fedezetére. 
 A jogszabályban dolgozónként meghatározott mértékű cafetéria keretösszeg fedezetére. 
 A 2013. évben biztosított illetménykiegészítés mértékét 2014-ben is biztosítani. 
 Szabadság megváltás, túlóra, helyettesítési díj, célfeladat összegére. 
 A kilométer átalányban részesülők költségtérítésére, munkába járáshoz utazási költség megtérítésére, 

munkakörhöz kötötten használt mobiltelefonok költségeinek megtérítésére. 
 A 2014. évi három választás (Eu parlamenti, országgyűlési és önkormányzati) lebonyolításában 

közreműködők részére a többletmunka elismeréséhez fedezet biztosítására. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
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Fedezetet kell biztosítani a járulékköteles juttatások jogszabályokban meghatározott járulékainak összegére. 
 
Dologi kiadások 
Javasoljuk a korábbi évek gyakorlatának megfelelően fedezetet biztosítani az alábbiakra: 

 A működéshez szükséges kiadásokra (rezsiköltségek, irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag beszerzés, 
karbantartás, szervizelés, mezőőrök, közterület-felügyelők részére munkaruha és védőruha beszerzés, 
egyéb anyag, tisztítószer beszerzés, takarítás, kis értékű eszköz beszerzés, bérleti díjak, postaköltség, 
reprezentáció).  

 A köztisztviselők kötelező (pl. köztisztviselői közigazgatási alap- és szakvizsga, egyéb szakvizsgák, 
továbbképzés, átképzés) és a minőségi munka végzéséhez szükséges oktatására és továbbképzésére, 
természetesen fokozottan figyelve az ingyenesen biztosított oktatásokon való részvételre. 

 A jogszabályi változások naprakész követéséhez, a törvényességi, valamint pénzügyi-számviteli 
előírásoknak megfelelő feladatellátáshoz szükséges, megfelelő szakkönyvek és folyóiratok 
beszerzésére. 

 A korábbi években a működéssel kapcsolatos szerződésekre. 
 A 2014. évi három választás (Eu parlamenti, országgyűlési és önkormányzati) lebonyolításához 

szükséges kiadásokra. 
 
Intézmények kiadásai 
 
Az intézmények 2014. évi tervezési irányai a következők. 
 
Bérnövekedés az intézményeknél csak az államilag garantált mértékben – a soros előrelépések fedezetére – 
tervezhető. 
 
Jutalom összegére fedezet nem tervezhető.  
 
A dologi kiadások esetében a működéshez alapvetően szükséges kiadásokra, a már megkötött szerződésekre 
javasoljuk a fedezetet biztosítani. 
 
Javasoljuk továbbá a konyhai dolgozók, védőnők, gondozónők, dajkák, óvónők részére védőruházat biztosítását. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és Gyál Város 
Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének tervezési koncepcióját tartalmazó határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslatok: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepcióját a következőkben 
határozza meg: 

 
1./ Elsődleges az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal működőképességének biztosítása. 
 
2./ A 2014. évi költségvetési bevételek és kiadások tervezése során prioritást élveznek az önkormányzat által 
kötelezően ellátandó feladatok. 
 
3./ Az intézmények a 2014. évi költségvetésük összeállítása során megtervezhetik: 

- bérnövekedés törvényben előírt mértékét, 
- dologi kiadások esetében a működéshez alapvetően szükséges kiadásokat, 
- a konyhai dolgozók, védőnők, gondozónők, dajkák, óvónők részére védőruházat biztosításának 

kiadásait. 
-  

4/. A Polgármesteri Hivatal a 2014. évi költségvetésének összeállítása során megtervezheti a fedezetet 
 a működéshez szükséges kiadásokra ( rezsi költségek, irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag beszerzés, 

karbantartás, szervizelés, mezőőrök, közterület-felügyelők részére munkaruha és védőruha beszerzés, 
egyéb anyag, tisztítószer beszerzés, takarítás, kis értékű eszköz beszerzés, bérleti díjak, postaköltség, 
reprezentáció).  

 a köztisztviselők kötelező (pl. köztisztviselői közigazgatási alap- és szakvizsga, egyéb szakvizsgák, 
továbbképzés, átképzés) és a minőségi munka végzéséhez szükséges oktatására és továbbképzésére 
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természetesen fokozottan figyelve az ingyenesen biztosított oktatásokon való részvételre. 
 a jogszabályi változások naprakész követéséhez, a törvényességi, valamint pénzügyi-számviteli 

előírásoknak megfelelő feladatellátáshoz szükséges, megfelelő szakkönyvek és folyóiratok 
beszerzésére. 

 a korábbi években a működéssel kapcsolatos szerződésekre. 
 a 2014. évi három választás (Eu parlamenti, országgyűlési és önkormányzati) lebonyolításához 

szükséges kiadásokra. 
 
5./ Fedezetet biztosít a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítványtámogatására, a gyerekek táboroztatásához 
szükséges hozzájárulás összegére, a Szent József Idősek Klubja, a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjra 
pályázók, a Sportpálya üzemeltetésének és a városban működő alapítványok, egyesületek és társadalmi 
szervezetek támogatására. 
 
6./ A támogatások között fedezetet biztosít a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása, 
illetve annak jogutódja működésének támogatására. 
 
7/ A Gyál, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, a Gyáli Városgazda Kft, valamint a Gyál és 
Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft működésének támogatására fedezetet biztosít.  
 
8./ Fedezetet biztosít azon tagdíjak összegére, amelynek Önkormányzatunk tagja. 
 
9/. Vállalja a Gyálon működő Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működésének támogatását. 
  
10./ A 75. év feletti lakosok szemétdíjának kompenzálására fedezetet biztosít. 
 
11./ Fedezetet biztosít keretösszegre, amelynek felhasználásáról a Polgármester saját hatáskörben dönt. 
 
12./ A 2014. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során pénzügyi fedezetet biztosít általános és 
céltartalék tervezésére. 
 
13/. A céltartalékok között elsődlegesen biztosít fedezetet a pályázatokhoz szükséges önrész, és beruházási keret 
összegére. 
 
14./ A céltartalékok között fedezetet biztosít: 

- Közbiztonság támogatására, 
- Városi rendezvényekre, 
- Város által alapított díjakra, 
- Intézmények dolgozói részére fizetendő végkielégítésekre, felmentésekre, jubileumi jutalmakra, 
- 13 éves korú gyermekek méhnyakrák elleni védőoltására, 
- A könyvtári felzárkóztató pályázaton, valamint a közművelődési intézmény, közösségi színtér 

technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására kiírt pályázaton való 
részvételhez szükséges önrészre, 

- Nyári napközi finanszírozására, 
- Általános Iskolai alapítványok támogatására 

 
15./ A 2014. évi költségvetés tervezésénél fejlesztési kiadásokat megelőzően betervezi a kötvény és kamatainak, 
2014. évre fizetendő összegeit. 
 
16./ A rendelkezésre álló kereten belül fedezetet biztosít 

1. Azon beruházások megvalósítására, amelyre már a korábbi években, vagy a 2013. évben pályázati 
forrást nyertünk 

2. Pályázati forrás igénybevételével: 
a. Intézmények energetikai korszerűsítésére. 
b. esetleges forrás esetén Sportcsarnok építésére. 

3. Saját forrás igénybevételével: 
a. Utcanév és házszámtáblák egységesítésének, cseréjének befejezésére. 
b. Gyál-felső vasútállomás épület felújításának befejezésére. 
c. Járdaépítés folytatására. 
d. Szükséges év közbeni felújításokra (1. és 4. osztályos tantermek festése). 

6. A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Kft, valamint az intézmények részére a szükséges eszközök 
beszerzésére és beruházások megvalósítására a rendelkezésre álló források függvényében. 
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17./ Utasítja a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során az 
előterjesztésben, illetve a határozati javaslatban foglaltakat érvényesítse. 
 
Határidő: A 2014. évi költségvetés benyújtásának időpontja. 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: valamennyi bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
 
 
Gyál, 2013. március 26. 

 
 
 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 

        polgármester 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat címeréről, 
zászlajáról és használatuk rendjéről 
szóló rendelet megalkotására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés i) pontja szerinti felhatalmazással, továbbá Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 42.§ (1) bekezdésében rögzített 
feladatkörében eljárva a törvény keretei között önkormányzati jelképeket alkothat helyi rendeletében. 
 
Ezen jogszabályi rendelkezés figyelembe vételével Gyál Város (akkor még Nagyközség) Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 1994-ben megalkotta a 13/1994. (X.27.) önkormányzati rendeletet a helyi címer és zászló 
alapításáról és használatának rendjéről.  
 
E rendelet hatálybalépése óta eltelt 19 év alatt bekövetkezett változásokra tekintettel, például hogy Gyál városi rangot 
kapott, valamint az után gyártások pontos meghatározása érdekében, úgymint színkódok, aránymértékek 
leszabályozása, indokolt ugyanezen szabályozási tárgykörben egy új rendelet megalkotása, a korábbi rendelet hatályon 
kívül helyezése mellett.  
 
„Sokakban zavart kelt a zászló és a lobogó közötti különbség. Zászló az, amely egy rúdhoz van rögzítve, lobogó pedig 
az, amelyet egy rúdra felvonnak. A „zászlófelvonás” kifejezés tehát félrevezető, de így vésődött be a köztudatba. 
Helyesebb lenne a lobogófelvonás”. Forrás: Wikipédia 
 
Fentiekre tekintettel javaslom a T. Képviselő-testületnek az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk 
rendjéről szóló, melléklet szerinti rendelet megalkotását. 
 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens 
 
 
Gyál, 2013. április 2. 

 

 

 

Pápai Mihály 
polgármester 



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

az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés i) pontja szerinti felhatalmazással, továbbá 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 42.§ (1) 
bekezdésében rögzített feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

I. Az önkormányzat jelképei 

1.§. 

Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló. 

II. A címer  

 

2.§. 

A címer leírása, magyarázata 

(1) Az önkormányzat címere: középen vízszintesen osztott háromszögű pajzs, melynek felső, vörös mezejében 
ágaskodó ezüst lovon ülő, középre néző páncélos vitéz (Szent György) látható, amint lándzsájával legyőzi a 
sárkányt. Az alsó, kék mező közepén mindkét oldalról zöld akácág által ölelt arany szőlőfürt helyezkedik el.  

(2) A címerleírás magyarázata: 

Szent György ábrázolása a címer felső mezejében Gyál Árpád-kori templomának védőszentjére, s ezen keresztül 
a település középkori előzményeire utal.  

Az alsó mezőben látható akácág és szőlő Gyál újkori történetére utal. Az évszázadok után újra beinduló élet két 
helyi jelképe a megélhetés, felemelkedés alapját jelentő szőlő, valamint az állandósult megtelepedés szép 
példájaként az akácligetre utaló akácág. E két jelkép egyben Gyál két területi egységére (Gyál-szőlő és Gyál-
liget) is utal. 

 

 

 

 

 

 

(3)A címerben az alkalmazott színek a Pantone színskála szerint meghatározottak: 

felső rész: Pantone 485 C 

alsó rész: Pantone 294 C 



Sárkányölő Szent György: 

Szürke: 537 C, Sárga1: 7404 C, Sárga2: 7409 C, Fekete: 426 C, Zöld1: 625 C, Zöld2: 617 C 

Szőlő: 

Sárga1: 7404 C, Sárga2: 7409 C, Zöld: 356 C, Fekete: 426 C 

3.§. 

A címer használatának köre és szabályai 

(1) Az önkormányzat címere, mint díszítő és utaló jelkép használható: 

a./ Az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző; pecsétnyomó esetében 
legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva; 

b./ az önkormányzat zászlaján és annak változatain; 

c./ a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek, aljegyzőnek, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, az 
önkormányzati képviselőknek készített levélpapírok fejlécén, borítékján, valamint a névjegykártyájukon;  

d./ az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken; 

e./ a városháza épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozótermében), és más protokolláris  célt szolgáló 
helyiségeiben, irodáiban; 

f./ az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban; 

g./ az önkormányzat által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, 
emléktárgyakon; 

h./ a városba vezető utak mellett a közigazgatási határnál levő köszöntő táblán, továbbá a hivatalos utcanév-
táblákon. 

4.§. 

A címer használatáról és a használat engedélyezéséről 

(1) A címer nem önkormányzati szervek általi használatát – kérelemre – a jegyző javaslata alapján a 
polgármester engedélyezheti.  

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti engedélyt egyszeri alkalomra, meghatározott időpontig vagy 
visszavonásig való érvényességgel adja ki.  

(3) A polgármester az (1) bekezdés szerinti engedély kiadását megtagadja, ha a felhasználás célja az 
Önkormányzat alapvető érdekeivel vagy a közerkölccsel nem egyeztethető össze. A megtagadásra okot adó 
körülmények utólagos észlelése, továbbá az 6.§-ban meghatározott felhasználási díj megfizetésének elmulasztása 
esetén a polgármester a kiadott engedélyt visszavonja.  

5.§ 

A címerhasználat iránti kérelem 

(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: 



a./ a kérelmező megnevezését, címét; 
b./ a címerhasználat célját; 
c./ az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot); 
d./ a címer előállításának anyagát; 
e./ terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját; 
f./ a használat időtartamát; 
g./ a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát stb.); 
h./ a felhasználásért felelős személy megnevezését. 

(2) A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni. 

(3) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. 

(4) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a 
hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és 
színjelzéseinek megtartásával történhet. 

6.§ 

Felhasználási díj 

(1)A polgármester a jelképhasználatot engedélyező döntésében felhasználási díjat állapíthat meg. 

(2) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő egyösszegű felhasználási díj legkisebb összege 10.000,-Ft, legmagasabb összege 
pedig 1.000.000,-Ft lehet. Az átalány összege 10.000,- 100.000.-Ft-ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítható 
díj mértéke az éves árbevétel 0,1%-a, de legkevesebb 10.000.-Ft. 

(4) A felhasználást engedélyező döntésben a felhasználási díj mértékét, megfizetésének módját és határidejét is 
meg kell határozni. 

(5) A felhasználási díj az önkormányzatot illeti meg.  

III. A zászló  

7.§. 

A zászló leírása 

(1) A zászlólap 2:1 arányú, közepén vágással egy felső kék és egy alsó piros mezőre osztott ( álló) téglalap, rajta 
középen foglal helyet a város címere, amely fölött arany színű „Gyál” felirat található. A felirat Times New 
Roman betűtípusú, arányában a címer méretének ¼ része. 
 
(2) Az Önkormányzat zászlaja esetében az arányt meghatározó (álló) téglalap függőleges oldala 2 méter, 
vízszintes oldala 1 méter. 
 
(3) Az Önkormányzat zászlaja a Gyáli Polgármesteri Hivatal előtt kerül elhelyezésre. 

8.§. 

A zászló használata 

(1) Az önkormányzat zászlaja lobogó formájában is használható. A lobogó 1:2 arányú (fekvő) téglalap, a 
zászlónál megadott színbontásban. A címer a közepén helyezkedik el). 

 



(2) A zászló (a lobogó) vagy annak méretarányos változatai használhatók különösen:  
 
a./ hivatalos állami ünnepek alkalmával; 
  
b./ a város életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmával; 
  
c./ a képviselő-testületi ülések alkalmával az ülés helyszínén; 
 
d./ Gyál városával összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen; 
 
e./ önkormányzati intézmények épületében és épülete előtt. 
 
(3) A zászló előállításának és használatának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
  

IV. Vegyes rendelkezések 

9.§. 

 
(1) Szabálysértést követ el és a szabálysértésekről szóló törvény előírásaiban meghatározott maximális összegű 
pénzbírsággal sújtható, aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az önkormányzat rendeletében vagy a 
használatra vonatkozó engedélyben foglaltaktól eltérő vagy a közösséget sértő módon felveszi vagy használja.  

(2) Ez a rendelet 2013.április 26-án lép hatályba.  
 
(3) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Gyál Város Önkormányzatának 13/1994. (X.27.) önkormányzati rendelete a 
helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. 
 
 
 
 
 

 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 
   

 
Z Á R A D É K : 
 
A rendelet 2013. április 26. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és a www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 
 
Gyál, 2013. április 25. 
 
 
 
 
        Rozgonyi Erik 
        címzetes főjegyző 
 

   

 
 



 
 
 
 
 
 
       Tárgy: Javaslat folyószámlahitel, és munkabérhitel újra- 
                   felvételére 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 193/2012. (X.25.) sz. határozata alapján úgy döntött, hogy 
hozzájárul a 400 millió Ft összegű folyószámlahitel (likviditási hitel), illetőleg 100 millió Ft összegű munkabérhitel 
újrafelvételéhez 2013. január 01-i kezdettel. 
Számlavezető bankunk a jogszabályi változások következtében – amely kihatással volt az önkormányzat költségvetési 
főösszegére is - 200 millió Ft összegű folyószámlahitel és 50 millió Ft munkabér hitel újrafelvételét engedélyezte. 
 

Mind a folyószámla, mind a munkabér hitelszerződés esetében a hitel lejárata: 2013. június 30. 
 
Az önkormányzat bevételei nem egyenletesen realizálódnak, különösen igaz ez a helyi adó bevételekre.  
A kiadások jelentős részét viszont – az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait - havi 
rendszerességgel kell finanszírozni. 
A folyamatos működés biztosítása érdekében javasoljuk a 200 millió forint folyószámla és az 50 millió forint 
munkabérhitel újrafelvételét a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 1 §. c) és 10 §. (2) 
c) pontjai alapján 2013. július 01-i kezdettel 2013. december 31-ig terjedő időszakra. 
A rendelkezésre álló hitelkeret összegéért rendelkezésre tartási díjat fizetnünk nem kell, költség csak akkor keletkezik, 
ha a hitel igénybe vételre kerül, folyószámla hitelkamat formájában.  
 
A folyószámlahitel (likviditási hitel), és munkabérhitel felvételéhez szükséges garanciaként az önkormányzat saját 
bevételeit ajánlja fel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. hozzájárul a 200 millió Ft összegű folyószámlahitel (likviditási hitel keret) újrafelvételére 2013. július 01-napjától 

2013. december 31. napjáig. 
 

2. hozzájárul 50 millió Ft munkabérhitel újra felvételére 2013. július 01-napjától 2013. december 31. napjáig, az ezen 
időszakban esedékes munkabér kifizetések finanszírozása céljából 

 

3. a hitel és járulékai törlesztésének fedezetéül az Önkormányzat saját bevételeit ajánlja fel, 
 

4. kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – 
a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve 
költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 

 

5. felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződések aláírására. 
 
Határidő : 2013. június 30. 
Felelős :  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette : Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2013. március 28. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a belső ellenőrzés 2012. 
évi vizsgálatainak tapasztalatairól 

 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 225/2011.(X.27.) sz. határozatával hagyta jóvá a 
2012. évi belső ellenőrzési tervet. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a Gyáli Polgármesteri Hivatal elkészítette a 2012. évben 
lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentését, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 

Összességében elmondható, hogy a belső ellenőrzés során komoly hiányosságokra nem derült fény, egy 
ellenőrzés megállapításai alapján volt szükség intézkedési terv készítésére (A 2011. évi beszámolót alátámasztó 
leltározási folyamat vizsgálata), mely elsősorban a szabályzatok aktualizálásának elmaradására volt 
visszavezethető. Az ellenőrzések megállapították, hogy sor került mind új Közbeszerzési Szabályzat, mind új 
vagyonrendelet elfogadására a megváltozott jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján szíveskedjen a beszámolót elfogadni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően 
elfogadja a 2012. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentést. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
 
Gyál, 2013. március 27.  
 
 
 
         
      Rozgonyi Erik 
                     címzetes főjegyző 
 



 
GYÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
 
 
Tárgy: Gyáli Polgármesteri Hivatal  
            2012. évi belső ellenőrzési jelentés  
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2012. január 01-jén hatályba lépő a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) alapján 

a Gyáli Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) elkészítette a 2012. évben 

lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentését.  

 
Vezetői összefoglaló 
 
A Bkr. 48.§-a, valamint a Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve is megfogalmazza az éves 

ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi 

követelményeit.  

 

2012. évben is, mint korábban, a belső ellenőrzés kiemelt feladatot kapott az 

Önkormányzat gazdálkodása tekintetében. A Szervezeti Működési Szabályzat is rögzíti, 

hogy a belső ellenőrzés (belső ellenőrzési vezető) közvetlenül az első számú vezetőnek, a 

jegyzőnek alárendelten végzi feladatát és az ellenőrzések mellett szakmai tanácsadással is 

támogatta a jegyző munkáját.  

 

A szakmai tanácsadási feladatnak a Hivatal szabályozásában különösen nagy jelentősége 

van. A belső ellenőrzés tekintetében 2012. évben a hatályos Bkr. 22.§ értelmében a külső 

szakértő egyben a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is ellátta.  A belső ellenőrzési 

vezető a képviselő-testületi üléseken szükség szerint részt vett, tájékoztatta a Képviselő-

testületet az ellenőrzések tapasztalatairól és a 2012. évi terv kialakításáról is beszámolt. A 

belső ellenőrzés kiemelten fontos területként kezelte a belső kontroll rendszer 

működtetésének fontosságát és szakmai tanácsadással segítséget nyújtott a belső 

szabályzatok és az ellenőrzési nyomvonalak szakszerű kialakításában.  

 

2012. évben a belső ellenőrzési vizsgálatok során a revízió vizsgálta a belső kontroll 

rendszer működtetésének gyakorlati megvalósulását és alkalmazását. A vizsgálatok során 

a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat rögzített a jelentésekben, melyek 

hasznosulását számon kérő jelleggel ellenőrzött. 
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Az Állami Számvevőszék útmutatója szerint 2012. évben a megbízhatósági ellenőrzés 

keretében vizsgálat nem történt.  

 

Jegyzőként a 2012. évben hatályos Bkr. 6.§ (1) bekezdése szerint olyan 

kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amelyben tartalmazza a világos szervezeti struktúrát, 

egyértelműen meghatározza a felelősségi, hatásköri viszonyokat és feladatokat. 

 

A belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján ellenőrzési tervet készített a 2012. évi 

ellenőrzési feladatellátásra. A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső Ellenőrzési 

Kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra. Az éves ellenőrzési 

terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés 

rendelkezésére álló erőforrásokon alapult. Kialakításra kerültek azok a 

kontrolltevékenységek, melyek biztosítják az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, 

fizikai kontrollokat és beszámolási eljárásokat. 

 

A belső ellenőrzés betöltötte azon funkcióját, hogy megállapításokat és ajánlásokat 

fogalmazzon meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés, 

gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség vizsgálatát követően. 

 
 
 
Gyál, 2013. február 08. 

 
 
 
 
 
 
              Rozgonyi Erik  
                                                                                                                                    
                                                                                  címzetes főjegyző 
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I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 
(Bkr. 48. §. a) pont (3. számú melléklet) 
 
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét 
növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű 
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási 
és belső kontrollrendszerének hatékonyságát  
 
A belső ellenőr tevékenységét a 2012. évben hatályos Bkr. 21.§ (1-3) bekezdés továbbá a 
nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a Belső Ellenőrzési Kézikönyv 
szerint, valamint a Képviselő - testület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján 
végezte. 
 
A belső ellenőrzést végző a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, 
valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességét vizsgálva megállapításokat 
és ajánlásokat fogalmazott meg a címzetes főjegyző és a polgármester részére, melyeket 
a polgármester indokolt esetben a Képviselő-testület soron következő ülése elé terjesztett 
volna.  
 
A helyi önkormányzat belső ellenőrzését ellátó folyamatos ellenőrzést végez a képviselő-
testület hivatalánál az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan, 
valamint ellenőrzést végezhet a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési 
szerveknél, és a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások 
felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is. 
 
 
I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 
48. § aa) pont) 
 
I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 
 
Az IIA standardok szerint kétszintű kockázatelemzéssel készült a belső ellenőrzési terv, 
melynek célja, hogy a stratégiai tervet figyelembe véve a Hivatal valamennyi szervezetére 
kiterjedjen a kockázatelemzés. Az éves terv kialakításának kockázatelemzése 
megfelelőnek bizonyult, hiszen valamennyi kiemelt és tervezett gazdálkodási területet 
vizsgálat alá vontunk, valamint biztosított volt a soron kívüli vizsgálatra a kapacitás. A 
kockázatelemzés során a kockázati tényezőket a belső ellenőrzés súlyozta kiemelve a 
kockázatokat és azok hatását.  
 
A belső ellenőrzés a vonatkozó Kormányrendelet szerint 2012. évre 7 konkrét vizsgálatot 
tervezett és ebből 6 ellenőrzés került lefolytatásra, mivel a közoktatási intézmények 
fenntartóváltása miatt alapító okirataik felülvizsgálata aktualitását vesztette. A Hivatal 
vezetése fontosnak tartotta megismerni a kockázati prioritások kialakítását, melyet a belső 
ellenőrzés vezetői értekezleteken ismertetett. A vizsgálatok irányának kialakításában a 
címzetes főjegyző közreműködött. A Hivatal stratégiai célja, hogy valamennyi szervezeti 
egysége vizsgálat alá kerüljön, ennek megfelelően, minden szervezeti egység értesül a 
belső ellenőrzésekről.  
 
Elmaradt ellenőrzések:  intézményi alapító okiratok ellenőrzése. 
 
Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. 
 
Terven felüli ellenőrzések: terven felüli ellenőrzésre nem került sor. 
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Az ellenőrzések bemutatása:  
Az ellenőrzési jelentéseket a Képviselő-testület szükség szerint tárgyalta. 
 
I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett 
jelentések száma és rövid összefoglalása. 
 
Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény nem történt. 
 
I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők 
bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont) 
 
I/2/a)  A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága 1. számú melléklet tartalmazza a 
vonatkozó adatokat. 
A Bkr. szerint a Hivatal 2012. évben külső szakértő igénybevételével látta el a belső 
ellenőrzési feladatokat. A külső szakértő a Bkr. 22.§-ban meghatározott tevékenységet is 
ellátja.   
 
A Hivatal mérete alapján 2012. évben nem volt indokolt a belső ellenőrzés köztisztviselői 
pályáztatására. Az ellenőrzés szakmai munkáját külső felülvizsgálat ellenőrizte. A belső 
ellenőrzés teljesítményének értékelését elsődleges formában a polgármester, címzetes 
főjegyző és a Képviselő-testület minősíti.  
 
A belső ellenőrzést végző 2012. évben is az IIA standardok alapján látta el feladatát. 
Minden ellenőrzési jelentés összefoglalást és javaslatokat tartalmaznak, szükség szerint 
rangsorolva és minősítve a megállapításokat.  
 
A jelenlegi belső ellenőrzéssel foglalkozók képzettségi szintje megfelelt a Bkr. 24.§ 
rögzített elvárásoknak. A belső ellenőrzési vezető közgazdász végzettségű, bejegyzett 
pénzügyi- adó- pénzügyi ellenőrzési szakértő, közigazgatási szakvizsgával rendelkező 
minőségbiztosítási auditor, bejegyzett adószakértő és számviteli szolgáltató és 
közbeszerzési tanácsadó. 
 
A szakmai fejlesztési igények között elvárt, hogy az éves számviteli továbbképzésen, a 
közbeszerzési továbbképzésen, illetve adószakértői képzésen a külső szakértő vegyen 
részt.  

 
A belső ellenőrzést végző a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában szerepel, és 
az éves kötelező továbbképzésről beszámolt. 

 
Idegen nyelvi továbbképzés nem előírás, a belső ellenőrzési vezető középfokú angol és 
alapfokú német nyelvvizsgával rendelkezik. 

 
 

Informatikai továbbképzés nem előírás azonban az informatikai auditokhoz biztosítani kell 
a megfelelő szakismerettel rendelkező munkatársat.  

 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kommunikációs és vezetési tréningeket szervez évente, 
melyen a belső ellenőrzést végző részt vesz. 
 
 
I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális 
függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján) 
A belső ellenőrzési vezető a szervezeti hierarchiában a Bkr. 18.§ (1) bekezdése szerint 
helyezkedik el, biztosítva a funkcionális függetlenségét. A belső ellenőr nem vett részt 
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olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével 
kapcsolatosak. 
 
I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján) 
 
Összeférhetetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére a Hivatalnál 2012. 
évben nem került sor. A Hivatalnál a Címzetes főjegyző, Polgármester és a belső 
ellenőrzési vezető között nézeteltérés, szakmai konfliktus nem volt. Az ellenőrzések során 
a belső ellenőrzés valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfért, akadályozó tényező 
nem állt fenn. 
 
I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 
 
A Hivatal szervezeti felépítése és az ellenőrzés folyamata kapcsán a belső ellenőrzési 
vezető közvetlenül a Hivatal Címzetes főjegyzőjéhez fordulhat, amennyiben rendkívüli, 
súlyos hiányosságok állapíthatók meg vagy a szükséges dokumentumok nem biztosítottak 
a belső ellenőr részére. 2012. évben ilyen probléma nem merült fel. A Hivatal csökkentett 
létszámhelyzete, valamint az operatív feladatellátás dömping időszaka (beszámoló, 
költségvetés tervezése, közigazgatás és közoktatás átalakítása) az adatszolgáltatás 
lassítja.  
 
I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 
 
A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzések 
fontosabb megállapításai tekintetében a Címzetes főjegyző és az Intézményvezetők 
átvették a jelentéseket melyekről a Polgármester is értesült. 
 
 
I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása 
 
2012. évben az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartást 
vezetett a belső ellenőrzési vezető. A Címzetes főjegyző gondoskodott az ellenőrzési 
dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, 
biztonságos tárolásáról. 
A nyilvántartásokat, iratmintákat a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza, annak 
megfelelően kerülnek iktatásra, tárolásra a keletkező iratok, dokumentumok. 
A Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzés jelentéseit papír alapú formában és 
elektronikusan is jelentésenként elkülönítetten tartja nyilván. A jelentéseket, ellenőrzési 
dokumentumokat az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében külön zárt helyen 
tartják nyilván. A belső ellenőrzés által elkészített anyagok elkülönült iktatása, biztosítja a 
visszakeresés lehetőséget. 
 
I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
 
A jelenlegi belső ellenőrzéssel foglalkozó(k) képzettségi szintje megfelelt a Bkr. 24.§ 
rögzített elvárásoknak. A belső ellenőrzési vezető közgazdász végzettségű, bejegyzett 
pénzügyi- adó- pénzügyi ellenőrzési szakértő, közigazgatási szakvizsgával rendelkező 
minőségbiztosítási auditor, bejegyzett adószakértő és számviteli szolgáltató és 
közbeszerzési tanácsadó. 
A belső ellenőrzést végző(k) a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában 
szerepel(nek). Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozóan javaslatot nem 
fogalmazok meg. 
 
I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont) 
 
A szóbeli felkérés alapján elvégzett tanácsadói tevékenységeket a jelentős szám alapján 
igen nehéz összefoglalni. 
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II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok 
alapján (Bkr. 48.§ b) pont) 
 
II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett 
fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont 
 
A belső ellenőrzési kézikönyv alapján „kiemelt” kategóriába tartozó megállapításokat, a 
következtetéseket és a következtetések nyomán megfogalmazott javaslatokat, valamint az 
egyéb, kontrollrendszert érintő jelentős javaslatokat az alábbi táblázat tartalmazza. 
 
Vizsgálat címe Megállapítás Következtetés Javaslat 
Közbeszerzési 
eljárás vizsgálata 

Megfelelő Alacsony 
kockázat 

Nem volt. 

Gazdálkodási 
szabályzatok 
vizsgálata 

Szabályozatlanság Jelentős 
kockázat 

Szabályzatok aktualizálása, kiadása 

Ingatlanvagyon 
nyilvántartásának 
ellenőrzése 

Szabályozatlanság Jelentős 
kockázat 

Rendelet, szabályzatok 
aktualizálása, kiadása  

 
 
II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48.§ bb) pont 
 
A belső kontrollrendszer öt elemének értékeléséhez felhasználható a belső kontroll 
standardok szerkezete, amelyet az alábbiakban tüntettük fel:  
1. KONTROLLKÖRNYEZET értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat 
segítséget:  
 
MEGHATÁROZÁS MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT 
Célok és szervezeti felépítés A település méretéből adódóan a 

szükséges változtatásokat a Hivatal 
elvégezte.  

Belső szabályzatok Avultságuk miatt szükséges a 
módosításuk. 

Feladat-, és felelősségi körök A munkaköri leírásokban a folyamatba 
épített ellenőrzési kötelezettséget 
szükséges rögzíteni. 

A folyamatok meghatározása és 
dokumentálása 

Az ellenőrzési nyomvonalakat javasolt 
felülvizsgálni. 

Humán-erőforrás A feladatokhoz igazodóan szűkös 
lehetőségek.  

Etikai értékek és integritás Megfelelő 
 
2. KOCKÁZATKEZELÉS értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget: 
 
MEGHATÁROZÁS MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT 
A kockázatok meghatározása és felmérése A Képviselő-testületet a Címzetes főjegyző 

és a Pénzügyi Irodavezető megfelelően 
tájékoztatja, javasolt a kockázatelemzést 
írásban is dokumentálni. 
 

A kockázatok elemzése Javasolt a kockázatelemzést írásban is 

 6



dokumentálni. 
A kockázatok kezelése A Képviselő-testület a megismert 

kockázatokra döntést hoz.  
A kockázatkezelés teljes folyamatának 
felülvizsgálata 

Javasolt írásban is dokumentálni. 

Csalás, korrupció Folyamatba épített ellenőrzés során 
kiszűrésre kerül. 

 
3. KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat 
segítséget:   
 
 MEGHATÁROZÁS MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT 
1 Kontroll stratégiák és módszerek A Hivatal mérete alapján külön stratégia 

nem készül.  
2 Feladatkörök szétválasztása A Hivatal mérete alapján a feladatok 

összetettek. 
3 A feladatvégzés folytonossága A Hivatal mérete alapján a feladatok 

összetettek a helyettesítés nehezen oldható 
meg. 

 
4. INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat 
segítséget: 
 
 MEGHATÁROZÁS MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT 
1 Információ és kommunikáció A Hivatal mérete alapján a kommunikáció 

megfelelő. 
2 Iktatási rendszer Az elmúlt időszakban (2 év) javult. 
3 Hiányosságok, szabálytalanságok, 

korrupció jelentése 
A feltárt szabálytalanságokról a Címzetes 
főjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

 
 
5. NYOMON KÖVETÉSI RENDSZER (MONITORING) értékeléséhez a következő tényezők 
vizsgálata nyújthat segítséget:   
 
 MEGHATÁROZÁS MEGÁLLAPÍTÁS, JAVASLAT 
1 A szervezeti célok megvalósításának 

monitoringja 
A Képviselő-testület elszámoltatással él, 
nyomon követi az elvégzett tevékenységet, 
elszámoltat. 

2 A belső kontrollok értékelése A Hivatal mérete alapján szabad csak 
megállapítást megfogalmazni, fejleszteni 
mindig lehet és szükséges melynek a 
korlátait is szükséges figyelembe venni. 

3 Belső ellenőrzés Folyamatos, szükség szerint a Képviselő-
testületi ülésen is jelen van.  

 
 
III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont) (4. sz. melléklet)  
 
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat az érintett szervezeti egységek vezetői 
egyértelműen beazonosították. 
Megtárgyalásra kerültek a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok, melynek nyomon 
követése szükség szerint utóellenőrzéssel került biztosításra. Az ajánlások és javaslatok 
nyilvántartására külön nyilvántartás nem készül, a Címzetes főjegyzőnek feladata és 
felelőssége a hiányosságok javítása, módosítása. 
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Az ellenőrzés alá vont szervezeti egységeknek a belső ellenőrzés által lefolytatott 
ellenőrzéseket követően szükség szerint intézkedési tervet kellett készíteni. Az ellenőrzési 
megállapítások hasznosulását (szükség szerint) utóellenőrzéssel is biztosítja a belső 
ellenőrzés. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló készítése a 
Hivatalvezető feladata. 
 
 
 
 
 
Gyál, 2013. február 08. 
 
 

 
                                             Majláth Konrád Konstantin 
                                                  belső ellenőrzési vezető 
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Létszám és erőforrás 1. számú melléklet

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

munkanap fő munkanap munkanap státusz (fő)

Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 172,0 172,0 172,0 172,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I. Polgármesteri hivatal összesen 1,0 1,0 172,0 172,0 172,0 172,0

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0

2. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0

3. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0

n. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0

1

2

3

4

5 Pl. titkárnő.

Önkormányzat neve:
Gyál Város Önkormányzat

Belső ellenőr 
közszolgálati 

jogviszonyban1

Saját erőforrás 
összesen2

Külső 
szolgáltató3

Külső erőforrás 
összesen4

Erőforrás 
összesen

Adminisztratív 
személyzet5

státusz (fő)6 betöltött 
státusz (fő)7

betöltött 
státusz (fő)

Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy 
közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti 
jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma 
összesen. A BEK minta 13. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 
szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása.
Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük 
megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 13. sz. 
iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.



6

7

Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős 
foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy 
négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).                                                             Terv 
státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre állni.   
                                                                                                         Tény 
státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz 
állt rendelkezésre.

Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr 
fog dolgozni a szervezetnél.                                                                                
 Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én 
hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.



Ellenőrzések 2. számú melléklet

Szabályszerűségi ellenőrzés  Pénzügyi ellenőrzés Rendszerellenőrzés Teljesítmény-ellenőrzés Informatikai ellenőrzés Ellenőrzések összesen

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

db db db db db db db ellenőri nap

Helyi önkormányzat (I.+II.) 3,0 3,0 0,0 0,0 90,0 105,0 3,0 3,0 0,0 0,0 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 15,0 15,0 6,0 6,0 0,0 0,0 172,0 187,0 172,0 187,0

I. Polgármesteri hivatal összesen 3,0 3,0 0,0 0,0 90,0 105,0 3,0 3,0 0,0 0,0 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 15,0 15,0 6,0 6,0 0,0 0,0 172,0 187,0 172,0 187,0

aa) Saját szervezetnél 3,0 3,0 90,0 105,0 3,0 3,0 0,0 0,0 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 15,0 15,0 6,0 6,0 0,0 0,0 172,0 187,0 172,0 187,0

ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ac) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

b) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

c) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

n. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltünteni.

A tény oszlopok és a c) sorok metszeteiben a terven felül elvégzett ellenőrzéseket kérjük feltünteni.

Önkormányzat neve:
Gyál Város Önkormányzat

Utóellenőrzés8
Ellenőri 
napok 

összesen

terv1 tény2

saját ellenőri 
nap3 külső ellenőri nap4 saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

nap
saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

nap
saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

nap
saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

nap
saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

nap
saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

nap

Egyéb ellenőrzések5

Soron kívüli ellenőrzések6

Terven felüli ellenőrzések7

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem kerül 
lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. 
Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, 
arányosan törtszámot kell megadni. 
Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, 
megszakítására vagy felfüggesztésére került sor.  Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

Saját ellenőri napok száma. Közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló belső 
ellenőr kapacitása.

Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 
szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása külső szolgáltató által.

Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit 
Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást 
terveznek rá. 

Terven felülinek minősül az az ellenőrzés, amit a tervezett és a soron kívüli kapacitáson felül valósítanak meg pl. egy 
tervezett ellenőrzés helyett.

Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés 
bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött szerv, 
illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja végre 
az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat 
ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent

A tervezett soron kívüli kapacitást saját ellenőri nap és külső ellenőri nap bontásban, az Ellenőrzések összesen 
oszlop(ok)ban, a fehér színű cellákban kérjük feltüntetni.

A tény oszlopok és az aa) - ab) - ac) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltünteni, amelyek 
az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.



Tevékenységek 3. számú melléklet

Tanácsadás Képzés

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

db saját embernap saját embernap saját embernap külső embernap embernap

Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 172,0 187,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 192,0 207,0 192,0 207,0

I. Polgármesteri hivatal összesen 0,0 0,0 172,0 187,0 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 192,0 207,0 192,0 207,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 172,0 187,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 192,0 207,0 192,0 207,0

ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

n. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2. sz. mellékletről hivatkozva.
2

3

4

5

6

Önkormányzat neve:
Gyál Város Önkormányzat

Ellenőrzések összesen1 Egyéb tevékenység2
Saját kapacitás 

összesen3

Külső kapacitás 
összesen4

Kapacitás 
összesen

saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

saját 
embernap5

külső 
embernap6

külső 
embernap7

külső 
embernap

Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, 
teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb 
adminisztratív feladatok.

Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás 
összesen.

Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás 
összesen.

Saját embernapok száma. Az embernap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához 
kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

Külső embernapok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési 
tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.



7 Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor 
az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.



4. számú melléklet

%

Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 4,0 2,0 50,0

I. Polgármesteri hivatal összesen 0,0 4,0 2,0 50,0

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 #ZÉRÓOSZTÓ!
1. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
2. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
3. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
n. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!

1 Csak beszámoláshoz!
2

3

4

5

Közbeszerzési szabályzat aktualizálásra került.
Őnkormányzat új vagyonrendelete elkészült.

Intézkedések megvalósítása1

Önkormányzat neve:
Gyál Város Önkormányzat

Előző év(ek)ről 
áthúzódó 

intézkedések2

Tárgyévi 
intézkedések3

 Ebből 
végrehajtott4

Megvalósítási 
arány

db5

Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új 
határidő került kitűzésre; stb.

Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig 
lejárt a határideje.

Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még 
folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át. 

Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más 
felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként 
szükséges feltüntetni.



 
 
 
 
 
 
                                                                          Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzatának  
                                                                              közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1) bekezdése előírja, 

hogy a helyi önkormányzat - a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint az Nvtv. 7. § (2) 

bekezdésében meghatározott rendeletetése biztosításának céljából - közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 

tervet köteles készíteni. Az Nvtv. 7. § (2) bekezdése alapján: „A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti 

vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, 

elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes 

elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, 

értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása 

szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.”  

A hosszú távú vagyongazdálkodási tervben szerepeltetett alapelvek természetesen a középtávú tervre is 

vonatkoztathatóak, hiszen azok megfelelnek Önkormányzatunk koncepciójának is. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján szíveskedjen a közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervét elfogadni! 
 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § 

(1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az  

Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése 

biztosításának céljából - a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el:  
 

  Gyál Város Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási terve 2013-2017. évre vonatkozóan: 

 
I. Az önkormányzati vagyonnal – mint nemzeti vagyonnal - felelős módon, rendeltetésszerűen kell 

gazdálkodni. 
II. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a 

közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes 
elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának 
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak 
elidegenítése.  

III. Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás és elidegenítés) céljait a Képviselő-

testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.  
IV. Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:  

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező 
és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.  
 



 
A hasznosítás formái:  

1. A vagyontárgyak vagyonkezelésbe vagy használatba adása, bérbeadása  
2. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése  

3. Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása  

 

1.  A vagyontárgyak vagyonkezelésbe vagy használatba adása, bérbeadás 
a) Az önkormányzati feladatok ellátására szolgáló vagyontárgyakat a feladatot ellátó költségvetési szerv 

vagy gazdasági társaság rendelkezésére kell bocsájtani olyan kondíciókkal, amelyek a lehető 
legjobban segítik a közfeladat ellátását. Ennek formája lehet vagyonkezelésbe adás, használatba adás 
vagy bérbeadás. 

b) Az önkormányzat tulajdonában lévő, önkormányzati érdekből bérbe adható lakások bérletéről és bérbeadásuk 
szabályairól szóló 1/2010.(II.01.) önkormányzati rendelet alapján kell eljárni. 

c)  A telkek hasznosítása a 20/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján tehető meg. 

d) A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen 

kihasználatlan állapotban. 

 

2. A vagyon elidegenítése  

 

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet, valamint a magasabb szintű 
jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős 
módon történő gazdálkodására. A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban a város 
településfejlesztési koncepciójában rögzített célok finanszírozására, másodsorban fejlesztési hitelek 
törlesztésének fedezetéül szolgál. 

3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás 

Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az 

önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységét nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan 

átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni 

hozzájárulásának mértékét. 

a) Az önkormányzati feladatváltozások miatt az önkormányzati vagyonban bekövetkező változásokat 

követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell vizsgálni törekedve a 

maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges vagyontárgyak értékesítésére. 

b) Az Önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt figyelmet kell 

fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására. 

c) Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő vállalkozások 

letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával. 

 

 Gyál Város Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve 2013-2022. évre 

vonatkozóan: 

 

I. Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 

II. Az Önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú 

működési stabilitás biztosítása érdekében. 

III. Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai stb.) való 

megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében - elsősorban 

pályázati források igénybevételével - korszerűsíteni kell. 

 



IV. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell 

tartani, hogy vagyonfelélést ne eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente felül kell 

vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. 

V. A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 

megújítására, illetve beruházásra kell fordítani. 

VI. Az Önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználására kell 

törekedni. 

VII. Minden önkormányzati intézmény és közvilágítás energiahatékonyságát és energiatakarékosságát 

növelni kell.  
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:     Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Gyál, 2013. március 27.  
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
          polgármester 



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Kőrösi út mentén járda 
tervezéséhez tervező kiválasztására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyál Város Önkormányzata kiemelt feladatának tartja, hogy a Városközpont környezetében kialakult szép 
környezetet tovább javítsa. Ezért fontos a Kőrösi úton, Gyál határán belül megfelelő színvonalú közlekedést 
biztosítani a gyalogosforgalom szempontjából is. 
A Városközpont kapcsán a Kőrösi út mellett a Zrínyi utca és az Ady Endre utca közötti szakaszon viacolor 
burkolatú járda épült, melyet a gyalogos közlekedés javításának következő lépéseként a Zrínyi utcától a Vecsési 
utcáig és az Ady Endre utcától Gyál-felső Vasútállomásig lehetne folytatni. 
 

A fenti feladatok megvalósításának első lépéseként szükséges az egyesített tervek elkészítése, ami engedélyezési 
és kiviteli terveket, illetve a járdák melletti zöldfelület rendezésének tervét is tartalmazná. 
 

Ezért az egyesítettet terv elkészítésére ajánlatkérés került kiküldésre, melyre az alábbi ajánlatok érkeztek: 

Cég neve Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár 

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező 
Iroda Kft.  

970.000,-Ft 1.231.900,-Ft

Tandem Mérnökiroda Kft.  665.000,-Ft 844.550,-Ft

INNOBER-Wave Építő és 
Szolgáltató Kft.  

840.000,-Ft 1.066.800,-Ft

A fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Tandem Mérnökiroda Kft. adta. 
 

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

1. elfogadja a Kőrösi út mellett a Zrínyi utcától a Vecsési utcáig és az Ady Endre utcától Gyál-felső 
Vasútállomásig létesítendő járda egyesített terv elkészítésének szükségességét, 

2. elfogadja a legkedvezőbb ajánlatot tevő Tandem Mérnökiroda Kft.  ajánlatát, és szerződést kíván kötni a 
céggel az ajánlatban szereplő 665.000,- Ft+ÁFA értékben a fenti munkákra, melyhez 2013. évi költségvetésének 
5. számú mellékletében a Járdaépítés, gyalogátkelőhely építés soron tervezett összeg 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 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 
Gyál, 2013. március 29. 

        Donhauzer Ádám  
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
          Diera Éva  
        Pénzügyi és Adóiroda vezetője 
 
Melléklet: árajánlatok (KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.,Tandem Mérnökiroda Kft.,INNOBER-
Wave Építő és Szolgáltató Kft. ) 









 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Gyál, Vecsési úton járda építése” tárgyú eljárásra 
közbeszereztető kiválasztására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 2013. évben információink szerint várhatóan megkezdődik a 4602 jelű, nem önkormányzati kezelésben lévő út 
régóta esedékes felújítása, melyhez kapcsolódóan ezen út egy szakaszán, a Vecsési úton szükséges járda építése 
a Wesselényi utca és a Széchenyi utca közötti szakaszon. 
Ezen járdaszakasz megtervezésére a Képviselő-testület 55/2012.(III.29.)  számú határozatával a Partner Mérnöki 
Irodát bízta meg. A tervek elkészültek, az engedélyeztetés lezajlott, így a megvalósítás következő lépése a 
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lebonyolítása. 
 

Gyál Város Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik közbeszerzési referenssel, ezért ajánlatkérés került 
kiküldésre tárgyi projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására vonatozóan. A 
beérkezett ajánlatok az alábbiak: 
 

Cég neve Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár 

Sourcíng Hungary Szolgáltató Kft. 650.000, -Ft 825.500, -Ft 

EARTH INVEST Kft. 700.000, -Ft 889.000, -Ft 

PERFECTUS Kft.  550.000, -Ft 698.500, -Ft 

 
A fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot a PERFECTUS Kft. adta. 
 

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

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

1. elfogadja a „Gyál, Vecsési úton járda építése” tárgyú eljárásra a közbeszerzés lebonyolításának 
szükségességét. 

2. elfogadja a legkedvezőbb ajánlatot tevő PERFECTUS Kft.  ajánlatát, és szerződést kíván kötni a céggel 
az ajánlatban szereplő 550.000,-Ft+ÁFA értékben a fenti munkákra, melyhez 2013. évi 
költségvetésének 5. számú mellékletében a Járdaépítés, gyalogátkelőhely építés soron tervezett összeg 
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 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István 
 

Gyál, 2013. március 29. 
        Donhauzer Ádám  

ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
         Diera Éva 
       Pénzügyi és Adóiroda vezetője 
 
Melléklet: árajánlatok (Sourcíng Hungary Szolgáltató Kft., EARTH INVEST Kft. PERFECTUS Kft.) 



                       SOURCING HUNGARY KFT. 
 
 

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. 
 

AJÁNLATA 
 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. 

2360 Gyál, Rákóczi u. 44. 
Donhauzer Ádám Ügyvezető Igazgató részére 

 
 

 
 
 

„Gyál Város Önkormányzata Gyál, Vecsési úton 
(Wesselényi-Széchenyi u. közötti szakasz) járda felújítás 

tárgyú közbeszerzési eljárás”  
komplett lebonyolítása 

 szakértői támogatással, opcionálisan elektronikus árlejtés 
 alkalmazásával 

 
 
 
Készítette: Sourcing Hungary Kft. 
Budapest, 2013. április 4. 
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1 Sourcing Hungary Kft. – A független beszerzési szakértő 
  
Sourcing Hungary Kft. egy elektronikus tenderekre szakosodott társaság, amelyet abból a célból hoztunk 
létre, hogy a Fogyasztóknak támogatást nyújtson a szabadpiaci tenderszervezésben, tender előkészítésben 
közbeszerzési eljárásokban és versenypiaci tendereztetésekben egyaránt. Szakembereink több éves 
beszerzési tapasztalattal rendelkeznek. Társaságunk által nyújtott professzionális beszerzési 
szolgáltatásoknak köszönhetően a Fogyasztók jellemzően kedvezőbb árszintet és kedvezőbb feltételeket 
érnek el a projektek esetében. Szakértőink által támogatott projektekben, az elmúlt időszakban 2105 
beszerzési eljárásban, összességben 144 milliárd forintos összértékben bonyolítottunk le tendereket, 
amelynek eredményeképpen 6,3 milliárd forintos megtakarítást értünk el. Szakértő tanácsadói csapatunk 
célja, hogy a projekteket oly módon támogassuk, hogy, jelentős erőforrás- és költség megtakarítást 
eredményezzen. Független szakértői pozíciónkban meggyőződésünk, hogy partnereink jelentős előnyöket 
érhetnek el segítségünknek köszönhetően. Díjaink rendszerint megtakarítás alapúak, így garanciát 
vállalunk a sikerre. 
 
Tények:  

 2105 sikeres energia tender lebonyolítása 
 Több mint 1500 elégedett ügyfél 
 144 milliárd forintos beszerzési érték 
 6,3 milliárd forintos realizált megtakarítás 
 3000 millió kWh versenyeztetett villamos energia mennyiség 
 760 millió gnm3 versenyeztetett földgáz energia mennyiség 

 
2 Beszerzési tapasztalatok, eredmények 
Társaságunk célja, hogy a piacon elérhető módszerek, technikák és rendelkezésünkre álló piaci 
információk birtokában ügyfeleink számára megtakarításokat és a legjobb feltételeket érjük el.  
Ügyfeleink beszerzési szolgáltatásainknak köszönhetően jelentős megtakarításokat realizáltak! 
 

Földgáz energia 
2-8% 

Villamos energia 
1-8% 

Szállítmányozás 
3-12% 

Irodaszer 
8-25% 

Tisztítószer, higiénia 
8-22% 

Takarítás 
10-20% 

Mobil szolgáltatás 
20-35% 

Telefon, internet 
10-35% 

Raklap, facsomagolók 
5-15% 

Kartondobozok 
3-15% 

Fóliák 
3-10% 

Alap- és segédanyag 
1-3% 

Oktatás, tanácsadás 
9-18% 

Egészségügyi szolg. 
10-15% 

IT eszközök 
5-20% 

Gépjármű flotta 
10-15% 

Lízing, Bérlet 
5-10% 

Hulladékkezelés 
10-80% 

Olajszármazék 
10-25% 

Üzemanyag 
1-3% 

Raktározás, logisztika 
4-10% 

Gyorsposta, futár 
5-15% 

Szoftver, Hardver 
8-25% 

Vegyi anyagok 
3-8% 

Gépek, berendezések 
5-10% 

Kivitelezés 
5-15% 

Bérmunka 
6-14% 

Őrzés, vagyonvédelem 
10-20% 

Munkaruha, védőfelsz. 
10-18% 

Biztosítás 
5-12% 

Marketing anyagok 
10-15% 

Beruházás 
4-15% 

Szerszámok, kötőelem 
6-15% 

Ragasztók, festékek 
5-8% 

Élelmiszer alapanyag 
2-3% 

Karbantartás, szerviz 
5-25% 

Kereskedelmi termékek 
3-15% 

Tréningek 
6-15% 

Kertészet, park  
10-15% 

Fénymásolás 
10-20% 
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3 Referenciák – Több mint 1500 elégedett ügyfél  
Energia beszerzési referenciák versenyszféra: 

 
 

Energia beszerzési referenciák - közbeszerzés: 
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4 Szakértők és tanácsadók biztosítása az eljárásba 
 
Társaságunk igény szerint hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezetként vállalja a teljes közbeszerzési 
eljárás lebonyolítását vagy annak beszerzés-szakértői támogatását piaci és energia piaci ismeretekben és 
elektronikus árlejtésben nagy gyakorlattal rendelkező szakemberekkel. A közbeszerzés szakmai hátteret 
hivatalos közbeszerzési tanácsadóval biztosítjuk.  
 
A Sourcing Hungary Kft. a Közbeszerzések Tanácsa által a Kbt. 379. § (1) bekezdés g) pontja szerint 
vezetett és közzétett hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében 839-es számon került 
nyilvántartásba, mint Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó. 
 
Társaságunk rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékű felelősségbiztosítással, melynek 
mértéke 50 Millió Ft, így eléri a külön jogszabályban meghatározott mértéket. A kötvényszáma: 
269517781. 
 

Projekt szerep: Hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
Neve:  Berta Ferenc  
Azon beszerzési tárgyak köre, amelyekkel 
kapcsolatban hivatalos közbeszerzési 
tanácsadást vállal:  

árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás, 
építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió, tervpályázat, 
földgáz energia, villamos energia 

Referenciák: 

Magyar Állami Földtani Intézet 
Pest Megyei Bíróság 
Budapesti Energiakereskedő Kft. 
Abony Város Önkormányzata 
Nagykörös Város Önkormányzat 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Rendőrtiszti Főiskola 
Szent István Egyetem 
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 
Országos Mentőszolgálat 
Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház – Rendelőintézet 
Budapesti Gazdasági Főiskola 

 
Projekt szerep: Közbeszerzési szakértő, projektvezető 
Neve:  Dr. Kovács Orsolya 

Terület: Villamos energia és földgáz energia beszerzése 
közigazgatási intézmények, közjogi szervezetek részére 

Referenciák: 

Vas megyei Önkormányzat intézményei 
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona – Kútvölgyi út 
NEFMI Esztergomi Gyermekotthona 
NEFMI Budapesti Javítóintézete 
Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 
Fővárosi Állat- és Növénykert 
Bugát Pál Kórház Nonprofit Kft. 
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Tanácsadó:  Beszerzési szakértő  
Projekt szerep: Projekt vezető, beszerzési szakértő 
Neve:  Kun Attila  
Terület:  Beszerzési projektek hazai nagyfogyasztók részére 

Referenciák: 

Coop Hungary – Földgáz beszerzés – 1200 m Ft 
Chio – szállítmányozás beszerzés – 1200 mFt  
Toldy Ferenc Kórház– Villamos energia beszerzés -50 mFt 
Püspökladány Városüzemeltetés – Villamos energia – 50 mFt 
Duna TV Zrt.-Villamos energia beszerzés-50 mFt 

 
5 Szolgáltatási csomag 
Társaságunk komplex közbeszerzési eljárások lebonyolítását a szükséges erőforrások biztosításával 
vállalja, így partnereink egy kézből kapnak egy komplex csomagot, amelynek keretében támogatásunkkal 
egy professzionális közbeszerzési eljárást bonyolíthatnak le. Az eljárásba hivatalos közbeszerzési 
tanácsadókat és beszerzési szakértőket biztosítunk, valamint alkalmazzuk a versenyszférában népszerű 
elektronikus árlejtést. 

Komplex szolgáltatás csomag egy kézből:  

 Projekt menedzsment, beszerzést előkészítő szakértői tevékenység  

 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval 

 Elektronikus árlejtés lebonyolítása informatikai háttér és szakértők biztosításával 

 

 
 

5.1. Projekt menedzsment, beszerzést előkészítő szakértői tevékenység  

5.1.1 Az eljárás projekt ütemtervének kialakítása 

A tender lebonyolítás menetrendjének, mérföldköveinek, feladatainak, határideinek figyelembe vételével 
Szolgáltató egy projekt ütemtervet határoz meg, amelyet a fogyasztói igények és a törvényi rendelkezések 
figyelembe vételével alakít ki és gondoskodik a határidők, feladatok teljesítéséről. Szolgáltató 
projektvezetőt jelöl ki, aki szakmailag támogatja az egyes fázisokat, feladatokat. A bíráló bizottsági tagok 
kijelölése, az eljárás pontos menetének meghatározása. 

5.1.2 Költségelemzés, szerződés vizsgálat, eljárás típusának kiválasztás 

A jelenlegi szerződések vizsgálata és a jelenlegi árszint megállapítása, éves költségszint, becsült érték, 
bázis érték definiálása, a jelenlegi szerződések felmondási lehetőségeinek vizsgálata. Az eljárás típusának 
kiválasztása. 
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5.1.3 Adatszükséglet meghatározása 
 
Az előkészítési részben meghatározzuk azon adat és információ igényt, amely elengedhetetlen a sikeres 
közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz.  
 
 
5.2 Közbeszerzési eljárás lefolytatása 
Ajánlatuk keretében vállaljuk a teljes közbeszerzési eljárás lebonyolítását. 

5.2.1 Közreműködés közbeszerzési eljárás előkészítő dokumentumok elkészítésében 
 

 Közbeszerzési eljárás indítólapja és ütemterve 
 Az eljárásban bevont személyek kijelölő okirata és összeférhetetlenségi nyilatkozatok elkészítése 
 A közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározása 

 
 

5.2.2 Közbeszerzési feltételrendszer kidolgozása 
 
A Sourcing Hungary Kft. által lebonyolított beszerzési eljárások tapasztalatai alapján biztosítjuk a sikeres 
lebonyolításhoz szükséges szakmai hátteret. A piacon elérhető és érvényesíthető feltételek alapján 
meghatározzuk a tender lebonyolításához szükséges információ igényt, feltételrendszert és egyéb 
feltételek. 
 

 Egyéb beszerzésben alkalmazott „bevált gyakorlat” alkalmazása 
 Alkalmassági követelmények meghatározása 
 Értékelési szempontrendszer, bírálati szempontok súlyozások meghatározás 
 A szerződéses peremfeltételek meghatározása, kidolgozása 
 Kockázat elemzés, kockázati tényezők vizsgálata 

 

5.2.3 Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk és a szerződés tervezet elkészítése 
 
A feltételek meghatározása és az ajánlati koncepció kialakítását követően elkészítjük az ajánlattételi 
felhívást, amely tartalmazza a lebonyolítás menetével kapcsolatos összes információt és műszaki 
mellékleteket, dokumentációkat. 

 Ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentációk elkészítése 
 Kiegészítő tájékoztatás megadása az ajánlattevőknek, konzultáció lebonyolítása 
 Hirdetmények, tájékoztatók elkészítése 

 

5.2.4 Eljárási cselekményekben történő személyes részvétel, helyszín biztosítása 
  

 Dokumentációk rendelkezésre bocsátása 
 Tenderbontás  
 Eredményhirdetés  
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5.2.5 Részvétel a bíráló bizottság munkájában (2 fő biztosítása a bíráló bizottságba) 
 
Szakértőnk részt vesz a bíráló bizottság munkájában, ami segítséget jelent az ajánlatok kiértékelésében a 
meghatározott értékelési szempont rendszer szerint, valamint magában foglalja az ajánlat formai és 
tartalmi vizsgálatát. Beérkezett ajánlati dokumentációk, közbeszerzési és szakmai szempontú 
átvizsgálása. 
 

5.2.6 Ajánlatok értékelése, eredményhirdetés, tájékoztató hirdetmény közzététele 
 
Az ajánlatkérő az eljárás eredményére vonatkozó döntését követően A szolgáltatás részeként elkészül az 
„összegezés az ajánlatok elbírálásáról” megnevezésű dokumentum. Tájékoztató Hirdetmény 
megszerkesztése és közzététele. 
 
 
 
 

5.2.7 Közreműködés a szerződés megkötése során és esetleges jogorvoslati eljárásokban 
 
Támogatjuk a szerződéskötési folyamatot a kiválasztott szolgáltatóval, ahol támogatást nyújtunk a 
szerződéskötési folyamatban, meghatározzuk a szerződéshez szükséges információszükségletet és 
szakmailag véleményezzük a kereskedelmi szerződést.   
 

5.2.8 A közbeszerzési eljárás nyilvánossága 
 

 Az üvegzseb törvény rendelkezése szerint a szerződés nyilvánosságra hozása  
 A közbeszerzési eljárás meghatározott dokumentumainak honlapon történő megjelentetésének 

előkészítése.   
 
 

5.3 Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális 
 

A 257/2007. kormányrendelet 2008.01.01-i hatálybalépésével az állami szektorban is lehetőség van az 
elektronikus árlejtés (aukciók) alkalmazására. Ennek eredményeképpen az állami költségvetésből 
gazdálkodó egységek, intézmények számára is megnyílt a lehetőség a versenyszférában rendkívül 
népszerű aukció alkalmazására a közbeszerzési eljárás keretében.  
 
Az általunk alkalmazott szoftver megoldás megfelel a 257/2007. kormányrendeletnek.  
 
Társaságunk szakemberei 3500 elektronikus aukció lebonyolításában vettek részt, amelynek 
eredményeképpen nagy tapasztalattal rendelkezünk, így biztosítjuk az elektronikus árlejtéshez szükséges 
informatikai hátteret és szakértői támogatást.  
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5.3.1 Informatikai háttér, szoftver biztosítása  
 
Biztosítjuk a lebonyolításhoz szükséges informatikai hátteret, valamint a szoftveralkalmazáshoz 
szükséges technikai feltételeket, adattárolást, üzemzavar elhárítást, valamint a pályázók részére szükséges 
támogatást, forródrótot. 
 

 Informatikai háttér biztosítása 
 Helpdesk, forródrót a pályázók számára 
 Üzemzavar kezelés 
 A szoftveralkalmazáshoz kapcsolódó követési és karbantartási szolgáltatások 
 Adatfeldolgozás, adattárolási szolgáltatás 

 

5.3.2 Elektronikus árlejtés stratégia kialakítása  
 
Az elektronikus árlejtés tudatos előkészítést igényel, különösen energia tenderek esetében. Egy nem 
megfelelő aukciós típus, illetve kedvezőtlen aukciós beállítás, láthatási jogosultságok az árakra jelentős 
ráhatással lehetnek, így célszerű az elektronikus aukciót megelőzően kidolgozni a stratégiát.  

 Közreműködünk az ajánlati felhívás és dokumentációk elektronikus árlejtésre vonatkozó 
részeinek kidolgozásában.  

 Elektronikus árlejtési taktika kidolgozásában 
 Árlejtés típus kiválasztásában és beállítási opciók optimalizálásában 
 Implementációs terv kialakításában 
 Rendszer paraméterezéseinek kialakításában 
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5.3.3 Az ajánlattevők tájékoztatás, értesítése, teszt aukció  
 
Az éles tender megelőzően a törvényben meghatározott határidők figyelembe vételével a pályázóknak 
megküldjük a szükséges információkat, felhasználói jogosultságokat. 
 

 Pályázók tájékoztatása 
 Felhasználói jogosultságok átadása 
 A rendszer megismerhetőségének biztosítása, teszt aukció lebonyolítása 

 

5.3.4 Elektronikus ajánlatkérés és elektronikus aukció regisztrálása  
 
Az éles árlejtést megelőzően regisztráljuk az árlejtést minden szükséges beállításával együtt. Továbbá 
társaságunk szakemberei meghatározzák az elektronikus árlejtés során alkalmazott árlejtés típust, 
minimális licitlépcsőt és beállításokat. Optimalizáljuk a törvényben meghatározott idővonatkoztatású és 
megtekintési jogosultságokat, amelyek hozzásegítenek a kedvezőbb árszint eléréséhez.  Az regisztrálást 
követően közzé tesszük az árlejtést, a pályázók és képviselők számára elektronikusan megküldjük a 
felhasználói jogosultságokat. Ellenőrizzük, hogy az árejtés kezdete előtt minden ajánlattevő helyesen 
rögzítette-e a papír alapon benyújtott ajánlatát.  

 Idővonatkozású beállítások optimalizálása 
 Megtekintési jogok meghatározása 
 Árlejtés részleteinek meghatározása, regisztráció 
 Ajánlattevői regisztráció 
 Ajánlatok ellenőrzése 

 

5.3.5 Elektronikus árlejtés lebonyolítása, felügyelete 
 
Az elektronikus árlejtés időtartama alatt társaságunk telefonos operatív felügyelet keretében biztosítja az 
üzemzavar kezelést, így a tender zökkenőmentes lebonyolítását, szükség szerint közbe avatkozást egy 
esetleges emberi vagy technikai hiba felmerülése esetén 

 Az árlejtés lebonyolítása (megnyitása, lefolytatása és zárása) 
 Üzemzavar kezelés, operatív felügyelet biztosítása 
 Ajánlatkérői megtekintés biztosítása 

 

5.3.6 Vezetői riport, eredményértékelés 
 
Az elektronikus árlejtést követően egy vezetői riport készül el, ami statisztikai és grafikai elemekkel 
kiegészítve tartalmazza a lebonyolítással kapcsolatos összes információt. Ennek megfelelően a pályázók 
számát, ajánlatukat, ajánlatok időpontja, ajánlatok száma, megtakarítás mértéke. 
Párhuzamosan elkészül a tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról dokumentum.  
 
6 A projekt tervezett ütemterve 
 
A konkrét lebonyolítási ütemtervet szolgáltatásunk keretében készítjük el. Az eljárást a szerződés 
aláírását és minden szükséges adat kézhezvételét követő napon indítjuk el. Az eljárás indítását követő 5. 
munkanapon kerül sor a hirdetmény feladására. 
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7 Kereskedelmi ajánlat     
 
Szolgáltatás csomag –  (5. pont tartalma alapján) 

 

7.1 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
 
Megbízási díj: 650.000 Ft + áfa 
 
A megbízási díjat teljesítést követően 30 napos fizetési határidővel szükséges kiegyenlíteni.  
 
 
7.2 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása elektronikus árlejtéssel 
 
 
Fix díjas konstrukció 1.100.000 Ft + áfa 
 
 
8 Ajánlattevő adatai  

 
 
8.1  Cégadatok 
 
Sourcing Hungary Kft. 
Adószám: 14198391-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-893344 
Képviselő: Szentpétery Arnold, ügyvezető 
Cím: H-1138 Budapest, Meder utca 8. 
Telefon: +36-1-769-13-92, Fax: +36-1-877-6275  
Email: sourcing@sourcing.hu, web: www.sourcing.hu 
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Tárgy: Javaslat döntés meghozatalára az energetikai pályázat 
benyújtásának előkészítésével kapcsolatban  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Új Széchenyi Terv keretében jelent meg az "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása" című (KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú), valamint az "Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva" című (KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú) kiírások. A pályázat 
beadásának idejéig a dokumentációk nem álltak rendelkezésünkre. 
A továbbiakban, ha ezen pályázat, vagy más hasonló tárgyú pályázat megnyílik, a pályázat eredményes 
benyújtásához szükséges, hogy kész épületenergetikai felméréssel, és megfelelő energetikai dokumentációkkal 
rendelkezzen Gyál Város Önkormányzata. 
 
A pályázati anyagok összeállításánál a következő intézmények épületeit javasoljuk felmérni:  
Bartók Béla Általános Iskola, Zrínyi Miklós Általános Iskola, a Rákóczi u. 44. sz. alatti épületegyüttes, Tátika 
Óvoda, Tátika Óvoda Bartók Béla tagóvodája, Liliom Óvoda. 
 
A pályázathoz szükséges energetikai felmérés és dokumentáció elkészítésére ajánlatkérés került kiküldésre, 
melyre az alábbi ajánlatok érkeztek: 

Cég neve Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár 

NOÉ'N Bt. 4.600.000,-Ft 5.842.000,-Ft

PLANION Építészeti és 
Szolgáltatói Kft.  

3.980.000,-Ft 5.054.600,-Ft

Ybl Tervező Kft. 3.500.000,-Ft 4.445.000,-Ft

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

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

1. elfogadja az energetikai pályázati anyagok összeállításának szükségességét, 
2. elfogadja a legkedvezőbb ajánlatot tevő Ybl Tervező Kft. ajánlatát, és a vele történő szerződéskötés 

3.500.000,- Ft+ÁFA értékben a fenti munkákra, melyhez 2013. évi költségvetés 6. számú mellékletében 
a Pályázattól függő beruházások önrésze sora 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 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István 
 

Gyál, 2013. március 29. 
        Donhauzer Ádám  

ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
         Diera Éva 
       Pénzügyi és Adóiroda vezetője 
 
Melléklet: árajánlatok (NOÉ'N Bt.,PLANION Építészeti és Szolgáltatói Kft.,Ybl Tervező Kft.) 
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Megrendelő: 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2360 Gyál, Rákóczi út 44. 
 
Tárgy: 
KMOP – Épületenergetikai fejlesztések 
Épületenergetikai felmérés és energetikai dokumentáció 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 3.980.000.- Ft + 27% ÁFA (azaz 

hárommillió-kilencszáznyolcvanezer Forint + 27 % ÁFA) tervezési díjért tudná elvállalni, mely magában foglalja 

az épületenergetikai felmérés és energetikai dokumentáció elkészítését, aminek elkészítési ideje 50 nap. 

 

 
   Mély tisztelettel:    

 
       Pap Károly 
       Planion Kft. 
 
Budapest, 2013. április 2. 
 
 





 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat komplex sportpálya rendezési, fejlesztési 

tanulmány készítésére tervező kiválasztására. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
2011 júniusában a gyáli sportpálya lelátójának építése befejeződött, melyet követően egy új sportcsarnok 
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére közbeszerzési eljárást folytattunk le. A Képviselő-testület 
34/2012.(II.23.) sz. határozatában elfogadta a közbeszerzési eljárás nyerteseként az Ybl Tervező Kft.-t. Az 
engedélyezési tervek elkészültek, a kiviteli tervek véglegesítése folyamatban van. 
 
A sportcsarnok terveinek elkészülte után felmerül az igény arra, hogy a sportpálya területén elhelyezkedő 
létesítmények, mint például öntözőrendszer, kerítések, korlátok, vezetőkorlátok, biztonsági hálók 
tartószerkezetei, aknák, vízcsapok, világítás összehangolása is megtörténjen a teljes létesítmény jövőbeni 
zavartalan működése érdekében. 
 
Ezért a komplex sportpálya rendezési, fejlesztési tanulmány készítésére ajánlatkérés került kiküldésre, melyre az 
alábbi ajánlatok érkeztek: 
 

Cég neve Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár 

NOÉ'N Bt. 1.800.000, -Ft 2.286.000, -Ft 

PLANION Építészeti és 
Szolgáltatói Kft.  

1.680.000, -Ft 2.133.600, -Ft 

Ybl Tervező Kft.  1.500.000, -Ft 1.905.000, -Ft 

 
A fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Ybl Tervező Kft. adta. 
 

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

1. elfogadja a komplex sportpálya rendezési, fejlesztési tanulmány elkészítésének szükségességét, 
2. elfogadja a legkedvezőbb ajánlatot tevő Ybl Tervező Kft.  ajánlatát, és szerződést kíván kötni a céggel 

az ajánlatban szereplő 1.500.000,- Ft+ÁFA értékben a fenti munkákra, melyhez 2013. évi 
költségvetésében biztosítja a szükséges fedezetet a 2013. évi általános tartalékkeret terhére. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2013. július 30. 
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 

Gyál, 2013. március 29. 
        Donhauzer Ádám  

ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
         Diera Éva 
       Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: árajánlatok (NOÉ'N Bt.,PLANION Építészeti és Szolgáltatói Kft.,Ybl Tervező Kft.) 
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Megrendelő: 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
2360 Gyál, Rákóczi út 44. 
 
Tárgy: 
Gyál, Ady Endre út-Pesti út sarkán lévő komplex sportlétesítmény létrehozása 
Rendezési, fejlesztési tanulmány 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 1.680.000.- Ft + 27% ÁFA (azaz 

egymillió-hatszáznyolcvanezer Forint + 27 % ÁFA) tervezési díjért tudná elvállalni, mely magában foglalja a 

rendezési, fejlesztési tanulmány elkészítését, aminek elkészítési ideje 30 nap. 

 

 
   Mély tisztelettel:    

 
       Pap Károly 
       Planion Kft. 
 
Budapest, 2013. április 2. 
 
 





 
 
 
 
 
 

 
Tárgy: Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő EFH-439 forgalmi 
rendszámú, Toyota Hiace típusú gépjármű eladására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervében  a Képviselő-testület 
jóváhagyott egy új gépjármű beszerzést, amely a jelenlegi Toyota Hiace típusú  EFH-439 forgalmi rendszámú 
gépjárművet hivatott leváltani. 
A mostani gépjármű fenntartása, karbantartása, javítása nem gazdaságos, ezért javasolt annak értékesítése. 
 
 
Mivel a gépjármű az Önkormányzat tulajdonát képezi, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az eladáshoz 
szíveskedjenek hozzájárulni.  
 
 
Határozati  javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

1. a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. által üzemben tartott, az 
Önkormányzat tulajdonát képező Toyota Hiace típusú, EFH-439 forgalmi rendszámú gépjármű 
eladásához hozzájárul, 

2. felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét, hogy tegye meg a szükséges lépéseket az eladással kapcsolatban, 
3. úgy határoz, hogy az eladásból származó bevételt a Kft. közhasznú tevékenységeinek ellátására 

fordítja. 
 

 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
  
Az előterjesztést készítette:  Zsigovit Gábor ügyvezető igazgató  
 
 
Gyál, 2013. április 02. 
 
 
 
 
 
 
 Zsigovits Gábor  
 ügyvezető igazgató 
 
 
 



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.   Telefon: (29) 340-134  Fax: (29) 340-063 

Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu  Email: info@varosuzemeltetes-gyal.hu 

 
Iktatószám: 29/2013 Tárgy: Javaslat a Somogyi Béla  utcában 8 db 

gömbakác ültetéséhez szükséges pénzügyi 
fedezet biztosítására  

 
 
 
 

Tisztel Képviselő-testület! 
 
 
A Városközpont építésével érintett területeken több száz új növényzet került elültetésre. Így volt ez a Csontos József 
utca, József Attila utca parkoló építések kapcsán is. 
A parkolók kialakítását követően megállapítást nyert, hogy a Somogyi Béla utcában 8 db fának áll még rendelkezésre 
hely, melynek anyagköltsége (tápanyag, gömbakác fa, karó, heveder) 155.920,- Ft (mellékletként csatolva). A 
kivitelezési munkálatokra természetesen Társaságunk rendelkezésre áll. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Somogyi B. utca faültetéséhez szükséges összeget biztosítani 
szíveskedjenek. 
 
Határozati Javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Somogyi B. utcában 8 db gömbakác fa ültetéséhez hozzájárul és 
bruttó 155.920,- Ft összeget biztosít a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek, a céltartalékon 
rendelkezésre álló keret terhére.  
 
Határidő: 2013. május 15. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottsága 
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
Gyál, 2013. április 09. 
 
 
 
 
 Zsigovits Gábor  
 ügyvezető igazgató 
 
Az előterjesztés a 2013. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
 Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

1/1. 



Gyál Városi utcafásítás

Oldal 1

Mogyorókert

Gyál Városi utcafásítás
Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera

Mogyorókert 

2013.03.15



Gyál Városi utcafásítás

Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’- Gömb koronájú akác 

FL; T220;  10/12-es méretben, 8 db, 2 db karóval/fa, 50 liter szarvasmarhatrágya/fa. 

Egységár: 15.500 Ft/fa, 990 Ft/db szarvasmarhatrágya, 3000Ft/2 db karó, széles hevederpánttal.

Mindösszesen:  155.920 Ft

Oldal 2



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.   Telefon: (29) 340-134  Fax: (29) 340-063 

Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu  Email: info@varosuzemeltetes-gyal.hu 

 
Iktatószám: 28 /2013. Tárgy: Javaslat a 2013. évi Föld Napja 

szemétszedési kezdeményezéshez pénzügyi 
fedezet biztosítására  

 
 

Tisztel Képviselő-testület! 
 
 
Társaságunk 2004. óta vesz részt a Föld Napja városi szemétszedési akció szervezésében, lebonyolításában bevonva a 
lakosságot, egyesületeket, illetve a civil szervezeteket.  
 
Az eddigi tapasztalatok alapján mindig sikeresek voltak ezek a kezdeményezések, hiszen 100-150 fő jött el, hogy 
segítsen a város megtisztításában. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa ebben az évben is ezt a kezdeményezést azzal, hogy a 
Társaságunknak bruttó 100.000.- Ft összeget biztosít a rendezvény lebonyolítására, a szükséges feltételek 
biztosításához.  
 
Határozati Javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Föld Napja” városi szemétszedési rendezvény lebonyolításához 
bruttó 100.000,- Ft-ot biztosít a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek, a céltartalékon 
rendelkezésre álló keret terhére.  
 
Határidő: 2013. május 15. 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
Gyál, 2013. április 09. 
 
 
 
 Zsigovits Gábor  
 ügyvezető igazgató 
  
 
 
Az előterjesztés a 2013. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
 Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

1/1. 



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.   Telefon: (29) 340-134  Fax: (29) 340-063 

Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu  Email: info@varosuzemeltetes-gyal.hu 

 
 
Iktatószám: 27/2013. Tárgy: Javaslat a Szent István tér növényzettel 

történő beültetésére és a kivitelezéshez 
szükséges forrás biztosítására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Gyáli Kertbarát Kör és a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. évek óta együttműködik a gyáli 
parkok szépítésében, gondozásában. A Gyáli Kertbarát Kör megkereste társaságunkat, hogy idén a Szent István téren 
egy átfogóbb szépítési munkát szeretne elvégezni, melyhez elkészítette a térre vonatkozó terveket, elképzeléseket, 
műszaki leírást és költségvetést (mellékletként csatolva). 
Társaságunk biztosítaná a kivitelezéshez szükséges feltételek egy részét (gépek, szerszámok, szállító jármű, növényzet 
beszerzés, stb), míg a növényzetek beültetését és az azt követő folyamatos gondozását a Gyáli Kertbarát Kör tagjai 
látnák el. 
A megvalósítás összköltsége a bruttó 200.000,- Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szent István tér megújításához, szebbé tételéhez szükséges forrást 
biztosítani szíveskedjen. 
 
 
Határozati Javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. támogatja a Gyáli Kertbarát Kör és a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. közös 
kezdeményezését a Szent István tér növényzettel történő beültetésére vonatkozóan; 

 
2. a terv megvalósításához bruttó 200.000,- Ft összeget biztosít a céltartalékon rendelkezésre álló keret terhére.  

 
Határidő: 2013. május 15. 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottsága 
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
Gyál, 2013. április 09. 
 
 
 
 Zsigovits Gábor  
 ügyvezető igazgató 
  
 
Az előterjesztés a 2013. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
 Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

1/1. 















 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal és 
önkormányzati intézmények alapító 
okiratainak módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Államkincstár hiánypótlással fordult önkormányzatunkhoz a törzskönyvi nyilvántartásokkal 
kapcsolatban az alapító okiratok vonatkozásában. 
A hiánypótlás az óvodák nevének meghatározására, a Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének szakfeladat 
szám szerinti felülvizsgálatára, a jegyző kinevezésére, illetve a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 
jogviszonyára vonatkozik.  
 
Kérem a fentiek alapján az intézmények Alapító Okiratának módosítását. 
 
Határozati javaslatok: 
 

I. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 2013. május 1. napjával a Liliom 
Óvoda Alapító Okiratának – az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti - módosítását (módosító 
okirat), mely alapján kiadja az intézmény – módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát (2. sz. melléklet). Ezzel egyidejűleg a 257/2012. (XII.13.) sz. határozattal jóváhagyott és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2013 május 1-jei hatállyal visszavonja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 

II. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 2013. május 1. napjával a Tátika 
Óvoda Alapító Okiratának – az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti - módosítását (módosító 
okirat), mely alapján kiadja az intézmény – módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát (4. sz. melléklet). Ezzel egyidejűleg a 258/2012. (XII.13.) sz. határozattal jóváhagyott és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2013. május 1-jei hatállyal visszavonja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 

III. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 2013 május 1. napjával a Tulipán 
Óvoda Alapító Okiratának – az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti - módosítását (módosító 
okirat), mely alapján kiadja az intézmény – módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát (6. sz. melléklet). Ezzel egyidejűleg a 259/2012. (XII.13.) sz. határozattal jóváhagyott és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2013. május 1-jei hatállyal visszavonja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 

IV. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 2013. május 1. napjával az Arany 
János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának – az előterjesztés 7. sz. melléklete 
szerinti - módosítását (módosító okirat), mely alapján kiadja az intézmény – módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát (8. sz. melléklet). Ezzel egyidejűleg a 260/2012. 
(XII.13.) sz. határozattal jóváhagyott és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2013. május 
1-jei hatállyal visszavonja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
 
 



 
 
V. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 2013. május 1. napjával Gyál Város 

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának – az előterjesztés 9. sz. 
melléklete szerinti - módosítását (módosító okirat), mely alapján kiadja a Gyáli Polgármesteri 
Hivatal – módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát (10. sz. melléklet). Ezzel 
egyidejűleg a 261/2012. (XII.13.) sz. határozattal jóváhagyott és egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratot 2013. május 1-jei hatállyal visszavonja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság  
 
Az előterjesztést készítette: Csepregi Pálné csoportvezető 
 
 
Gyál, 2013. április 2. 
 
 
 
 
 
 
          Pánczél Károly 
          alpolgármester 



1. sz.melléklet 

Gyál Város Önkormányzatának Liliom Óvodája 
257/2013. (XII. 13.). számú határozattal elfogadott Alapító Okiratának 

módosításai 
 
 

1. Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az intézmény típusa neve: Liliom Óvoda - Gyál 

2. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

a) Az intézmény alapító és fenntartó szerve: Gyál Város Önkormányzata 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

b) Az intézmény irányító szerve:  Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

 
3. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az intézmény alaptevékenysége és szakágazat száma: 851020 óvodai nevelés, ellátás 
A gyermekek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes 
óvodai életet átívelő nevelési szakasz. 
 

4. Az Alapító Okirat 21. pontjában a Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat száma az 
alábbiak szerint módosul: 

Az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló, 
időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, 
nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység: 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése; 
 

 
 
 
 
 
Záradék: 
 
1. Liliom Óvoda Alapító Okiratának Módosító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

.. …………. sz. határozatával 2013. 05. 01. napjával hagyta jóvá. 
 
 
 
G y á l, 2013. április 25. 
 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik  Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 



ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Liliom Óvoda intézmény-felügyeleti szerve – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ában, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában nyert felhatalmazás alapján, – 
az intézmény részére az alábbi Alapító Okiratot adja ki: 

1.) Az intézmény neve:  Liliom Óvoda - Gyál 
     
2.) Rövidített név:  
   
3.) OM azonosító: 032993; 
 PIR szám: 685863; 
 
4.) Székhelye:  2360 Gyál, Liliom u. 13-15.;  
  
5.) Alapításának éve: 1972.; 
  234/2000. (X.26.) KT határozat; 
 
6.) Az intézmény alapító szerve: Gyál Nagyközségi Közös Tanács VB; 
 
7.) Alapító jogok gyakorlója:  Gyál Város Önkormányzata, 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
8.) a) Az intézmény alapító és fenntartó szerve: Gyál Város Önkormányzata 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 b) Az intézmény irányító szerve: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
9.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy; 
   
10.) Az intézmény által ellátott közfeladat:  közoktatás 
 
11.) Az intézmény típusa (Köznev. tv 7. §-a óvoda; 

alapján): 
 
12.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú 

költségvetési kerettel rendelkezik. A pénzügyi, 
gazdálkodási, valamint számviteli feladatait a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal látja el, az alapító szerv által 
jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint 

 
13.) Az intézmény alaptevékenysége és 
        szakágazat száma: 851020 óvodai nevelés, ellátás 

A gyermekek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő nevelési 
szakasz. 

 
14.) Működési kör: Gyál Város közigazgatási területe; 
 
15.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város 
Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a 
Képviselő-testület által meghatározott (határozott 
időtartamra) nevezi ki és bízza meg az intézmény 
vezetőjét. 

 
 
16.) Az intézményben foglalkoztatottak  Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban  
 jogviszonya:  történik. 
 
17.) Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője; valamint az általa 
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írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott; 
 
18.) Az intézmény bankszámlával rendelkezik /  rendelkezik; 
  nem rendelkezik:  
 
19.) Felvehető gyermekek, tanulók maximális  288 fő; 
 létszáma: 
 
20.) Az intézmény alaptevékenységébe tartozó  8510 Iskolai előkészítő oktatás 
 feladatok: 85101 Óvodai nevelés 
  851011 Óvodai nevelés, ellátás 

  - fejlesztő és felzárkóztató oktatás, 
- hátrányos helyzetű gyermekek 

felkészültségét segítő foglalkozások, 
- integrált nevelés, 

  851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása; 
 mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral)  küzd, 

 
  5629 Egyéb vendéglátás 
  562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés; 
 
 
21.)Az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló, 

időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, 
nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység: 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység; 

  85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység ; 
  856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység; 
 

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,  
üzemeltetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése; 
 
22.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

a) ingatlanvagyon: 
A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja a 3554, 2563 helyrajzi számokon 
nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületet és épületet. 

 
A költségvetési szerv vezetője –tartós távolléte, vagy halaszthatatlan, más irányú elfoglaltsága esetén az 
intézmény vezetőjének helyettese – jogosult a saját költségvetési bevételeinek növelése érdekében az 
intézmény használatába átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyont, vagy annak egy részét – 
figyelemmel Gyál Város Önkormányzatának „Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásáról” szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelete rendelkezéseire – a 
feltételek biztosítása esetén, bérleti szerződés alapján bérbe adni, amennyiben a bérbeadás jogszabályba 
nem ütközik, vagy az intézmény által folyatatott tevékenységet nem sérti vagy zavarja. 

 
b) ingóvagyon: 

Leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 
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Záradék: 
 

1. Liliom Óvoda Alapító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a…………… sz. 
határozatával 2013. 05. 01.. napjával hagyta jóvá. 

2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen Alapító Okirat kiadásával egyidejűleg az 
Intézmény részére a 257/2012. (XII.13.) sz. határozattal jóváhagyott és egyben egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot 2013. 05. 01-jei hatállyal visszavonta. 

 
 
G y á l, 2013. április 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 



1. sz.melléklet 

Gyál Város Önkormányzatának Tátika Óvodája 
258/2013. (XII. 13.). számú határozattal elfogadott Alapító Okiratának 

módosításai 
 
 

1. Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az intézmény típusa neve: Tátika Óvoda - Gyál 

2. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

a) Az intézmény alapító és fenntartó szerve: Gyál Város Önkormányzata 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

b) Az intézmény irányító szerve:  Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

 
3. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az intézmény alaptevékenysége és szakágazat száma: 851020 óvodai nevelés, ellátás 
A gyermekek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes 
óvodai életet átívelő nevelési szakasz. 

4. Az Alapító Okirat 21. pontjában a Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat száma az 
alábbiak szerint módosul: 

Az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló, 
időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, 
nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység: 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése; 
 

 
 
 
 
 
Záradék: 
 
1. Tátika Óvoda Alapító Okiratának Módosító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

.. …………. sz. határozatával 2013. 05. 01. napjával hagyta jóvá. 
 
 
 
G y á l, 2013. április 25. 
 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik  Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 



ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Tátika Óvoda intézmény-felügyeleti szerve – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ában, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában nyert felhatalmazás alapján, – 
az intézmény részére az alábbi Alapító Okiratot adja ki: 

 
1.) Az intézmény neve:  Tátika Óvoda - Gyál 
     
2.) Rövidített név:  
   
3.) OM azonosító: 032992; 
 PIR szám: 669128; 
 
4.) Székhelye:  2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5.; 
 Tagóvodája: 2360 Gyál, Bartók B. u. 52.  
  
5.) Alapításának éve: 1981.; 
  157/2000. (VI.22.) KT határozat 
 
6.) Az intézmény alapító szerve: Gyál Nagyközségi Közös Tanács VB;  
 
7.) Alapító jogok gyakorlója:  Gyál Város Önkormányzata, 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
8.) a) Az intézmény alapító és fenntartó szerve: Gyál Város Önkormányzata 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 b) Az intézmény irányító szerve: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
   2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
9.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy; 
   
10.) Az intézmény által ellátott közfeladat:  közoktatás; 
 
11.) Az intézmény típusa (Köznev. tv 7. §-a óvoda; 
 alapján): 
 
12.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú 

költségvetési kerettel rendelkezik. A pénzügyi, 
gazdálkodási, valamint számviteli feladatait a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal látja el, az alapító szerv által 
jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint. 

 
13.) Az intézmény alaptevékenysége és 
      szakágazat száma: 851020 óvodai nevelés, ellátás 

A gyermekek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő nevelési 
szakasz. 

 
14.) Működési kör: Gyál Város közigazgatási területe; 
 
15.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város 
Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a 
Képviselő-testület által meghatározott (határozott 
időtartamra) nevezi ki és bízza meg az intézmény 
vezetőjét. 

 
16.) Az intézményben foglalkoztatottak  Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban  
 jogviszonya:  történik. 
 
17.) Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője; valamint az általa 

írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott; 
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18.) Az intézmény bankszámlával rendelkezik /  rendelkezik; 
  nem rendelkezik:   
 
 
 
19.) Felvehető gyermekek maximális létszáma:  288 fő; 
 
20.) Az intézmény alaptevékenységébe tartozó  8510 Iskolai előkészítő oktatás 
 feladatok: 85101 Óvodai nevelés 
  851011 Óvodai nevelés, ellátás 

  - fejlesztő és felzárkóztató oktatás, 
- hátrányos helyzetű gyermekek 

felkészültségét segítő foglalkozások, 
- integrált nevelés, 

  851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása; 
 mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral)  küzd, 

 
  5629 Egyéb vendéglátás 
  562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés; 
   
21.)Az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló, 

időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, 
nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység: 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység; 

  85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység ; 
  856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység; 
 

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,  
üzemeltetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése; 
 
22.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

a) ingatlanvagyon: 
A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja a 4927/1, 4839 helyrajzi számokon 
nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületet és épületet. 

  
A költségvetési szerv vezetője –tartós távolléte, vagy halaszthatatlan, más irányú elfoglaltsága esetén az 
intézmény vezetőjének helyettese – jogosult a saját költségvetési bevételeinek növelése érdekében az 
intézmény használatába átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyont, vagy annak egy részét – 
figyelemmel Gyál Város Önkormányzatának „Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásáról” szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelete rendelkezéseire – a 
feltételek biztosítása esetén, bérleti szerződés alapján bérbe adni, amennyiben a bérbeadás jogszabályba 
nem ütközik, vagy az intézmény által folytatott tevékenységet nem sérti vagy zavarja. 

 
b) ingóvagyon: 

Leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 
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Záradék: 
 

1. Tátika Óvoda Alapító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……………. sz. 
határozatával 2013.  05. 01. napjával hagyta jóvá. 

2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen Alapító Okirat kiadásával egyidejűleg az 
Intézmény részére a 258/2012. (XII.13.) sz. határozattal jóváhagyott és egyben egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot 2013.  05. 01-jei hatállyal visszavonta. 

 
 
G y á l, 2013. április 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 



1. sz.melléklet 

Gyál Város Önkormányzatának Tulipán Óvodája 
259/2013. (XII. 13.). számú határozattal elfogadott Alapító Okiratának 

módosításai 
 
 

1. Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az intézmény típusa neve: Tulipán Óvoda - Gyál 

2. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

a) Az intézmény alapító és fenntartó szerve: Gyál Város Önkormányzata 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

b) Az intézmény irányító szerve:  Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

 
3. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az intézmény alaptevékenysége és szakágazat száma: 851020 óvodai nevelés, ellátás 
A gyermekek hároméves korától a 
tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes 
óvodai életet átívelő nevelési szakasz. 

4. Az Alapító Okirat 21. pontjában a Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat száma az 
alábbiak szerint módosul: 

Az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló, 
időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, 
nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység: 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése; 
 

 
 
 
 
 
Záradék: 
 
1. Tulipán Óvoda Alapító Okiratának Módosító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

.. …………. sz. határozatával 2013. 05. 01. napjával hagyta jóvá. 
 
 
 
G y á l, 2013. április 25. 
 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik  Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 



 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Tulipán Óvoda intézmény-felügyeleti szerve – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ában, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában nyert felhatalmazás alapján, – 
az intézmény részére az alábbi Alapító Okiratot adja ki: 

 
1.) Az intézmény neve:  Tulipán Óvoda - Gyál 
     
2.) Rövidített név:  
   
3.) OM azonosító: 200771; 
 PIR szám: 685852; 
 
4.) Székhelye:  2360 Gyál, Tulipán u. 23.; 
  
5.) Alapításának éve: 2006.; 
  71/2006. (III.30.) KT határozat; 
 
6.) Az intézmény alapító szerve: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;  
 
7.) Alapító jogok gyakorlója:  Gyál Város Önkormányzata, 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
8.) a) Az intézmény alapító és fenntartó szerve: Gyál Város Önkormányzata 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

 b) Az intézmény irányító szerve: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

9.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy; 
   
10.) Az intézmény által ellátott közfeladat:  közoktatás; 
 
11.) Az intézmény típusa (Köznev. tv 7. §-a óvoda; 

alapján): 
 
12.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú 

költségvetési kerettel rendelkezik. A pénzügyi, 
gazdálkodási, valamint számviteli feladatait a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal látja el, az alapító szerv által 
jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint. 

 
13.) Az intézmény alaptevékenysége és 
      szakágazat száma: 851020 óvodai nevelés, ellátás 

A gyermekek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő nevelési 
szakasz. 

 
14.) Működési kör: Gyál Város közigazgatási területe; 
 
15.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város 
Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a 
Képviselő-testület által meghatározott (határozott 
időtartamra) nevezi ki és bízza meg az intézmény 
vezetőjét. 
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16.) Az intézményben foglalkoztatottak  Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban  
 jogviszonya:  történik. 
 
17.) Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője; valamint az általa 

írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott; 
 
 
 
 
18.) Az intézmény bankszámlával rendelkezik /  rendelkezik; 
  nem rendelkezik:  
 
19.) Felvehető gyermekek, tanulók maximális 320 fő; 
 létszáma: 
 
20.) Az intézmény alaptevékenységébe tartozó  8510 Iskolai előkészítő oktatás 
 feladatok: 85101 Óvodai nevelés 
  851011 Óvodai nevelés, ellátás 

  - fejlesztő és felzárkóztató oktatás, 
- hátrányos helyzetű gyermekek 

felkészültségét segítő foglalkozások, 
- integrált nevelés, 

  851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása; 
 mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral)  küzd, 

 
  5629 Egyéb vendéglátás 
  562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

562917 Munkahelyi étkeztetés; 
 
21.) Az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, 

nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység:8560 Oktatást kiegészítő tevékenység; 
  85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység ; 
  856099  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység; 
 
 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése; 

 
22.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

a) ingatlanvagyon: 
A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja a 499/2 helyrajzi számon nyilvántartott 
korlátozottan forgalomképes földterületet és épületet. 

 
A költségvetési szerv vezetője –tartós távolléte, vagy halaszthatatlan, más irányú elfoglaltsága esetén az 
intézmény vezetőjének helyettese – jogosult a saját költségvetési bevételeinek növelése érdekében az 
intézmény használatába átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyont, vagy annak egy részét – 
figyelemmel Gyál Város Önkormányzatának „Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásáról” szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelete rendelkezéseire – a 
feltételek biztosítása esetén, bérleti szerződés alapján bérbe adni, amennyiben a bérbeadás jogszabályba 
nem ütközik, vagy az intézmény által folyatatott tevékenységet nem sérti vagy zavarja. 

 
b) ingóvagyon: 

Leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 
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Záradék: 
 

1. Tulipán Óvoda Alapító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ………… sz. 
határozatával 2013.  05. 01. napjával hagyta jóvá. 

2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen Alapító Okirat kiadásával egyidejűleg az 
Intézmény részére a 259/2012. (XII. 13.) sz. határozattal jóváhagyott és egyben egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot 2013. 05. 01-jei hatállyal visszavonta. 

 
 
G y á l, 2013. április 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 



7. sz. melléklet 

 
 
 

Gyál Város Önkormányzata fenntartásában működő Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
260/2012. (XII. 13.) számú határozattal elfogadott Alapító Okiratának 

módosításai 

 
 

1. Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 

a) Az intézmény alapító és fenntartó szerve: Gyál Város Önkormányzata 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

b) Az intézmény irányító szerve: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 

   2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
2. Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 Az intézmény alaptevékenysége:    Közművelődési alaptevékenység 
• az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, 

szakképző tanfolyamok, életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási 
lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,  

 
• a település környezeti, szellemi, művészeti 

értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások 
gondozása, gazdagítása 

 
• az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 

kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés, a befogadás elősegítés e, az ünnepek 
kultúrájának gondozása,  

 
• az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő 

közösségek tevékenységének támogatása,  
 

• a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, 
közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése,  

 
• a különböző kultúrák közötti kapcsolatok 

kiépítésének és fenntartásának segítése,  
 

• a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek 
biztosítása,  

• egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása 
 
 

3. Az Alapító Okirat 21. pontjában a Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladat száma az 
alábbiak szerint módosul: 

Az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló, 
 időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, 
 nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység:  680002 Nem lakóingatlan bérbeadása,  
       üzemeltetése; 
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Záradék: 
 
1. Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának Módosító Okiratát Gyál Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……………. sz. határozatával 2013. 05. 01. napjával hagyta 
jóvá. 

 
 
G y á l, 2013. április 25.. 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik  Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 



ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
intézmény-felügyeleti szerve – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-
ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-
ában nyert felhatalmazás alapján, – az intézmény részére az alábbi Alapító Okiratot adja ki: 
 
1.) Az intézmény neve:  Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár; 
 
2.) Rövidített név:  
 
3.) PIR szám: 685885; 
 
4.) Székhelye:  2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.; 
 
5.) Telephelyei:  Némedi-szőlő Közösségi Ház, Gyál, 097/7 hrsz.; 
  
6.) Alapításának éve: 1996.; 
  165/2000. (VI.22.) KT határozat; 
 
7.) Az intézmény alapító szerve: Gyál Nagyközség Önkormányzata;  
 
8.) Alapító jogok gyakorlója:  Gyál Város Önkormányzata, 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
9. a) Az intézmény alapító és fenntartó szerve: Gyál Város Önkormányzata 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

b) Az intézmény irányító szerve: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
10.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy; 
   
11.) Az intézmény által ellátott közfeladat:  közművelődés; közgyűjtemény 
 
12.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú 

költségvetési kerettel rendelkezik. A pénzügyi, 
gazdálkodási, valamint számviteli feladatait a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal látja el, az alapító szerv által 
jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint. 

 
13.) Az intézmény alaptevékenysége : Közművelődési alaptevékenység 

• az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, 
szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt 
javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, 
népfőiskolák megteremtése,  

 
• a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi 
művelődési szokások gondozása, gazdagítása 

 
• az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 

kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés, a befogadás elősegítés e, az ünnepek 
kultúrájának gondozása,  

 
• az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő 

közösségek tevékenységének támogatása,  
 

• a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi 
életének, érdekérvényesítésének segítése,  

 
• a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének 

és fenntartásának segítése,  
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• a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek 
biztosítása,  

• egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása 
 

14.) Működési kör: Gyál Város közigazgatási területe; 
 
15.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város 
Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a 
Képviselő-testület határozott időtartamra nevezi ki és 
bízza meg az intézmény vezetőjét. 

 
16.) Az intézményben foglalkoztatottak  Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban  
 jogviszonya:  történik. 
 
17.) Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézet mindenkori vezetője; valamint az általa 

írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott; 
18.) Az intézmény bankszámlával rendelkezik /  rendelkezik; 
  nem rendelkezik:  
 
19.) Az intézmény alaptevékenységébe tartozó  9105 Közművelődési tevékenységek; 
 feladatok: 910501 Közművelődési tevékenységek és 

támogatások; 
  910502 Közművelődési intézmények, közösségi 

színterek működtetése; 
  9101 Könyvtári, levéltári tevékenység; 
  91012 Könyvtári tevékenység; 
  910121 Könyvtári állomány gyarapítása, 

nyilvántartása; 
  910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, 

védelme; 
  910123 Könyvtári szolgáltatások; 
 
20.) Az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, 

nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység: 181200  Nyomás (kivéve: napilap); 
  181300 Nyomdai előkészítő tevékenység; 
  476100 Könyv-kiskereskedelem; 
  476300 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme; 
  581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 
  581900 Egyéb kiadói tevékenység; 
  5914 Filmvetítés 
  591411 Film, video és egyéb képfelvétel vetítése 

mozikban, filmklubokban, szabadtéren, 
nyilvános vetítési helyeken; 

  5920 Hangfelvétel készítése, kiadása; 
  592012 Élőhangfelvétel készítése; 
  592014 Zeneműkiadás; 
  731100 Reklámügynöki tevékenység; 
  731200 Médiareklám; 
  772200 Videokazetta, lemez kölcsönzése; 
  821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás; 
  823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató 

szervezése; 
  8532 Szakmai középfokú oktatás; 
  85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakmai elméleti képzés; 
  853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő 

szakmai elméleti felnőttoktatás; 
  855100 Sport, szabadidős képzés; 
  855200 Kulturális képzés; 
  85593 Egyéb felnőttoktatás; 
  8559 M.n.s. egyéb oktatás; 
  85593 Egyéb felnőttoktatás; 
  855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás; 
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  855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás; 
  855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések; 
  855935 Szakmai továbbképzések; 
  855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás; 
  8903 Civil szféra, civil szervezetek megerősödését 

célzó tevékenységek, programok, 
támogatások; 

  890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb 
tevékenységek; 

  9001 Előadó-művészeti tevékenység; 
  90011 Színházi tevékenység; 
  900111 Befogadó színházak tevékenysége; 
  9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős 

tevékenység; 
  932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás; 
  932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység; 
 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése; 
 

21.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
 

a) ingatlanvagyon: 
A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja a 2587, 097/7 helyrajzi számokon 
nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületet és épületet. 

 
A költségvetési szerv vezetője –tartós távolléte, vagy halaszthatatlan, más irányú elfoglaltsága esetén az 
intézmény vezetőjének helyettese – jogosult a saját költségvetési bevételeinek növelése érdekében az 
intézmény használatába átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyont, vagy annak egy részét – 
figyelemmel Gyál Város Önkormányzatának „Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásáról” szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelete rendelkezéseire – a 
feltételek biztosítása esetén, bérleti szerződés alapján bérbe adni, amennyiben a bérbeadás jogszabályba 
nem ütközik, vagy az intézmény által folyatatott tevékenységet nem sérti vagy zavarja. 

b) ingóvagyon: 
Leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 

 
 
 
 
Záradék: 
 
 
 

1. Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a ………….sz. határozatával 2013. 05. 01. napjával hagyta jóvá. 

2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen Alapító Okirat kiadásával egyidejűleg az 
Intézmény részére a 260/2012. (XII. 13.) sz. határozattal jóváhagyott és egyben egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot 2013. 05. 01-jei hatállyal visszavonta. 

 
 
 
 
G y á l, 2013. április 25. 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik  Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző  polgármester 



9. sz. melléklet 

Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
261/2012. (XII.13.)  számú határozattal elfogadott Alapító Okiratának 

Módosításai 

 

1. Az Alapító Okirat bevezető szövegezése az alábbi szövegezésre módosul: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8.§ (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1) –(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az 
alábbi alapító okiratot adja ki:  
 

 
2. Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 A költségvetési szerv neve:  Gyáli Polgármesteri Hivatal 

3. Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 Alapító szerv neve, címe:  Gyál Város Önkormányzata 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
4. Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó jogszabályokban a 
számára meghatározott közfeladatokat Gyál Város 
Önkormányzata vonatkozásában.  

5. Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 Költségvetési bankszámla száma: 11600006-00000000-52652141 
 
6. Az Alapító Okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése:  Jegyző kinevezése a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIXV. tv 82-
83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelőn 
történik. A jegyzőt – pályázat alapján – Gyál Város 
Önkormányzatának polgármestere nevezi ki. 

 
7. Az Alapító Okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira  
 vonatkozó jogviszony: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény , a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény, valamint az egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény az irányadó. 

8. Az Alapító Okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 a) A Polgármesteri Hivatal államháztartási szakágazati besorolása: 
 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

TEÁOR szerinti besorolása: 8411 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 

 
b) A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 

841114     Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
841115     Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
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841116  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek  

841117 Európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek  

841118     Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek  
841126  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége  
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133     Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés  
841143    A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 
841173     Statisztikai tevékenység 
842421     Közterület rendjének fenntartása  
882122     Átmeneti segély  
882202     Közgyógy ellátás 
 
 

 

 
 

 
 
Záradék: 
 
1. Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának Módosító Okiratát Gyál Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 261/2012. (XII.13.)  sz. határozatával 2013. 01. 01. napjával hagyta 
jóvá. 
 
 
G y á l, 2012. december 13. 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik  Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 
Polgármesteri Hivatalának 

 
ALAPÍTÓ OKIRATA 
(egységes szerkezetben) 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8.§ (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5.§ (1) –(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az 
alábbi alapító okiratot adja ki:  
 
 
1.) A költségvetési szerv neve:  Gyáli Polgármesteri Hivatal 
  A jogelőd költségvetési szerv neve: Gyál Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
 PIR száma: 391140 
 
2.) Székhelye:  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
  
3.) Létrehozásáról rendelkező határozat száma: 8/1990.(X.29.) 
 
4.) Az alapító okirat kelte: 300/2000.(XI.30.) 
 
5.) Alapító szerv neve:  Gyál Város Önkormányzata 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
6.) Illetékességi területe:  Gyál Város közigazgatási területe, valamint 

körzetközponti feladatellátás tekintetében a 
jogszabályból eredő illetékességi területek 

 
7.) Alapítói jogokkal felruházott irányító Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 szerv neve, székhelye: 2360. Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
8.) A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személyként működő helyi önkormányzati 
  költségvetési szerv 
 
9.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIXV. tv. 84.§ (1) bekezdése alapján ellátja az 
önkormányzat működésével, valamint a polgármester 
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában. 

 
10.) A hivatal gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A 

költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, 
önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. A 
pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli feladatait 
önállóan látja el. Ellátja a Bóbita Bölcsőde, a Városi 
Egészségügyi Központ, a Liliom Óvoda, a Tátika 
Óvoda, a Tulipán Óvoda és az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtár költségvetési szervek pénzügyi, 
gazdasági, számviteli feladatait a Képviselő-testület 
263/2012.(XII.13.)sz.;262/2012.(XII.13.)sz.;266/2012. 
(XII.13.).sz.;267/2012.(XII.13.)sz.;265/2012.(XII.13.)sz.
265/2012.(XII.13.).sz.; határozatai alapján. 



 
 
11.)  A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja az Mötv.-ben és a vonatkozó jogszabályokban a 

számára meghatározott közfeladatokat Gyál Város 
Önkormányzata vonatkozásában.  

 
12.) Feladatainak forrása: Az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési  
  rendelete által meghatározott. 
 
13.) Feladatmutató: Nincs 
 
14.) Költségvetési bankszámla száma: 11600006-00000000-52652141 
 
15.) Adószáma: 15391140-2-13 
 
16.) Adóalanyisága: Alaptevékenysége tekintetében tárgyi adómentes 
 
17.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése:  Jegyző kinevezése a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIXV. tv 82-
83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelőn 
történik. A jegyzőt – pályázat alapján – Gyál Város 
Önkormányzatának polgármestere nevezi ki. 

 
18.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira  

vonatkozó jogviszony: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény , a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény, valamint az egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény az irányadó. 

  
19.) a) A Polgármesteri Hivatal államháztartási szakágazati besorolása: 
 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

TEÁOR szerinti besorolása: 8411 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások igazgatási tevékenysége 

 
b) A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 

841114     Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
841115     Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
841116  Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek  
841117 Európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek  
841118     Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek  
841126  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége  
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133     Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés  
841143    A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 
841173     Statisztikai tevékenység 
842421     Közterület rendjének fenntartása  
882122     Átmeneti segély  
882202     Közgyógy ellátás 
 
 
 



 
20.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

A Gyál Város Önkormányzata tulajdonában és a Gyál Város Önkormányzaténak Polgármesteri Hivatala 
kezelésében lévő ingatlan, (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., 2360 Gyál, Kőrösi út 54. és 2360 Gyál, 
Rákóczi u. 42-44.) valamint ingó és egyéb vagyon használata a mindenkori vagyonrendeletben 
meghatározottak szerint. 
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyoni értéket a számviteli nyilvántartások alapján elkészített 
mindenkori éves mérleg tartalmazza. 
A vagyoni állapotot a Polgármesteri Hivatal mindenkori leltára tartalmazza. 

 
21.) A vagyon feletti rendelkezési jog: 
 A költségvetési szerv a vagyonmérlegében szereplő vagyont köteles megőrizni, valamint a gazdálkodás 

szabályai szerint kezelni és gyarapítani. 
 A Polgármesteri Hivatal által használt vagyonra és vagyona feletti rendelkezési jogára a Gyál Város 

Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet, valamint más hatályos 
jogszabályok az irányadók. 

 
 
 
 

 
Záradék: 
 

1. Gyáli Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a     
……………sz. határozatával 2013.  05. 01. napjával hagyta jóvá. 

2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen Alapító Okirat kiadásával egyidejűleg a 
Polgármesteri Hivatal részére a 261/2012.(XII.13.) sz. határozattal jóváhagyott és egyben egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot 2013. 05. 01-jei hatállyal visszavonta. 

 
 
 
G y á l, 2013. április 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik  Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 



 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat iskolai alapítványok 

támogatására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013.évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.11.) sz. 
önkormányzati rendeletének 6. sz. melléklete tartalmazza az iskolai alapítványok támogatását. 
 

A rendelkezésre álló 1.500.000,-Ft-ot az alábbiak szerint gyermeklétszám arányosan javaslom felosztani a gyáli 
iskolák között. 
 

Ady Endre Általános Iskola   633 fő    471.919,-Ft 
Bartók Béla Általános Iskola   417 fő    310.886,-Ft 
Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola 191 fő    142.395,-Ft 
Zrínyi Miklós Általános Iskola   531 fő    395.875,-Ft 
Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola  240 fő    178.926,-Ft 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az iskolai alapítványok támogatására.. 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

      a) az  Ady Endre Általános Iskola „Ifjú Szívek” Alapítványát 471.919,-Ft-tal, 
 (Szla. szám: 11742300-20006936) 
 

a Bartók Béla Általános Iskola „Bartók” Alapítványát  310.886,-Ft-tal, 
(Szla szám: 64400044-10416626-00000000) 

 

az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola  
„Alapítvány a gyermekekért” Alapítványát   142.395,-Ft-tal, 
(Szla. szám: 64400044-30070011-61100008) 

 

a Zrínyi Miklós Általános Iskola „Rodostó” Alapítványát  395.875,-Ft-tal, 
(Szla szám: 64400044-10406500-00000000) 

 

a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola  
„Gyáli Muzsikáért” Alapítványát    178.926,-Ft-tal 
(Szla szám: 64400044-10418295-00000000) 

 

támogatja. 
 

      b) felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Csepregi Pálné csoportvezető 
 
Gyál, 2013. április 5. 
 
          Pánczél Károly 
          alpolgármester 
 
Az előterjesztésben (határozati javaslatban) foglaltak költségvetést érintő része összhangban van a költségvetési  
rendelettel. 
 
        Diera Éva  

Pénzügyi és Adóiroda vezető s.k. 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület 
részére pályázati önrész biztosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A Gyáli Baráti Kör Sportegyesület elnöke, Boda Imre 2013. április 11-én kérelmet nyújtott be Pápai Mihály 
polgármester úr részére (1. sz. melléklet). 
 
Kérelmében szerepel, hogy a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület szerződést kötött a Promosport Kereskedelmi és 
Szolgáltatási Kft-vel, mely pályázat előkészítést és pályázatírási szolgáltatást végez az egyesület részére. 
A Kft. segítségével pályázatot szeretnének benyújtani sportruha és sportszervásárlásra, labdarúgó tornákon való 
részvételre és edzőtáborok szervezésére, utaztatásra. 
A pályázat feltétele önrész biztosítása, mely jelen esetben 700.000-1.000.000,- Ft közötti összeg. Az önrészt a 
Gyáli Baráti Kör Sportegyesület nem tudja biztosítani, illetve az Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
által kiírt pályázaton esetlegesen elnyerendő összeget nem lehet a pályázati önrészre felhasználni, ezért kéri a 
Képviselő-testület támogatását a pályázati cél megvalósításához. 
A sikertelen pályázat esetén az összeg nem kerül felhasználásra.  
 
A fentiek és a melléklet alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
a a  Gyáli Baráti Kör Sportegyesület részére 1.000.000,-Ft-ot biztosít pályázati önrészre a 2013. évi 

költségvetés általános tartalékán szereplő összeg terhére, mely kizárólag nyertes pályázat esetén 
használható fel a pályázatban megjelölt cél eléréséhez az elnyert pályázati forrás arányában, 

b felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Dr. Sándor Tamás szervezési csoportvezető 
 
Gyál, 2013. április 12. 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 Polgármester 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
         Diera Éva 
        Pénzügyi és Adóiroda vezetője 
 



Tisztelt Papal Mihaly Polgarmester Dr!
 

Egyestiletiink - Gyali BKSE - megbizasi szerzodest kotott a Promosport Kereskedelmi es
 
Szolgaltatasi Kft.-vel.
 
A megbizott kizarolag palyazat, elokeszitesevel, illetve palyazatirasi szolgaltatast vegez az
 
egyesuletunk reszere.
 

Palyazunk: 

• Szemely szallitas 
• Sportruha es sportszer vasarlasara 
• Hazai es kiilfOldi utanpotlas tornakon valo reszvetelre, iIletve rendezesre 
• Edzotaborok, utaztatas 
• Etkeztetes 

A palyazat feltetele az onresz, ami esettmkben 700 .000 - 1.000.000 - Ft kozotti osszeg.
 
Sikertelen palyazat eseten az osszeg visszakerul Onokhoz.
 
Kerem a polgarmester Drat, hogy ezt az osszeget, - amennyiben lehetoseg van ra 

biztositsa az egyestiletunk reszere. Tekintettel arra, hogy Gyali Sport bizottsag altal
 
biztositott osszeget nem lehet palyazati on reszre forditani.
 

Kelt: Cyal, 2013. Aprilis 11. 

Tisztelettel es Koszdnettel
 
Boda Imre
 

Cyali Barati Kdr SE elnoke es a Cyali labdarugok,
 

~C()~ -L-, 

' yall Ban\tlk6r SPOrt egye '" 
2360 G ... , at

A Ya • Ady Endre lit 
' d6szam: 18672538_1_1" S, zam/aszam ' 11 o 

, 742300-20007638 



Tárgy: Javaslat  a  civil  szervezetek  pályázatainak 
elbírálására, a támogatás felosztására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  37/2013.  (III.07.)  sz.  határozatában  döntött  arról,  hogy 
pályázatot ír ki a civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására. 
A 2013. évi költségvetési rendeletben – a civil szervezetek támogatására - rendelkezésére álló keret a cél és 
általános tartalék terhére 3.000.000,- Ft.

A pályázati határidő lejártáig 2013. április 10-éig az alábbi pályázatok érkeztek be:

                A civil szervezet neve                                          Pályázati cél                                          Igényelt támogatás  

1./ Egymásért Mozgássérültek gyógyszertámogatásra, gyógyfürdő belépőre, rendezvényekre, 
Gyáli Egyesülete buszköltségre,postaköltségre,irodaszerre,nyomtatványra, támbotra)

Kért támogatás összege: 262.500,- Ft

2./ Cukorbetegek Egyesülete 20 éves évforduló megünnepelésének költségeire, orvosi előadások 
díjazására, gyógyszertári költségekre, koleszterin és vércukormérő 
készülékre, Gyógycipők, tesztcsíkok vásárlására, Diabetes 
Világnap” megrendezésére, az egészséges táplálkozás 
népszerűsítésére
Kért támogatás összege: 400.000,- Ft

3./ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub a 80 évesek köszöntésére (virág, vendéglátás), Gödöllői, 
Kékestetői  utazásokra,farsangi jelmezhez kellékek, Állatkerti, 
gyógyfürdői belépőkre, hajókirándulásra, számítógéphez kamera, 
hangfal vásárlás, ÓÉV búcsúztatóra
Kért támogatás összege:                                              270.000,- Ft

4./ Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete IX. Kistérségi Találkozó, Idősek Világnapja, Szüreti Fesztivál  

költségeinek fedezésére, 
városi szintű rendezvényekre
kért támogatás összege: 294.000,- Ft

Saját tagszervezet, saját tagok múzeumi belépőkre, fürdőbelépőkre, 
útiköltségre, könyvelési költségre, működési költségre
kért támogatás összege 193.500,- Ft
Összesen: 487.500,- Ft

5./ Kertváros Fúvószenekari Egyesület zenekari formaruha készíttetésére, dobszerelés vásárlására, kottatartó 
állványok beszerzésére
Kért támogatás összege: 280.000,- Ft

6./ Őszidő Nyugdíjas Klub Énekkar fellépéseivel kapcsolatos költségek, a Cserkeszőlői 
Nyugdíjas Találkozó, unokás kirándulásra Kiskunmajsára, Terror 
Háza Múzeum látogatása, júniusban megrendezésre kerülő 
Főzőversenyen való részvétel, mikulás ünnepségre, működéssel
kapcsolatos költségekre



 Kért támogatás összege: 300.000,- Ft
7./ Gyáli Kertbarát Kör koszorúzásra, védőfelszerelésekre, tömlők, csatlakozók,

beszerzésére,  pótlására,  virágvásárlásra,  plakátokra,  szakmai 
kirándulásokra,  belépő  jegyekre,  működési  költségekre 
(bankköltségre,  másolópapír,  festék patron, emléklapok vásárlásra, 
mobil  feltöltésre  vásárlására),  BKK-jegyekre,  külön  járatú  busz 
költségekre
Kért támogatás összege: 243.000,- Ft

8./ Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub 25 éves évforduló megünneplésének költségére, pedagógus tagok 
köszöntésére, eszközök fenntartási költségére (festék, nyomtatás), 
eszközök javítására, karbantartására, nyomtatványokra, a Költészet 
Napja rendezésének költségeire, működéshez, versek, életrajzok 
másolásához tintapatronra, papírra, pedagógusnap rendezéséhez 
virágra, üdítőre, süteményre, könyvelési díjra, posta- és 
telefonköltségre,  kirándulások úti és  szállásköltségéhez 
hozzájárulásra, múzeumi belépőkre,  tárlatvezetésre
Kért támogatás összege: 460.000,- Ft

9./ Kovács István Pál Dalkör tiszteletdíjakra,  zenekar  honoráriumára,  könyvelési  díjra,  virág 
vásárlásra,  dekorációra,  nyomtatványokra,  irodaszerekre,  ügyviteli 
fogyóeszközökre,  könyvelési  költségre,  kiadványokra 
mobilfeltöltésre, postaköltségre
Kért támogatás összege: 980.000,- Ft

10./ Gyál Városi Népdalkör dologi  kiadásokra,  rendezvény  költségekre  (Tavaszi  Találkozó),
utazási költségre, tanulmányi kirándulásra, citerákra, fellépő ruhákra
működési költségekre, eszközök költségeire, 
Kért támogatás összege: 400.000,- Ft

11./ Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete  adminisztrációs  költségekre,  nyomtatványok, 
fénymásolópapír, festékpatron, bankköltség, mobiltelefon feltöltésre, 
iskolai előadásokhoz szükséges szemléltető eszközök  
beszerzéséhez  (élelmiszer,  papírtálca,  műanyagpohár),  diktafonra

Kért támogatás összege: 115.200,- Ft

12./ Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület népviseletek vásárlására, határon túli népszerűsítésre, Erdélyben 
szakmai napra
Kért támogatás összege: 300.000,- Ft

13./Civilek a Környezetünkért Egyesület kirándulások megszervezése fiatalok részére: buszköltségek, 
múzeum látogatás költségei, arborétum belépők , meleg étel 
biztosítása, egyéb adminisztrációs költségek
Kért támogatás összege: 280.000,- Ft

14./ FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál Kárpát-medencei ifjúsági szabadtűzi főző- és sütőverseny 
megrendezésére, Magyarok Világnapja alkalmából 1 napos busz-
kirándulás, belépőjegyek, étkezés biztosítása
Kért támogatás összege: 500.000,- Ft

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését. 
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Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2013.(III.11.) számú rendelet az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről 6. sz mellékletében a cél és általános tartaléka terhére a civil szervezetek támogatása keret  
soron tervezett összegből- az alább felsorolt pályázatokat részesíti támogatásban:

                A civil szervezet neve                                          Pályázati cél                                          Támogatás összege  

1./ Egymásért Mozgássérültek gyógyszertámogatásra, gyógyfürdő belépő jegyre, rendezvényekre, 
Gyáli Egyesülete buszköltségre,postaköltségre,irodaszerre,nyomtatványra, támbotra

Megállapított támogatás összege: ………

2./ Cukorbetegek Egyesülete 20 éves évforduló megünnepelésének költségeire, orvosi előadások 
díjazására, gyógyszertári költségekre, koleszterin és vércukormérő 
készülékre, Gyógycipők, tesztcsíkok vásárlására, Diabetes 
Világnap” megrendezésére, az egészséges táplálkozás 
népszerűsítésére
Megállapított támogatás összege: ………

3./ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub a 80 évesek köszöntésére (virág, vendéglátás), Gödöllői, 
Kékestetői utazásokra,farsangi jelmezhez kellékek, Állatkerti, 
gyógyfürdői belépőkre,hajókirándulásra, számítógéphez kamera, 
hangfal vásárlás, ÓÉV búcsúztatóra

Megállapított támogatás összege: ………

4./ Nyugdíjasok Helyi Képviseletének
Közhasznú Egyesülete IX. Kistérségi Találkozó, Idősek Világnapja, Szüreti Fesztivál  

költségeinek fedezésére
városi szintű rendezvényekre
megállapított támogatás összege: ……….

Saját tagszervezet, saját tagok múzeumi belépőkre, fürdőbelépőkre, 
útiköltségre, könyvelési költségre, működési költségre
megállapított támogatás összege: ………..
Összesen: ………..

5./ Kertváros Fúvószenekari Egyesület zenekari formaruha készíttetésére, dobszerelés vásárlására, kottatartó 
állványok beszerzésére
Megállapított támogatás összege: …………

6./ Őszidő Nyugdíjas Klub Énekkar fellépéseivel kapcsolatos költségek, a Cserkeszőlői 
Nyugdíjas Találkozó, unokás kirándulásra Kiskunmajsára, Terror 
Háza Múzeum látogatása, júniusban megrendezésre kerülő 
Főzőversenyen való részvétel, mikulás ünnepségre, működéssel
kapcsolatos költségekre

 Megállapított támogatás összege: ………

7./ Gyáli Kertbarát Kör koszorúzásra, védőfelszerelésekre, tömlők, csatlakozók,
beszerzésére,  pótlására,  virágvásárlásra,  plakátokra,  szakmai 
kirándulásokra,  belépő  jegyekre,  működési  költségekre 
(bankköltségre,  másolópapír,  festék patron, emléklapok vásárlásra, 
mobil  feltöltésre  vásárlására),  BKK-jegyekre,  külön  járatú  busz 
költségekre, 
Megállapított támogatás összege: ………...

8./ Solymári Béla Nyugd.Pedagógus Klub 25 éves évforduló megünneplésének költségére, pedagógus tagok 
köszöntésére, eszközök fenntartási költségére (festék, nyomtatás), 
eszközök javítására, karbantartására, nyomtatványokra, a Költészet 
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Napja rendezésének költségeire, működéshez, versek, életrajzok 
másolásához tintapatronra, papírra, pedagógusnap rendezéséhez 
virágra, üdítőre, süteményre, könyvelési díjra, posta- és 
telefonköltségre,, kirándulások úti és  szállásköltségéhez 
hozzájárulásra, múzeumi belépőkre, tárlatvezetésre
Megállapított támogatás összege: ………

9./ Kovács István Pál Dalkör tiszteletdíjakra,  zenekar  honoráriumára,  könyvelési  díjra, 
virágvásárlásra,  dekorációra,  nyomtatványokra,  irodaszerekre, 
ügyviteli  fogyóeszközökre,  könyvelési  költségre,  kiadványokra 
mobilfeltöltésre, postaköltségre
Megállapított támogatás összege: ………..

10./ Gyál Városi Népdalkör dologi  kiadásokra,  rendezvény  költségekre  (Tavaszi  Találkozó),
utazási költségre, tanulmányi kirándulásra, citerákra, fellépő ruhákra
működési költségekre, eszközök költségeire, 
Megállapított támogatás összege: ………

11./ Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete  adminisztrációs  költségekre,  nyomtatványok, 
fénymásolópapír, festékpatron, bankköltség, mobiltelefon feltöltésre, 
iskolai előadásokhoz szükséges szemléltető eszközök  
beszerzéséhez   (élelmiszer,  papírtálca,  műanyagpohár),  diktafonra

Megállapított támogatás összege: ………

12./ Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület népviseletek vásárlására, határon túli népszerűsítésre, Erdélyben 
szakmai napra
Megállapított támogatás összege: ………..

13./Civilek a Környezetünkért Egyesület kirándulások megszervezése fiatalok részére:buszköltségek, 
múzeum látogatás költségei, arborétum belépők, meleg étel 
biztosítása, egyéb adminisztrációs költségek,
Megállapított támogatás összege: ………

14./ FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál Kárpát-medencei ifjúsági szabadtűzi főző- és sütőverseny 
megrendezésére, Magyarok Világnapja alkalmából 1 napos busz-
kirándulás, belépőjegyek, étkezés biztosítása
Megállapított támogatás összege: ………..

Határidő: megállapodások megkötése függvényében
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság
Az előterjesztést készítette: Sávai Mária aljegyző 

Gyál, 2013. április 11.

Pápai Mihály
 polgármester 

Az előterjesztés a 2013. évi költségvetési rendelettel összhangban van.

Gyál, 2013. április 11.
Diera Éva
Pénzügyi és Adóiroda vezető
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2360. Gya], Karolyi Mihaly u. 1. 

cike.gyal@gmail.com 

www.cike./apunk.hu 

Gyal Varos Onkormanyzatanak Kepviseldtestuletenek 

Oktatasi es Kulturalis Bizottsaga 
- ZDIJ APR 1O.2360. Gyal, K6rosi ut 54. 
-~- -
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I \-' t, LGazdikne Kasa CsiIIa, elnok reszere 
_ _ ' J ~ l,o.L" II ' 

Tis ztelt Elnok Asszonyl 

H ivatkozva a qycif Varos Onkomlcif!)!'.(fitcinak KepviselOtestiilete altal, a www.gyal.hu honlapon 

meghirdetett palyazati kiirasra, ame ly civil szervezetek kulturalis es szabadid 6s tevekenysegeneek 

tamogatasara iranyul, ezennel megkuldo m a Civilek a Kornyezetunkert EgyesiiIet palyazati 

an yagat. 

Palyazarunk reven egy kirandulas-sorozat megsz ervezeset kivanjuk megvalositani, eddigi 

tevekenysegunket tullepve nemcsak hatranyos helyzetii gyerekek es fiatalok , hanem csalad jaik 

szamara, Celja kulturalis ertekeink megismerese es a szabadid6 ertekes es hasznos eltolte senek 

nepsz eni sitese mel1ett a csaladi kotelek, a generaci6k ko zotti kapcsolat erositese, 

Bizunk abban, hogy a Tisztelt Bizottsag kiernelt figyelmet fordit egy, a gyermekekert, a fiatalokert 

es csaladjaikert tevekenykedo szervezet rmikod esere, s ezaltal tarnogatasra erdernesnek tartja 

Egyesulerunk prograrn jat, vallalt felada taink ellatasat , 

G yal, 2013. aprilis 10. 

Ti sztel ettel: 
!. 

'rOU/ t:-~-\~ ,:;:1, 
Katavits Ki~ -

Civilek a K6iriy,c!-/-c' ·:-.k"irt 'E gyesiilet 
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,A gyermek akkor em/ikeiik rdd holnap, ha ma vagy vele. " 

(Steffen F. Kraehmer) 

Civilek a K ornyezetiinkert Egyesiilet 

palyazata 

"Csutortok" - a gyili gycrckckert
 

"K3" KamaszKlub Kedden - a gyali kamaszoknak
 



Civileka Kornyezetunkert EgyesiiJet 

A pil)'aza csoport
 

Nev: Civilek a Kornyezenl nkert Egyesiilet (C.I.K.E.)
 

O m: 2360. Gyal, Karolyi Mihaly utca 1. 

E -mail : cikc.gral@{.lffiail.cnm 

H onlap: www.cikc.lapunk.hu 

Kapcsolattarto neve: Katavits Kitti 

Kapc solattarto szemely elerhetosege: 06-70/375-0770 

Ccgbejegyzesi nyilvantarta si szam: 4.Pk,60379/2006. (pest Megyei Birosag) 

Szamlaszarn : 11600006-00000000-41338649 (Erste Bank H ungary Nyrt.) 

Adoszam: 18725090-1-13 

A palyazat kiiro ja: Gyal Varos 6nkormanyzatanak Kepviselotestiilete 

A palyazat celja: szabad idos es kulturalis programok tarnogatasa 

A palyazott tevekenyseg id6tartama: 2013. majus I-tol 2013. november 30-ig 

A palyazott osszeg: 280.000 Ft, azaz Kettoszaz-nyolcvanezer Forint 

Az Egyesulet altalanos tevekenysege: egy olyan, gyali - elsdsorban hdtrdnyos hefyzetti - gyermekek is 

fiatalok , ualamin: csalddjazk szamdm kialakitott kiiZiissegi ter mlikodtetese, abo! lehetoseg tryiltk a kiiliinbO"zo 

egyeni es tdrsas, ualamint Ji~k.at~ szellemi es k reativ p rogramokon valO reszvetel altai o'nmagttk es tdrsaik 

megismerisere, lij elmenyek megtap(JJ'{jaldsara. A programok kidolgozasa saran a termiszetiink tiedelmere, a 

kO'rtryezettlldatos es egeszseges gondolkoddsra, eletmrJdra vald o'sztO"nzis, a kltlturank megismerese, a 

hagyomd'!}aink felelet!enitese is orzese, a tolerancia novelese, az eloitelet-mentesseg kO'zvetitese is a deuancia

preziCndd megraltfsitdsa szerepelkiemelt celkent. 

A palyazati programban egyiittm Ukod6, tamoga to szervezetek: 

Nyugdijasok Helyi Kepviseletenek Kozhasznu Egyesiilete (2360.Gyal, Ibolya u. 4.) 

gyali Csaladsegito Szolgalat altai rmikodtetett "Van-Hova" K1ub 

Ifjusagi Elsosegelynyujtok Orszagos Egyesiilete - IFELORE (Budapest, X.) 

Gyali Sporthorgasz Egyesiilet (2360. Gyal, Somogyi Bela utca 80.) 

Perernvarosi Horgaszto (Budapest, XVIII.) 



Civilek a Kornyezetunkert Egyesiilet 

BEMUTAT KO ZAS
 

A Civilek a Kornyezenlnkert Egyesiilet 2006-ban alakult, a Pest Megyei Birosag altai keriilt 

bejegyzesre a 4.Pk.60379 / 2006. iigyszammal. Osszefogasunk alapja a mentdlis es termeszetes 

kijrnyezetiink dde!me. Tevekenysegunket az Alapszabalyban lefektetett celok, es az azok alapjan 

meghatarozott feladatok kore szervezziik, amelyek fo nyomvonalon haladva az alabbiak: 

- telepulesi kozossegek tarsadalmi, kulturalis fejlodese, felz arkoztatasa 

- ifjusagot segit6 programok tamogatasa, letrehozasa 

- eselyegyenloseg megterernteset biztosito civil osszefogas letrehozasa 

- fontos, szeles re tegeket erin to tarsadalmi gondok jelzese, allasfoglalas kialakitasa, 

- kiemelt feladatken t a te rmeszeti k6rnyezet vedelme es a kulturalis ertekek felelesztese, 

megorzese, li j erte kek megteremtese 

2009 maj usaban uj tagok csatlakozasa reven korabbi elkepzeleseink kiegesziiltek, specifikusabba 

valtak, s ezen celok elerese erdekeben kezdemenyezesre kerult a "Csiitiirtij/e " nevii program 

tamogatasa, A klub 2009 marciusatol folyamatos jelleggel minden csutortok delutan megvalosulo 

foglalkozas gyerekek szamara, Ahhoz, hogy minden korosztaly igenyeik es erdeklodesuk szerint 

bevonhato legyen a programba, szuksegesse valt a kisebb gyermekek es a kamaszok, fiatalok 

szarnara tervezett teveken ysegek kettevalasztasa terben es idoben egyarant, Ezen igen y alapjan 

indult el 2009 novernbereben a Keddi KamaszKlub, a "K3". Egyesiiletiink tevekenysegenek 

rnasik f6 iranyvonala gyerekek, illetve fiatalok taboroztatasa, amely iden 4. alkalommal, s egyre 

bovi.il6 reszvetcli igeny mellett keriil megtartasra. 

PROGRAM-TERVE Z E T 

A C LK.E. tagjai kiemelt feladatnak tekintik a telepulesen CI6 gyermekek es fiatalk oruak 

erdekeben egy komplex program kidolgozasat, A programban minden Gyalon elo gyermek es 

fiatal reszt vehet, de fo celunk a hatranyos helyzetli gyermekek bevonasa, A program letrejottehez 

szuksegesnek tartjuk egy olyan kozossegi ter rmikodteteset, ahol eel: 

- a szabadid6 kontrollalt eltoltese, ezaltal a csell engesek, csavargasok, valamint az ezekbol 

gyakran adodo konfliktusok szarnanak, illetve gyermekek, fiatalkoruak altai elkovetett 

szabalysertesek, biincselekmenyek ekifordulasanak csokkentese, devianciak elterjedtsegenek 

visszaszoritasa; 
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- ertekkozvetites, felvilagositas, (deviancia)prevenci6 - kozvetlen kapcsolat kialakitasa a 

fiatalokkal, am e1y lehetoseget ad problernaik kozelebbi megisrneresere, 19y az azok megoldasaban, 

enyhiteseben megval6s1tand6 hatekonyabb segitsegre; 

- kepessegek fejlesztese (nyelvi, vizualis, zenei, fizikai, szellemi, keziigyessegi) 

- kulnirank megismerese, nepszokasok felelevenitese, hagyornanyorzes 

- termeszervedelern, kornyezet-, egeszsegtudatos eletmodra, gondolkodasra kesztetes 

- onmaguk megisrnerese, kortars kapcsolatok kiepitese, egymasra figyeles es kozos cselekves 

soran a kozossegi neveles indire kt megvalositasa - segitsegnyujtas ahhoz, hogy a fiatalok 

felisrnerjek sajat kep essegeiket, kialakulhasson bennuk az a kreativ, rugalmas, kezdernenyezo 

magatartas, arnely eligazodasuk alapja lehet munka, tarsas kapcsolatok vonatkozasaban. 

- tolerancia novelese , eloitelet-menresseg kozvetitese a gyerekek, fiatalok koreben 

Egyesiiletiink imrnar S. eve szervezi programjait, amelyek mintegy hagyornany jelleget oltottek 

(Focikupak, Csaladi Nap, GyerekNap, Foldblap, taborok, karacsonyi unnepseg stb.), s 19y egyre 

szelesebb korii erdeklodest tapasztalunk a lakossag, a gyerekek es fiatalok, valamint csaladjaik 

reszerol, Szuksegesnek tartjuk kiernelni, hogy az utobbi id6szakban a programjaink gyali 

resztvevoi reven mas telepulesekrol, budapesti es kistersegi iskolakbol is inforrnalodnak 

rendezven yeikrol, 

Varhato eves programunk havi Iebontasban
 

(a klubfoglalkozasok es jelen palyazati program kivetelevel)
 

D atum Kiemelt rendezvenyek Idop onthoz nem kotott programok 
2013. januar - teli Pingvin-parti 

- kirandulasok 

- interaktiv programok 

- kiallitas- es muzeumlatogatasok 

- rnozilatogatas 

2013. februar - Farsangolas 
2013. marcius - " Csiitortok" szuletesnap 

- Husvet 
2013. ap rilis - 9. FociKupa 

- FoldN ap (viragultetes) 
2013. rnajus - erdei iskola Varoskidon 

- G yerekNap 
2013 . junius - SportNap 
2013. julius - gyali tabor 
2013. augusztus - horgasztavi kirandulas 
2013. szeptember - S. Csaladi N ap 
2013. okt6ber - 10. FociKupa 
2013. november - "K3" szuletesnap 

- LibaNap 
- Toklam pas 

2013. december - adventi keszulodes 
- karacsonv 
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pALyAZATI PROGRAMUNK BEMUTATAsA 

Egyesuletunk eddigi munkaja soran, arnely a gyerekeket es a fiatalokat celozta meg, azon 

tapasztalat mutatkozott meg, hogy nern elegend6 csupan az 6 szamukra programok szervezese 

altal, kozos elmenyek reven lehetseges utat mutatni egy tartalmas, felelossegteljes eletre, hanem 

ezen folyamatba sZiikseges a cssldd egesztft bevonni. E zen kivul jellernzoen olyan csaladokkal 

keruliink kapcsolatba, ahol a legkevesbe kozosen eltoltott programokat tudnak megszervezni, 

akar anyagi, akar egyeb akadaly watt. Leginkabb az egyszi.i16s csaladoknal tapasztaltuk, hogy a 

sziilo sziik Iehetcsegeibol a gyermekenek/gyermekeinek igyekszik programot biztositani, 

miko zben a sajat leltoltodese~ illetve az egyiitt toltott ido alatt secrezhetd elmenyek 

elmaradnak. A gyerekekkel, fiatalokkal valo rendszeres kapcsolartartas tapasztalata, hogy 

jellemz6en keyes ido jut a csaladi beszelgetesekre, igy keveset tudnak egymasrol szi.i16k es 

gyerekek. E nnek megfe1el6en celul niztuk ki szulok, nagyszi.i16k, mas csaladtagok bevonasat is 

programjainkba, arne1y jelen esetben KIRANDUUS-SOROZATa tervezett id6szakon belul, 

Programunk reven meJyiilhet a csahidi dsseetartozsis, crdsddhet a generaci6k kozti kdtelek, 

nagyobb lolai tolersncis alakulhat ki, s mindezek revcn hsrmonikussbbd valhat a csslddi 

eJet~ amely kedvczd hatassal birhat a csskidtegok eletenck mas szegmenseire is. 

Masodlagos celkent ernlitheto a cssledok nchez htftkoznapjaib61 val6 kiszeksdds, 

kikspcsolodds, aktivpibenes, tij elmenyek revcn leltoltodes. 

Program jain k szervezese soran az egyik e1s6dleges szempont a koltseghatekonysag, annak 

figyelembe vetelevel, hogy a resztvevo csaladok tobbnyire hatranyos helyzetiiek, a keyes anyagi 

raforditassal jaro kikapcsolodasi modok reven azonban peldat es a tovabbiakban hasznosithato 

lehetoseget szeretnenk uyujtani szamukra, 

A fiatalokat mar a program elokeszuleteinek szakaszaba is szeretnenk bevonni kulonbozo 

feladatok ellatasa kapcsan, arnely reven onbizafmttk, jefefossegerzetuk,- vdffafdsuk niihet, fdt6ko'riik 

szifesedhet, tapascialatokat, /eilpcsofatokat szerezhetnek, irdekeiket ajijvoben eiinnyebben irvinyesithetik. Ezen 

feladatok lehetnek: a program nepszenisitese, uti eel kivalasztasa, a kirandulas menetenek 

tervezese, szervezese, program6tletek, egy-egy foglalkozas levezetese, stb. 

Egy-egy kirandulas alkalmat ad - a fentiekben masodlagos celkent megfogalmazottakon tul - az 

egeszsegmegorzesre es a rendszeres testmozgtis, aktiv clctmod elmenyere, csakugy, mint 

kozos bogracsozasra, csaladi jitekokra, vetelkedokre, ame1yekben helyet kap a 

munkamcgosztds, a felelossegvalla/;is, az egymdsr« figyeles, az elismeres, a bizalom, a 

tolerancia, a tisztelet ertekc. Projektunk ezen reszeben vallal aktiv szerepet az IFELORE, 

am ely az ifjusaggal vegzert tobb evtizedes tevekenysege (szabadidos-tevekenysegek, klubozas, 
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oktatas, stb.) soran szerzett tapasztalatait hozza magaval, Vallalt speeifikus programjuk a
 

kirandulasok soran az elsosegely-bemutato7 amely nemcsak elmelcti, hanem gyakorlati
 

tudiist is ad a resztvcvdknck.
 

Elkepzeleseink szerint a program a gyaIi Csaladsegit6 Szolgtilat aItal mlik6dtetett "Van-Hova"
 

Klub es a Nyugdijasok Hclyi Kepviseletenek K6zhasznu EgyesUletenek bevonasaval valosul meg.
 

A nuklearis csaladi strukrurakban mar nem jelenik meg harorn-negy generaeio, igy sok fiatalnak
 

nines (kozvetlen vagy rendszeres) kapesolata nagyszUleivel, dedszuleivel, A klub, illetve
 

partneregyesuletiink nyugdijas tagjaival totron id6 alatt a fiatalok kapcsolatot alakithatnak ki
 

egy - akar teljesen ismeretlen - generacioval, megismerhetik problcmaikst,
 

szembesiilhetnek het-nyolc Icelt evtized elettapasztalataval, igya jovore nezve kialakulhat
 

egy {kiilcsonds) segit6 kspcsolat. A kozos kirandulasokat mindenkeppen jo lehetosegkent
 

tartjuk szarnon a fent ernlitett ertekek megjelenesere vonatkozoan.
 

A program el6keszttese 2013.05.01. es 06.30. koz6tti id6s zakban, amely az alabbi - tobbnyire a
 

fiatalok bevonasaval elvegzendo - feladatokat foglalja rnagaba:
 

- tajekoztatas a programrol (plakatok, szorolapok, kozossegi o ldalaink, honlapunk)
 

- azon gyermekek, fiatalok csaladjanak rnegkeresese (a programban valo reszveteli szandek
 

kapcsan), akik korabbi programjainkon mar reszt vettek (Csaladil-Jap , GyerekNap, taborok,
 

klubfoglalkozasok, stb.)
 

- a kirandulasok rnenetenek pontositasa (helyszin, indulas-erkezes, utazas, turaurvonal, latnivalok,
 

csaladi jatekok, ve telkedo k kidolgozasa, kozos f6zesek reszletei, egyeb)
 

A program lebon yolitasa: 2013.07.01. es 10,31. kozott 

a programok soran fontosnak tartjuk annak biztositasat, hogy a resztvevok egyeni 

kipessegeikhez merten vallalhassanak feladatokat, a kozosseg (minimalis) szabalyai egyuttesen 

kerul jenek kialakitasra, 

olyan hozzaallas kialakitasat igyeksziink ekisegiteni, amelyben a pozjtiv megeroJites, a 

megoldds-ko''{/JontU gondolkodds es cselek ves kap helyet 

a kirandulasok, talalkozasok alkalmaval kulonbozo jatekokat, vetelkedoket tervezunk, 

amelyekben helyet kapnak olyao m6dszerek, eszkozok, mint a csoport-rnunka, szituacios 

es szerepjatekok, kozossegepites- es fejlesztes, drarnajatek 

az os szejovetelek nyitokorrel indulnak es zarokorrel ernek veget; mindez alkalom lehet az 

igenyek, elvarasok felmeresere, a visszacsatolasra, valamint mod a masikra va16 odafigyeles es 

az of,kijfljezesjf!Jlesztesere 
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a lezarast a program idoszakanak vegere tervezziik egy osszejovetel, talalkozo kereten 

belul, amely soran elmenybeszamolokra, ertekelesre van lehetoseg, valamint a projekt 

osszefoglalasakent videoklip bemutatasara, amely a fiatalok bevonasaval keriil elkeszitesre 

A projekt a fentiekben reszletezett ertekrendbeli valtozasokat, kepesseg- es szernelyisegfejlodest 

eredmenyezhet, amelyek az egyen es a csalad, a kozosseg szamara is hasznos lehet nemcsak 

adott idoben, a programsorozat alatt, hanem tavlati id6szakot tekintve is. Remenyeink szerint a 

kozos elrnenyek hosszu tavon beepiilnek a csaladok eletebe, s igy a tovabbiakban onalloan 

szervezhetik szabaclidejiiket, amelyre ezen till tudatos igenyuk lesz. A projekt sikeres 

megvalosulasa altal olyan kozosseg szervez6dhet, amely autonorn rmikodese feltetelezheto a 

jovoben is. 

A MEGPALy Az o r f bSSZEG FELOSZTAsA 

Terveink szerint a 2013. 07. 01. es 10. 31. kozotti id6szakban havonta egy, osszesen negy 

kirandulas keriil megszervezesre, valamint novemberben egy zaro-talalkozo - varhatoan 40 f6 

reszvetelevel. A programok iranyulnak mind termeszetben, turazassal eltoltott, mind kulturalis 

celu szabadid6s tevekenysegekre. 

A koltsegvetes az alabbi tetelekre vonatkozik, azonban szuksegesnek tartjuk kiemelni, hogy 

elosztasi acanya fiigg a tenyleges helyszinektol, a resztvevok szamat61, valamint az 

esetleges termeszetbeni adomanyokt61, egyeb felajanlasokt61, illetve a sikeres palyazat 

eseten a celkozonseg erdeklodesetol, igenyeitol! 

buszkolts eg: a palyazati kiiras alapjan a megengedett 20%, tehat maximum 56.000.

belepok dijai: pI. martonvasari Brunszvik Kastely es alcsutdobozi arboretum atlagosan 

600Ft/ f6 , osszesen 48.000Ft, valamin t egy-egy muzeuru/kiallitas megtekintese atlagosan 

1.000Ft/ f6, osszesen SO.OOOFt (2 alkalommal) 

kirandulasonkent egy-egy alkalommal meleg etel biztositasa a resz tvevok szarnara (helyi 

kifozde napi menuje, illetve kozos fazes): atlagosan 500Ft/ fa/alkalom, osszesen SO.OOOFt 

(a tizorai es az uzsonna biztositasat egyenileg szukseges megoldani) 

a program soran felmeriil6 egyeb koltsegekre elkulonitett 6sszeg (pI. elokeszulet soran 

plakatok, szorolapok keszitese, zaro-talalkozo kiadasai, stb.): 16.000Ft 
~ , 



( ) 

Civilek a Kornyezetunkert Egyesulet 

Kirandulasaink helyszineul szolgalhatnak - fentiekben emlitettek mellett - a gyali horgasztavak, 

hiszen a tulajdonosokkal tobb eves kapcsolat koti ossze Egyesuletun ket, s szamos alkalommal 

tettunk mar latogatast, s toltottunk el egy-egy napot, delutant a gyerekekkel. Jelen projektunk 

alkalrnaval is szarnitunk a Gyili Horgiszok Egyeswet es a Peremvarosi Horgaszok Egyeswet 

segitsegere, egyuttmiikodesere. 

OSSZEFOGLALAS 

A fentiekben ismertetett programunkat hianypotlo kezdernenyezesnek tartjuk, eddigi 

tapasztalataink, a csaladokkal tartott szoros kapcsolat alatamasztja azt, hogy Ietezo szuksegletek 

kielegiteserol van sz6, tehat, a gyakorlat a megcelzott csoport reszerol megmutatkoz6 igenyt 

nikrozi. Bizun k abban, hogy a palyazat elnyeresevel hosszu tam, szelesebb k6ru tevekenyseg 

reven folytathatjuk munkankat a gyerekek, fiatalok, valamint csaladjaik erdekeben, 
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2013 eves program 

20 13-ban az egyesulet tagletszama 92 f6 
Havonta egyszer tartunk Egyesuleti gyulest 
Minden egyestileti gyulest egy vezetosegi megbeszeles eloz meg. 
A vezetoseg 7 tagu 
A vezetosegi megbeszeles ternaja: a 2013 ev feladatai es program terveinek a 
megbeszelese, ugyanis komoly feladat az orvosi eloadasok megszervezese, eleg 
nehez osszehangolni az idopontokat, mivel az orvosok igen leterheltek, hozzank 
a szabad idejUk terhere tudnak eljonni, ezert akar honapokra elore le kell 
beszelni, hogy ossze tudjuk egyeztetni az idopontokat. 
Szerencsere ebbenaz evben mar sikerult minden egyes alkalomra biztositani az 
orvosi eloadasok megtartasat. 
Zabordszki Edith · gyogytomasz minden gyulesre eljon es olyan 
tornagyakorlatokat, tanit a tagsagnak, amit otthon is el tudunk vegezni, a 
testrnozgas nagyon fontos mindenki szamara, nagy oda figyelessel allitja ossze a 
tomagyakorlatokat, igyekszik mindig uj elemeket oda csempeszni, ez nagy orom 
szamunkra, ugy erezzuk, hogy nagy oromrnel teszi, az egyesuleti tagok koszonet 
kepen igyekszik a legjobb tudasa szerint elvegezni a felkinalt mozdulatokat. 
Kiemelten fontos a cukorbetegseg szovodmenyei kialakulasanak a 
megakadalyozasara illetve kesleltetesere, 
Az iskolakkal es a fogyasztovedelmi EgyesUlettel kozosen tartunk ebben az 
evben tobb alkalommal olyan rendezvenyeket ahol az egeszseges taplalkozas 
fontossagara, hivjuk fel a figyelmet, es szureseket vegzunk a Iehetosegeinket 
kihasznalva. .a prevencio fontossaganak a mcgismcrtetcse a gyerekek koreben. 
Ve rnyomasmeres vercukorszint meres, valamint koleszterin szintmeres.es 
testzsir szintrneres.testsulymeressel egyUtt 
Azt gondoljuk,hogy a rendczvenyek alkalrnabol nagyon sok ember 
megfordul.talan meg azok is akik egyebkent nem nagyon jarnak 
orvoshoz.nehany percet szentelnek az egeszsegukert.es meglathatjak hogy a 
meresek alapjan rendbe van -e az egeszsegi allapotuk 

v~ ~\ 
Gyal 20 13-04-08 Voros Jozsefnc 

eBE elnok 



A megpalyazott tevekenyseg rovid leirasa 

Celjaink: -2013 ban 20 eves az Egyesiilet szeretnenk ezt a kerek 
evfordulot megunnepelni, Terveink szerint egy kis fuzetet szeretnenk 
osszeallitani, egy fajta visszatekintes az elmult 2 evtized fontosabb 
esemenyeit dokumentalva. 
A program elorelathatolag 2013 szeptemberben lesz megtartva 
200 000 Ft 

Minden h6napban meghivott szakorvosok tartanak eloadast 
es gyogytornasz segitsegevel tornaszunk 
(orvosi eloadasok, gyogytornasz stb.: 100 OOOFt) 

2013 novemberben "Diabetes Vilagnap" megtartasa, valamint az 
Orszagos programra is szeretnenk eljutni 
Ez a Cukorbetegek evi egyetlen unnepe: 200 OOOFt 
Mindennapi feladataink a cukorbeteg emberek elethelyzetenek 

javitasa. 

Szukseges segitsegnyujtas.Isegelyek, gyogycipok, tesztcsikok 
Vercukorszintmerohoz es koleszterin szintmerohoz 100 000 Ft 
Minden Egyesuleti gyules 14-15-6raig a szuresekkel kezdodik 

2013-ban mar testsulyt es testzsir szintet is merunk, ezzel is segitve 
a nagyobb odafigyelest az egeszseges cletmod fontossagara 
Az egeszseges taplalkozas fontossaga es a rendszeres mozgas 

rnegszervezese 200 000 Ft 
CUKOR E EGEK 
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A program koltsegvetese! 

Az alabbi programok mcgrendezesehez szeretnenk az onok segitseget 
kerni! r 

1 A 20 eves evfordulo rnegrendezese: 200 000 Ft 

2 Orvosi eloadasok koltsege 100 000 Ft 

3 A Diabetes Vilagnap megszervezese es unnep 200 000 Ft 

4 Gyogycipok tesztcsikok vasarlasa: 100 000 Ft 

5 Az egeszseges taplalkozas nepszerusetese ~ 200 000 Ft 

Osszesen: 800000 Ft 

Onresz 400000 Ft
 

Kert tamogatasi osszeg 400000 Ft v' 

Egyeb forrasr61 meg nem tudunk 
CUKO R E EGEK 
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Cukorbetegek EgyesUlete Feladatterv 2013 evben 

EgyesUletUnk az elrnultevekhez hasonl6an tovabbra is a jovahagvott eves celkitiizesek , es a program 

alapjan dolgozik . Fa feladatunk a varas cukorbetegeinek erdekkepviselete, segitsegrwujtas abban, 

hogy betegeink egyUtt tudjanak elni betegsegukkel. EletminasegUk helvzetenek [avitasa. Arra 

torekszunk, hogy ezt szeleskoru egvuttrmikodessel tudjuk megval6sitani a MACOSZ-al a helyi 

onkorrnanvzattal 

Fabb celkituzesek 2013-re 

2013-as evben 20 eve a gyall Cukorbetegek EgyesUlete, szeretnenk ezt a kerek evfordulot 

megUnnepelni. Terveink kozott szerepel, hogy szeretnenk azokat azorvosokat es partolo 

kepviseloket meghivni, akik 20 evvel ezelott reszesei voltak az egyesUlet letrehozasanak. 

Valamint egy kis fuzetet szeretnenk elkeszlteni melyben az elmult husz ev legfontosabb esernenveit, 

rogzitenenk az emlekezesek szerint, azoknak a tagoknak azelmondasa alapjan, akik mar akkor is az 

egyesUlet tagjai voltak, es reszesei a programoknak . 

Tovabbra is apolni kell a"j61 kialakult kapcsolatokat, ki kell hasznalni az informacios lehetosegeket 

Hogy szeleskoni tajekoztatast tudjunk nvujtani tevekenvsegunkrol a varosi lakossag szarnara es az 

egyesUlet tagjai es az erdeklodak tobb ismeretet, szerezzenek a betegseguk kapcsan felmerUlt 

kerdesekrdl 

Az iskolakkal es a fogvasztovedelmi EgyesUlettel, valamint a gyali GYIK-kel egyUtt mukodve, nehanv 

egeszseg napot szeretnenk tartani, ahol az egeszseges taplalkozasrol es a betegsegek megelczesercl , 

valamint a cukorbetegsegrol szeretnenk a fiatalokat is tajekoztatni. Sajnos a cukorbetegseg nem 

korfuggd . A gyerekek kozott is vannak, akik ezzel a betegseggel kenvtelenek egvutt elni. Szeretnenk 

felhivni a figyelmet a szurd vizsgalatok fontossagara es a prevenci6ra 

TegyUk szinesebbe egyesUleti eletunket, kezdernenvezzuk mas egyesUletekkel a kapcsolattartast, 

kozos programok szervezesevel, varoson kivul is a tobbi cukorbeteg egyesUlettel a kapcsolat felvetelt 

- Reszt veszUnk a helyi onkonnanyzat altai szervezett varosi rendezvenveken es allami unnepsegeken 

Terveink kozott szerepel egy olyan egeszseg nap megszervezese ahol a varas lakossaga es a civil 

szervezetek tagjai isreszt, vehetnek a kulonbozo szura vizsgalatokon es orvosi eloadasokon. 

Havonta egyszer tartunk egyesUleti gvulest. minden alkalommal vernvornas es vercukorszint 

meressel kezdunk, majd orvosi eloadast hallgatunk meghivott szakorvosokt61, a cukorbetegseg 

szovcdrnenvetrct, annak megelozeserdl. Az aktualis problemak megbeszelese a kovetkezo napirendi 

pont, majd gvogvtornasz segltsegevel tornaszunk, es tanuljuk meg azokat a rnozga s elemeket, amit 

otthon is tudunk alkalmazni. A rendszeres rnozgas nagyon fontos a betegseg megelozesere 

CUKORB ~ T E ,EK 
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Palyazat 2013 -evre
 
Gyali Polgarmesteri Hivatalhoz
 

Egyrnasert Mozgasserultek Gyali Egyesulete.
 
2360 Gyal Erdosor u.140.
 
64400044-30067287-51100004
 
Pest Megyei Birosag 4.Pk.60.130/2002/4sz. TE 3345 alatt.
 

Egyesuletunk a varos minden rendezvenyen reszt vesz.
 
Vers mondas stb.keszillunk.
 
A kolteszet napjat kinem hagynank,
 
Jotekonysagi rendezvenyeken tolunk telhetoen tamogatunk.
 
Cukor betegeknel sajnos nagyon erdekeltek vagyunk,orvosi eloadasokat
 
hallgatunk.Az Oszido Nyugdijasokkal sokszor kozosen rendezunk.
 
Korhazas betegeinket minden evben 5.000.-ft/fO tamogatjuk.
 
Nagyon szornoru, hogy minden evben tobbszor kell ternetesi segelyt adnunk es
 
ternetesre jarnunk. Errol nem tudunk lemondani.
 
Miutan tagjaink beteg emberek igen indokolt lenne gyogyvizckhez szallitani

oket az utobbi evekben ezt onkoltseggel vagyunk kenytelenek megoldani.
 
lgen indokolt lenne legalabb a buszkoltseghez teritest kapnunk.
 
Tagjaink jobb osszetartozas erzesenek elosegitese erdekeben tavasszal
 
alakulasunk evforduloja alkalrnabol, osszel a mindenki neve napjat szavazta
 
meg e tagsag 1x-i bogracsolassal.A rossz erzesem nagyban attol van, hogy
 
barrnit rendeziink mindenhez kalapoznunk kell. Ez azelott nem volt.
 
Vezetosegi uleseinket minden honap elso keddjen, tagi gyiileseinket minden
 
honap harmadik keddjen meg tartjuk.
 
Szerencsenkre van jo par tamogato tagunk akik mozgathatok es sokat segitenek.
 

Tamogatasukat elore is koszonjuk 



Sajnos a 20 13-as ev az egyesulet eleteben igen gyaszosra sikerult. 
En magam voltam sulyos problernaval a Kek Goly6 uti Onkologian. 
Nagy reszben Vorosne Erika csinalta a munkamat az en keyes 
segi~,segemmel. Meg koszonni sajnos csak sz6ban tudjuk neki. 
Ha 0 nem segitett volna egy idore biztos le alltunk volna. 
A MEOSZ- hoz tanfolyarnra ment. Evzaronkat a tagok nagy 
megelegedescre rendezte. 
A Kozossegi Haztol kapott segitseget is nagyon koszonjuk. 
Most erosodtem annyit, hogy remelem tudom vinni tovabb az 
egyesulet dolgait. 
Tervunk lenne tovabb is a gy6gyviz latogatas. Amit a tagjaink 
egyenileg nem tudnak meg oldani. KI KELL mozditani a 4 fal kozn! 
oketo Tagletszamunk 55 to. Igen ossze tett .11evestol 75 evesig. 
Ugyanigy az allapotuk. Volt munka helyuk stb. 
Amit sehogy sem tudtunk meg oldani egy 17 eves fiunak a segitseget. 
A rende1etek szerint igen sokat kell szallitani orvosokhoz, 
bizottsagokhoz, meg a jo eg tudja hova nem. 
Miutan 17 eves teljesen kifejlett csak epp a kepessegei felelnek meg 
mindenben egy 8 h6napos csecsemonek. A vezna torekeny edesanyja 
kenytelen olben szallitani es a kocsiba berakni. Mint a tobbi hasonl6 
Ok sem memek kerni, Rossz a tapasztalatuk es inkabb nem teszik ki 
magukat a megalaztatasnak. 

Gyal, 2013 03 30. 

. .
 



Sajnos egyeb forrasunk nines, a munkankon kivul, honnan is 
lenne. Onresz a fizikai munkank, ami sosem tamogatott. 

Palyazatunk szamszaki kimutatasa: 
1Ox5000.-ft tagok tamogatasa =50.000.

posta kltsg 25.000.
rendezvenyunkre 30.000.

1 db.tambot. 10.000.-
Vegyes irodaszer.nyorntatvanyok stb. 30.000.-

Busz kltseg tamogatas 50.000.
Gy6gyvizekhez belepokre 45x1500. 67.500.-

Osszesen: 262.500.-

Mivel tudjuk, hogy igen keyes az elosztani valo penz igy 
Igen szorosra fogtuk a kerest. Ami sajnos mind jogos. 

Segitseguket el6re is koszonjuk. 

Gyal, 2013 03. 30. 

Regeczi Belana 
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FEGY Polgaror es 
Tiizolto Egyesiilet Gyal 
2360 Gyal, Rakoczi u. 42-44. 
Mobil.: 06 70/332-1600 
Tel/fax.: 0629/340-333 -rii)tr: 

I
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$ivu' (y ,1. palyazo intezmeny, bemutatkozasa 

intezmeny neve: Fegy Polqaror es Tuzolto EgyesOlet Gyal 

C.bejegy.szama: Pest Megyei Cegbfr6sag TE 877 

adoszama : 19177517-2-13 

clme: 2360 Gyal Rakoczi F. 42-44 

kapcsolattart6: Kalmar R6bert 

neve beosztasa: elnok 

telefonszarna : 06-706323-323 

e-mail cime: fegy .kalmar@gmail.com 

bank neve es Alsonernedi es Videke Takarekszovetkezet 

szarnla szarna: 64400044-10400229-00000000 

palyazott osszeq: 500000 ft azaz otszazezer forint t.. 

Onresz : a Palyazati osszegen felOI 200000ft 

Palyazat celja : 1, 2013 .10.12-en megrendezesre kerulo 

I. Karpat Medencei Haqyornanyorzo 

Orszaqos Ifjusagi SzabadtOzi 

Fozoverseny 

Fegy Polqaror es Tuzolto EgyesOlet 

rendezeseben 

2, Az EgyesOlet eves proqrarnjaban meghirdetett 

Magyarok Napja Bosztorpusztara val6 kirandulas 

lebonyolttasa. 



2, A Fegy Polgaror es Tiizolt6 Egyesiilet ifjusagi tagozat eves programja : 

A 2013. ev sordn az aldbbi tevekenysegi korokben folyuuunk folyanuuos 

kepzeseket, foglalkozdsokat elmeleti es gyakorlati formdban egyarant: 

-Tuzoltasi gyakorlat 

- Tuzvedelmi oktatas 

-Polgarvedelmi ismeretek 

-Bunmegelozes, kozlekedes biztonsag 

- Elsosegely nyujtasi ismeretek 

- Jarorgyakorlatok 

- Ismeretek a FEGY mukodesebol, felepitesebol, szoktatas a 

mindennapi rutinteendok lefolytatasahoz 

-Ismeretek a FEGY hagyomanyaibol eddigi tortenetebol 

-URH radiozas elsajatitasa 

-Helyi, varos es terkepismeret 

-Drog ellenes kepzcsek 

-Komyezetvedelemmel kapcsolatos tudniva16k 

-Kutatasi gyakorlatok kill- es belterilleten 

-Fozoversenyek megrendezese, fozestechnikak elsaj atitasa 

-Kirandulas Bosztorpusztara 

-Kerekpar kirandulas 



"'"
 3, A palyazott programok leirasa: ~ 

A FEGY POLGAROR is TUZOLTO EGYESULET, 

SZABADTUZI LOVAGREND RENDVEDELMI
 
FOKAPITANYSAGANAK POLGAROR SZEKCIOJA
 

MEGIDV BENNETEKET
 

AZ 

1. KARPAT-MEDENCEI IFmsAGI SZABADTUZI FOZO-ES 
SUTOVERSENYERE 



Bevezeto
 

Minden nernzetnek csodalatos hagyornanya a fozes tudornanya. Ebben kulonlegesek vagyunk mi 
Magyarok. 

Ugy erezzuk, hogy ezt a hagyomanyt oriznunk kell! 

Alazattal es tisztelettel kell a fozes tudornanyat vedeni, mert sok olyan dolgot hoztunk letre , amire 
buszkek lehettink. Kulonleges resze a kulturanknak a hadikonyha. Tortenelmunkbol ad6d6an a 
hadikonyha mindig is jellemezte es vegigkiserte eletunket. 

Nemzetsegunk befogad6 jellemebol, hataraink szelessegebol ad6d6an eltero tajegysegek jellemeztek 
Orszagunkat evszazadokon keresztul. Ebbol kifoly6lag gasztron6miai kulturank igen szeles. Eteleink 
sokszinuek voltak, es lesznek, mert a megszerzett tudasunkat atadjuk gyermekeinknek, unokainknak. 

Celunk, hogy 6k bernutathassak, mit tanuItak nagyszuleinktol, tolunk, ezert hivtuk letre az elso , 

!fjusagi Fozoversenyiinket
 

A verseny fovednokei: 

Dr. Szucs Lajos 
Pest Meg yei Kozgyiiles Elnoke
 

Papai Mihaly
 
GyM Varos Polgarmestere
 

Panczel Karoly
 
Gyal Varos Alpolgarmestere Orszaggyulesi Kepviselo
 

Vednokok es tamogat6ink: 

Soris Zoltan
 
So6s teszta Kit. tulajdonosa
 

Kovacs Tibor 
Fogaskerekgyar Kit. tulajdonosa 

Gazdik Istvan 
Arany Janos Kozossegi Haz es Varosi Konyvtar igazgat6ja 

Kalmar Robert 
Vezuv-Kalmar Kft. tulajdonosa 



Rendezo: 

Szabadtiizi Lovagrend Rendvedelmi Fokapitanysag, Polgaror Kapitanysaga
 
Lebonyolitasert felelos:
 

Lovasi Jozsef 

Szabadtiizi Lovagrend Rendvedelmi Fokapitanyai
 
Romfa Mihaly es Hajdu Attila
 

Fegy Polgaror es Tuzolto Egyesillet tagjai
 

Rendezveny helyszine es ideje: 

Gya], Sportpalya, 
2013. oktober 12. 

Zsuri tagjai a Magyar Gasztrouomiai Szovetseg es a Szabadtiizi Lovagrend kepviseloi 

A verseny jellege: 

Szabadtiizi eszkozok hasznalataval (gaz es villany nem megengedett, esak kulon bejelentes alapjan 
sutemeny, vagy egyeb kiegeszito anyag elkeszitesehez) keszitendf etelek versenye. 

Csapat osszetetele: 

Fozocsapatonkent 1 f6 vezeto "mentor", aki nem vehet reszt a fozesben, esak tanacsokkal lathatja el a 
fiatalokat. 

Negy f6 14 es 18 ev kozotti szakacsnovendekbol, akik a verseny idopontjaig nem toltottek be a 18. 
eletevuket, valamint "kuktakb61" es kiserokbol all. 

A nevezes etelkategoriankent is leadhato, de komplett meniivel is lehet jelentkezni. 

A verseny kategoriai: 

1. bogracsos etelek keszites 

2. grill etelek keszitese 

3. szabadruzon, vagy szabadban (esak is a helyben) keszitett sutemenyek 

Az etelek elkeszitesi lehetosegei: 

Nyilt, termeszetes tiizon, bogracsban, grillen, vagy tare san. A nyersanyagot es a fozeshez szukseges 
kiegeszito anyagokat fozesi kategoriankent minden esapat hozza magaval, 

Fozesi adagszam: 

Minimum 10 f6 reszere, melyb61 1 adagot a zsurinek kell bemutatni. A talalas is elbiralasra kerul. 

A vendegek reszere, k6sto16jegy elleneben etel adhat6. A k6sto16jegyet az informacios pultnal lehet 
megvasarolni, 300 Ft-os egysegaron. A esapatok a k6sto16jegyet ugyan ott visszavalthatjak, 



Elkeszitesi iddtartam: 

0900 
- 1300 6ra, a Zsurinek 12.30-14.00 ora kozott lehet bemutatni 

ElkeszithetO etelek: 

Barmilyen az evszakra jellemzo es a nemzeti vagy tajjellegu etelkulonlegesseg! 

NEVEZES: 

E-mailben, legkesobb 2013. szeptcmbcr 15-ig. 

elm:	 lovagiverseny@faraocomp.hu 
boss({v,faraocomp.hu 

Telefonon: 06-70-3356080 vagy 06-30-639-4530 

Levelben: 2260 Gyal , Rakoczi Ferenc utca 42-44. 

VERSENY KliRAs 

Nevezesi dij, nines. Kerunk minden csapatot, hogy a tajegysegere, kozvetlen kornyezetere, vagy 
lakohelyere jellemzo ajandektarggyal j arulj on hozza a rendezveny sikerehez. 

A versenyben indu16 f6z6 csapatoknak egy 3x3 m nagysagu satorhelyet es ugyanakkora eloteret 
biztositunk. Igeny eseten korlatozott szamban 3x3 m-es pavilont tudunk biztositani. Minden 
fozohelyhez 1 asztal es 2 padot helyezunk el. 

A versenyhez szukseges eszkozokrol a csapatok gondoskodnak (bogracs, rostsuto, allvanyok, 
vagodeszkak, kesek, grill eszkozok, illetve a higienia betartasahoz szukseges mosogat6szerek es 
mosogatoeszkozok) . Vizet es a fat a rendezoseg biztositja. Villanyararn vetelezesre lehetoseg van , 
amire az igenyt a nevezesnel kerjuk jelezni. 

A megadott nevezesi hatarido utan nevezest, csak akkor fogadunk el, ha meg azt a hely adottsagai 
lehetove teszik. 

A reszvetel feltetelc a ncvezes leadasa: 

A nevezesek sorrendjebe a csapatok sorszamot kapnak, mel y egyben a fozohely szamat is jelenti 
majd. Az egy helyrol erkezo csapatok termeszetesen egymas mellet foglalhatnak helyet. A minden 
csapatnak lehetosege van bemutatni a kornyezetet, ahonnan erkezert. Ezt tehetik a fozohely 
diszitesevel es sz6ban is. A fozohelyen kialakitott ismerteto anyagok segitsegevel is tortenhet, Az 
egyes fozohel yeket a zsuri pontozza es azt a vegen ertekeli is. 

mailto:lovagiverseny@faraocomp.hu


VERSENY RESZLETEZESE 

A megjelolt napon a versenyzo csapatok egy-egy kepviseloje reggel - a program tervben 
meghatarozott idoben - talalkozik a szervez6kkel. A fozesre , vagy grillezeshez szukseges husokat es 
anyagokat a versenyzo biztositja, igazolva az eredetet, szarmazasi helyet. A versenynap reggelen 
tortenik a megkuldott jelentkezesi lapok alapjan a csapatok regisztralasa, amikor kozolni kell a 
keszitendo etel elnevezeset, illetve ekkor kerul sor a fozesi helyek kisorsolasara is. 

A tiizgyujtas idejet egy harsonaszo - vagy mas hangot ado eszkoz - jelzi majd a programtervben 
meghatarozott id6pontban. A start jel elhangzasa elott az alapanyag atvizsgalasara, tisztitasara es a 
kiegeszito anyagok kihelyezesere, elokeszitesere van lehetoscguk a versenyzo csapatoknak. 
Amennyiben a startjel elhangzasa elott valamelyik csapat tuzet gyujt a versenybogracs ala , kizarja 
sajat magat a versenybol 

A tuzgyujtast a zsuri ellenorzi es pontozza. Plusz 20 pontot lehet kapni, azert, ha valaki egy szal 
gyufaval meggyujtja a tuzet. Minden tovabbi gyufaszal elhasznalas - 5 pont levonas a 20 pontbol, 
Egesgyorsito anyag hasznalata nem engedelyezett! 

Zsurizesre az elkeszult eteleket az eligazitason elhangzott idopontban lehet a zsuri asztalan 
elhelyezni. Az etel leadaskor minden csapat a zsiiri fele a kinalast megerositheti egy rdvid 
produkci6vaI. A rneghatarozott idoben a zsuri ele talalt, az asztalon elhelyezett elkeszult etelek 
vesznek reszt a versenyben. 

ZSURlZES 

A .Szabadtiiti Lovagrend Legjobb Aprod Szakdcsai" cimert az eloirasok szerinti nemzetkozileg 
elfogadott zsurizesi szempontok alapjan lesz az ertekeles. A zsuritagok egyenkent pontozzak
ertekelik a csapatokat, majd az altaluk adott pontszamok osszesitesevel hatarozzak meg az adott 
csapat helyezeset, a vegeredrnenyt. A zsiiri a fozes megkezdesetol a talalasig vegig pontozl 
(Szempontok: megjelenes, tisztasag, esszeniseg, csapatmunka, talalas, hofok, iz, stb.). A keszetelbol 
egy adagot kitalalva a zsurinek kell biztositani a biralashoz. Az elkeszult eteleket kerjtik majd a 
zsurizes vegeig meghagyni es melegen tartani, mert Igy az esetleges vitak elkerulhetok. 

niJAZAs: 

Vandorserleg: 
A zsuri dontese alapjan az osszeredmeny figyelembevetelevel kerul kiadasra. A vandordijat elnyero 
csapat egy evig a "Szabadtiizi Lovagrend Legjobb Aprod Szakacsai" cimet viselhetik, melyet egy 
aranyszalag jelkepez. Azt minden olyan helyen viselhetik, ahol fozesi celbol, vagy a Szabadtuzi 
Lovagrend rendezvenyen vesznek resz, 

1. kateg6ria: Bogracsban fort etelek I - III. Serleg, oklevel, erem, kulondijak 
2. kateg6ria: Grillen keszult etelek I-III . Serleg es erem, kulondijak 
3. kateg6ria: (suremenyek) I-III. Serleg, oklevel , kulondijak 

Kiildndij: 

A zsuri altal a helyezetteken kivi.il arra erdemesnek itelt, valamint Szabadttizi Lovagrend 
felajanlasaval a nepi hagyomanyokat leginkabb apolo csapat reszere A legjobb tiizmester kulon 
dijazasban reszesul. 



Fozohely kijelolese: 

A nevezesek sorrendjeben a csapatok sorszamot kapnak, mely egyben a fozohel y szamat is jelenti 
majd. Az egy szervezethez tartoz6 csapatok termeszetesen egymas mellet foglalhatnak helyet. A 
szervezeteknek lehetoseg nyilik a bernutatkozasra sz6ban, illetve a fozohelyen kialakitott ismerteto 
anyagok segitsegevel. 

Kiildndijhan reszesiil meg a legszebb fOzohelyet bemutato csapat. 

. . .... ...:IJ 

t..l r J ' 1 : .; 
f1 

... ' . , .':1' 

" 
u ~•• I F ~ ... 

J ~ ,......It· 

~ 

- .. 
::; 

.. r 
\1 
~ 

. . . "'" 
~ -~ 

,! G
-
IUT "FC,T1 II v OL 

O,AO I ·.·" ~ . 

:" H • Ii • -s 

" 

M5 autopalya 

-. 
..'!.... .' 

~ "" ~... 0 f , ..... - of 

::>.... ..... 
~ " ' 

A rendezvenyen resztvevok szama varhatoan 25 csapat, csapatonkent 4 fO+ 1 mentor es 
kiserok, Kb: 160 fO. A kiszolgalo szemelyzet es a versenyt lebonyolitok szama kb: 20 fO 

2, 

Az egyesiilet tagjainak es az ifjusagi tagozatanak a Magyarok Vilagnapja alkalmabol 1 napos 
buszkirandulas szervezese, ahol a hagyomanyokkal es regi kulturaval ismerkedhetnek meg. 
A palyazat celja a belepojegyek es az odautazast biztosito buszkoltseg fedezete es az aznapi 
egyszeri etkezes biztosuasa a resztvevok szamara, a rendezvenyen resztvevok szama70 fo. 

Gyal, 2013. aprilis.Ifl, 



Foqyasztovedelmi Egyesiilet Gycili Szervezete 

Gycl, Arpcid u.77. 

2013. evi Palytizat 

Eliittiink az utodunk, de nem mindegy, hogy mit eszik, es hogyan el.. .. 

A Poqyasztovedetmi Egyesiilet Gyali Szervezete sok-sok eve miikodik: Ez idii alatt 
foglalkozott vizzel,szemetszcillitcissal,kereskedelmi elleniirzessel/2008.elott/, majd 2008. 
utan a torvenyi valtozdsok miatt meqvaltozott a hataskore. Ett/i! az idotol fogva tenyfeltaro, 
tanacsadoi, tajekoztatoi [eladatokat lathat el. Mint civilszervezet tagja vagyunk az 
Orszaqos Foqyosztovedelmi Egyesiiletnek. Szakmai utmutatast, informaciokat kapunk, es 
az eloadasokhoz a temaval kapesolatos eloadok segitik munkankat. Napi szinten keresnek 
benniinket, foleg kereskedelmi es szolqaltatasi problemak miatt Itt kernek tanacsot, hogy 
valoban mi iIIeti meg a vastirlot a jotallas, garancia vonatkozasaban, kihez-hova 
fordulhatnak. Ezen tullepve azt gondoltuk, mivel a foqyasztovedetemi torveny is foglalkozik 
a tanulok ez iranyu ismeretek[elvetelevel az iskolai oktatas keretein beliil, [elvessziik az 
iskotakkal a kapcsolatot , esszerveziink. 

Ugygondoljuk, ha egy evelteltevel a gyerekek emlekeznek az interaktiv eloadasra, es 
sajnaljak, hogy nem Ok vesznek reszt jelenleg benne, az [elenk nagy dicseretnek hangzik. Az 
interaktiv felvtlaqosito ekiadasok. az eqesz tanevben folyamatosan meqtartasra keriilnek. 
Az iskoltik fogadokeszsege nagyon kedvezo, nem szolva a qyerekek kiireben aratott 
tetszesrol. j6 hangulatban, aktivitassal telnek az orak. Nagyon jo otlet volt, hogy a 
bemutatokon a tobb [ele eletmiszer kozul kell /lehet valasztani, es eimondhatjak miert 
dontottek mellette. Az eliiado szeles ismertetot ad az eqeszseqes txiplalkozasrol, eletmodrol, 
es a tudatos vasarlasrol. A jo, es kevesbe hasznos elelmiszerekrol. Szo keriil a vegyes 
elelmiszer foqyasztasrot, es a rendszeres , napi tobbszori etkezes fontossagarol. 

Mar visszatero kedves tortenet: felmutatunk egy zoldsegfeJet, szinte egyontetii a valasz, 
hogy a qyiimberrol van szo, de kideriil, hogy az a csicsoka . Megtisztitva kiirbe kinaljuk, es 
90%-ban finomnak tataljak, adtunk valami ujat, sot vetoqumot is osztottunk. A nem 
eqeszseqes elelmiszereken kivul az tiibbit ora veqen elfoqyaszthatjak a gyerekek. 

Tovabbi eqyiittmiikodes alakult ki az iskolak es a Gyali Kertbarat Kiir szervezete kiizott, 
mert[elkertek minket az iskolai /OKO iskoia/ alapitvanyi napon a reszvetelre, es egy stand 
[elallitasara. A tervezett iskolai alapitvanyi napon eqyiittmilkodes kereten beliil meg a 
Cukorbetegek Egyesiilet Gyal-! szervezete is reszt vesz, igyegy kerek eqesz lesz a 
reszveteliink, sokkal szelesebb kort bevonhatunk a felvilaqosito munkankba. Az OKO 

iskolaban tervezett tanulokert kialakltasaban szakmai seqitseqet nyujtunk, es nagy 
elorelepes lesz, hogy a gyerekek /akinek otthon nines lehetiiseqe / eloben megismerheti a 
zoldsegfeleket 
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Terviink, hogy az alapitvtinyi napon a mi standunktuil a csicsokabol pld. kremIevest fogunk 
kesziteni. A helyi sajtoban mindezekr61 tudositast adunk a lakossaq reszere. 

Termeszetesen szponzorok felkutatastival iqyeksziink csokkenteni a koltseqeket, az elmult 
evben a Spar, ez evben a CBA volt seqitseqiinkre elelmiszerekkel: 

A Cukorbeteqek Egyesiilete Gytil-i szervezetenel, valamint a Gytili Kertbarat Kor -nel osszel 
tervezziik hasonlo el6adcis meqtartasat, termeszetesen kib6vitve a [elniitteket erinui 
temaval. 

A projektben emlitett[eladatunkat mar azzal a szandekkal inditottuk el, hogy esakis 
eredmenyes lehet Az interaktiv modszer alkalmazasa soran bizonyos huinyossaqok 
kideriiltek, es remeljuk, hogy a megfelel6 valasz megmarad, nem felejtik el, s6t a csaladban 
is beszelnek rola. Az el6adcis soran az egyes karos elelmiszerek, italok ismertetese szinten 
esziikbe jut, ha netan meqkivdnnak a Colat: Ttiiekoztatiist kaptak a tudatos vastirlasrol is, 
termekek jeloleseriil, hogy mit kell figyelembe venni jlejciratid6,felhaszncilhatoscig,kaloria 
stb.r. Feln6ttek eseteben inkabb a koriiltekintii vasartasra /termekbemu ta tok/ hivjuk fel a 
figyelmet, ha tizb61 hetnek eszebe jut, hogy szakiizletben sokkal olcsobban hozzajuthat a 
termekhez mar mondhatjuk eredmenyes volt a talalkozas. 

A Foqyasztovedelmi Egyesiilet Gyali Szervezete egy kiesit elter a valoban haqyomanyokat 
koveto es teremt6 egyesiiletekt61. Nines enek, zene.tanc, de van felvilaqositas, 
tatuicsadas.problema megoldcisjlegalcibbis annak eliiseqitese. Amennyiben ezek a 
[eladatok belefernek ebbe a [oqalomba, akkor mi hagyomcinyt szeretnenk teremteni. 

Gycil,2013. 04.OB. 

Pusztai jozsefne 

elnok 
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KOLTSEGVETES 

-Az eliiadasokon a szemleltetes elelmtszerekkel 

tortenik, nekiink ez teszi ki a legnagyobb koltseqet: 

-Elelmtszerek.papirtalca es pohar 60.000.

-McisolOpapir,[estekpatron 20.000.

-Mobiltelefon [eltoltes 20.000.

-Bankkoltseq 13.000.

-1db diktafon 15.000.-

Osszesen: 128.000.-Ft 

Sajat erti: 12.800.-Ft 

Nyito penzkeszletunk 50. 742.-Ft 

Tagdij bevetel 13.000.-Ft 

2 db ervenyes NEA palyazatunk van, az eredmeny 

nem ismert r legkisebb osszeq 250 eFt/db / cithuz6d6 palyazatok 

A szponzori adomany iisszeqe nem tervezhetii , de minden eloadas eMU kiserletet tesziink. 

A fogyaszt6vedelmi Egyesiilet Gycili Szervezete koszonetet[ejezi ki, hogy 2013. evben is 
lehetoseq nyilt a pcilycizatra.
 

Kerjiik a Tisztelt Oktatasi es Kulturalis Bizottscigot palyazatunk pozitiv elbirtiltisaban.
 

Gycil,2013. aprilis 

Tisztelettel: 

Pusztai [ozsefne 

elniik 



"Kulturalis elet erositese, nepi enekek, 
hagyornanyok, citerajatek " 

pALVAzAT 

Gyal Varos Onkorrnanyzatanak Kepviselo-testulete altal kiirt civil 
szervezetek szabadidos es kulturalis tevekcnysegenek tamogatasara. 

Palyazo adatai: 

Neve:	 Gyal Varosi Nepdalkdr EgyesUlet 

Cime:	 2360.Gyal, Landler lena u.54. 

Levelcim:	 2360.Gyal, Heltai lena u.54. 

Adoszama:	 18682537-1-13 

Bankszamla szama:	 Alsonemedi es Videke Takarckszovetkezct 
64400044- 10401660-00000000 

Cegbej, Nyilv.szama:	 12.Pk.60.382/1998/13. 

Az egyesUlet tevekenysegi Kore : 

•	 Kulturalis tevekenyseg 
•	 Kulturalis orokseg megovasa 

•	 Nepi hagyornanyok orzese es tovabbadasa 

•	 Egyuttmukodes GyM varos civil 
szervezeteivel Oktatasi es kulturalis 
intezmenyeivel, helyi Polgarrnesteri 
Hivatallal, Egyhazakkal, 



Gya! Varosi Nepdalkor 2013 evi programja 

Az Egyesulet minden csutortokon tartja probait 16-20 6ra kozott, amihez helyet
 
az Arany Janos Muvelodesi Haz es Varosi Konyvtar biztosit szamunkra. A
 
pr6ba 16-17 kozott egyeni hangszeres pr6ba 17-19 kozott csoportos enek pr6ba,
 
19-20 kozott citera pr6ba.
 
Vezetosegi uleseinket minden h6nap elsa csutortoken tartjuk ugyan itt 16,15 -17
 
6ra kozott, az aktualis teendok mcgbcszelesere.
 
Minden negyedev utols6 csutortoken megunnepeljuk a nevnaposokat, Ilyenkor
 
az unnepeltek keszulnek valami meglepetessel a csoportnak. K6z6s beszelgetes
 
es enekles szokott lenni. -Ez koltseggel nem terheli az egyesUletet.
 
A csoport jelenlegi letszama 17m. A leg fiatalabb 27 a legidosebb 77 eves.
 
Minden evben negy uj csokrot tervezunk tanulni, ez ebben az evben sem
 
valtozik.
 
Egyesuletunk 2013 evben tagja a K6rusok Orszagos Tanacsanak, valamint a
 
Vass Lajos Szovetsegnek is.
 

A csoport fejlodesc j6nak mondhat6.
 
200S-ban majd 201O-ben is KOTA ARANY minositest szerzett a Nepdalkor.
 
Ezt az eredrnenyt szeretnenk 20 12-ben is megismetelni,
 
2011-ben Vass Lajos Emlekversenyen EZUST fokozatot ertunk el.
 
Orommel veszunk minden felkerest es igyekszunk eleget tenni minden esetben.
 
Noi fcllepo ruhaink csereje 2011 ev elejen befejezodott, ami zsurizett viselet. Az
 
idok folyaman :2 uj noi taggal bovultunk, azomban ruhat nem tudunk szamukra
 
biztositani. A ferfiak fellepo ruhajanak cserejet az elmult evben kezdtuk, ami
 
ugyancsak zsurizett viselet lesz. Jelenleg 6 ferfi tagja van egyesuletunknek.
 
Ezek egyenkenti ara elozetes szamitasaink szerint 40000,-Ft.
 
Terveinkben tovabbra is szerepel 3 "Gats" citera vasarlasa is a csokrok
 
szinesebbe tetelet szeretnenk ezzel elerni.
 
A nepdalkor legnagyobb kiadasat a busz koltseg jelenti, ami a fellepesek
 
helyszinere val6 eljutasahoz szukseges.
 

Januarban Uj esztendot koszontottunk az Azt a Ragyogojat Notamusor felkerese
 
alapjan
 

Marciusban mar hagyomanyosan a Nepdalkorok VIII. Tavaszi Talalkozojat
 
tartottuk. (180m)
 



Vendegunk volt: 
Piros Rozsa Nepdalkor Budaorsrol 
Labdarozsa Nepdalkor Vecsesrol 
Berceli Hagyornanyorzo nepdalkor 
Margareta citeracsoport Budapestrol 
Kodaly Zoltan Nepdalkor Nernesocsarol - Szlovakiabol 
Tubarozsa citerazenekar Tiszakecskerol (mind a 7 gycrrnek allami nevclootthonban arvakent ncvelodik) 

Kacag6 Gerle Nepdalkor Csabrendekrol 
Vadvirag Nepdalkor Jardanhazarol 

A Talalkozo tavasz-koszonto kozos eneklessel indult, majd sorra felleptek a 
Nepdalkorok szebbnel szebb musoraikkal. A Gyal Varosi Nepdalkor 
eloadasaban Rakoczi dallamkort valamint Bor dalokat hallhatott a kozonseg, 
Nepdalkorunk citerasai is egy kisebb Kanasztanc csokorral leptek fel. 
A fellepok szinvonalas musoranak vegen emleklapot es emlek-plakettet , viragot 
kaptak a csoportok, valamint rendszeres segitoink, A rendezveny zarasakent 
kozos beszelzetes, enek es tanc volt cimbalom kiserettel.

~ 

A lebonyolitasban segitsegunkre voltak a civil szervezetek reszerol az Oszid6
 
Nyugdijas Klub , a Gyali Fogyasztovedelrni Egyesulet. A rendezveny
 
hclyszinct, a muszaki segitsegct az Arany Janos Kozossegi Haz es Varosi
 
Konyvtar biztositotta szamunkra, melyet kulon koszonunk.
 

Aprilisban kerul megrendezesre a Koltcszct napja, amin a fclkeres alapjan
 
Nepdalkorunk Bor dalokat enekel.
 
A rendezvenyen tobb tagunk is verset mond.
 

Aprilisban az Erzsebeti nyugdijas otthonba keszulunk. Itt egyre tobb egykor
 
Gyalon elt ember eli napjait. Ezert evek ota minden evszakban elmegyunk
 
hozzajuk, es evszaknak, alkalomnak megfelelo musort viszunk.
 
Most tavaszi, anyak napi musorral keszultunk szamukra.
 

Tovabbi terveink 2013-ra:
 

Juniusban Budakeszire keszulunk Vass Lajos versenyre -nepzenei fesztivalra.
 
Budaorsi Nepdalkor altai mcgrendezesre kcrulo musorban szerepelilnk.
 

A juliusi szunetet augusztusi intenziv pr6ba kovcti mar szokasosan a
 
.jatszo kertben" egy heten at minden nap probalunk.
 

Orornmel enekelnenk augusztus 20-an arat6 csokrainkat a varosi rendezvenycn,
 
ha lehetoseget kapunk ra.
 



Tanulmanyi kirandulast is tervezunk ami a lehetosegekhez igazodva fog 
tortenni. 

Szeptem ber-oktober 
Szeretnenk a csoportot fiatalokkal boviteni, ezert isrnet meghirdetjuk a felvetelt, 

Kesziilunk a Virag Benedek utcai Idosek Otthonaba, Nyar vegi aratas, szureteles 
ternakorben tervezzuk musorunkat, 

November 
Egri Kodelik a Marra Orszagos Nepzenei Talalkozon szeretnenk magunkat 
megmutatni, ha a realizalt koltsegvctesunk megengedi. 
KOTA minositon indulunk, a kiitasnak megfelel6 helyszinen. 

Szureti mulatsag musoraira kaptunk fellepesi meghivast. 

Decemberben Vecsesre keszulunk karacsonyi musorral. 
Az Advent Gyalon musorra a felkeszulest mar tavasszal clkezdtuk. 

A Gyal Varosi Nepdalkor rendszeresen kczdcmenyezi Gyal valamint a komyezo 
telepulesek minden civil szervezeteivel az egyuttmukodest. 

Kozhasznu egyesuletunk munkaja igen sokretu peldaul 2012-ben 
MegrendeztUk a Nepdalkorok VII. Tavaszi Talalkozojat, A kolteszet napjan a 
nepdalkor ev fordulos csokrot enekelt, tobb tagunk is verset mondott. Gyalon az 
Azt a ragyogojat musorban leptunk fel. Reszt vettunk a Kartali Asszonykorus 
unnepen Abonyban nepzenei rendezvenyen leptunk fel. Augusztus elejen 
szokasosan egy hetes intenziv probat tartottunk. Jakabszallason valamint a Gero 
udvarban voltunk tanulmanyi csapatepito kirandulason voltunk, aminek igen 
nagy sikere volt. Vecsesi meghivasnak is eleget tettunk. Az ev folyaman 4-szer 
latogattunk el az Erzsebeti idosek otthonaba, az evszakhoz, alkalmakhoz 
igazodo musorral, Az idosek otthonaban igen sok gyali el, igy kulon nagy orom 
szamunkra a veluk valo talalkozas, Decemberben reszt vettunk az Adventi 
musoron, 
A tervezettol alapjaiban nem tertunk el. 

Celunk a hagyornanyok apolasa es megismertetese a jovo nemzcdekcvel. 



A megpalyazott tevekenyseg riivid lei rasa 

A Gyal Varosi Nepdalkor 2012-evi prograrnjanak megvalositasa, tobb civil 
szervezet osszefogasaval letrejovo programok, valamint varosi szintii kulturalis 
eletet erasito (tersegi) rendezvenyek megvalositasa. 

Nepdalkorok VIII. Tavaszi Talalkozoja 
Kolteszet napja 
Azt a Ragyogojat Notamusorban valo fellepes 
Versenyre, megmerettctesre valo eljutas 
Varosi rendezvenyeken valo szereples 
Tanulrnanyi kirandulas 
Fellepo ruha vasarlasa 
Citera vasarlas 
A Gyal Varosi Nepdalkor eves mukodese 

A palyazatban erintettek letszarna, tevekenysegi kore 

A Gyal Varosi nepdalkor programjaban crintcttek letszama az elozo evek 
tapasztalatai aiapjan elore lathatolag 750 Fa. Tcvekcnyseguk alapjan aktiv 
tagok, erdeklodok, nezo kozonseg ill. mas azonos, vagy hasonlo tevekenyseggel 
biro csoport tagsaga, erintettsegei. 

Gyal Varosi Nepdalkor 2013 evi tervezett programjanak koltsege, vallalt 
onresz osszege, jelenleg rneglevd forrasa, valamint a fennmarad6 osszeg 

tervezett biztositasa 

Tervezett k6Itseg : 

Dologi kiadasok : 15.000,-Ft. 
Rcndczveny koltseg Tavaszi Talalkozo : 97.000,-Ft. 
Utazasi koltsegek : 170.000,-Ft. 
Tanulmanyi kirandulas : 120.000,-Ft. 



Kiserteku eszkozok : 30.000,-Ft. 
Citerak 280.000,-Ft. 
Fellepa ruha : 144.000,-Ft. 
Egyeb kiadasok : 20.000,-Ft. 
Osszesen: 876.000,-Ft. 

Vallalt onresz osszege: 
A Gyal Varosi Nepdalkor a palyazatban vallalt onreszenek osszege: 

99.000,-Ft 

Valamint: A korabbi evekben nagy koltseget jelentett a szakkepzett oktato
 
finanszirozasa, ami szinte a teljes palyazati beveteleinket elvitte. 201 Ovota mar
 
ez a koltseg nem volt, mivel egy cgycsuieti tag nepi enekoktatoi minositessel
 
rendelkezik.
 
Ezzel a mintegy 750-800 ezer Ft-os oktatasi koltseget meg tudjuk takaritani.
 

2012 december 3 I-en megleva forrasaink:
 

Bankszamla es hazi penztar osszesen : 2.000,-Ft.
 

Fennlllarado osszeg tervezett biztositasa :
 

A jelenleg rendelkezesunkre nem allo osszeget palyazatok, tamogatasok utjan
 
szeretnenk biztositani. Ebben az evben eddig NEA palyazatot nyujtottunk be.
 
Egyesuletunk kozhasznu szervezet, igy az adok 1%-a is rernenyeink szerint tobb
 
adozotol is hozzank jut, ezzel segitve munkankat. 20 12-ben az adok 1%-bol
 
56.000,-Ft-ot kaptunk.
 
A tudomasunkra juto palyazatokat minden esetben beadjuk.
 
A tervezet koltseget folyamatosan alakitjuk az adott lehctosegeinkhez igazitjuk.
 



Az igenyelt koltsegvetesi tamogatas altalanos forgalmi adot is tartalmazo 
osszege es a levonhato, visszaigenyelheto altalanos forgalmi ado osszege 

A Gyal Varosi Nepdalkor a Gyal Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete 
altai kiirt civil szervezetek szabadidos es kulturalis tevekenysegenek 
tamogatasara elnevezesu palyazaton igenyelt tamogatas osszege 
Brutto 400.000,-Ft azaz Brutto Negyszazezer Ft. 

A Gyal Varosi Nepdalkor a 2007. evi CXXVII. torveny az altalanos forgalmi 
adoral torveny alapjan nem tagja az AFAvkornek, igy az adatokat minden 
esetben Brutto osszegkent tuntettuk fel. 



Gyali Kertbarat Kor 

Gyal.Csontos J6zsef u.85. 

2013. evi Palyazata 

Edenkert Magyarorszag, epitsuk eqyutt . 

A Gyali Kertbarat Kor tobb mint 30 eves mukodese soran igen sok fele 
feladatot latott el, gyumolcsoz6 szines programokkal, a kornyezet 
szepitesevel reszeve valt a telepulesnek. 

2012. novernbereben eldontottuk, hogy valami mast kell csinalnunk. Persze 
mind ezt a rnequjulas szandekaval, a szakrnaisaq eloterbe helyezesevel. 
Alapit6 tagunk Gy6csi Zoltan aqrarrnernok, tanar az otletqazdaja az " 
Edenkert Magyarorszag, epitsuk egyutt " mozgalomnak, melyet a Williems TV 
decemberi adasaban hivatalosan is bejelentett. 

A kertbaratok nagy tobbseqe rendelkezik hazi kerttel, amelyekben sajat 
szukseqletre a leqkulonfelebb novenyeket, gyumolcsoket termesztenek, 
diszkerteket alakitanak ki. A mozgalom szeleskoru elinditasa, a lakossaq 
rninel szelesebb bevonasa a projektbe a legf6bb celunk. Az eqeszseqes, es 
tudatos taplalkozas elso lepese, hogy tudjuk mit eszunk, honnan szarrnazik az 
asztalunkra kerult etel. A kert tulajdonosok figyelmenek felhivasa, hogy ne 
csak diszkertek legyenek k6rnyezetUkben, hanem a csalad, de f61eg a 
gyerekek bevonasaval terrneljek meg reszben/eqeszben a szukseqes 
zoldseqeket, gyum6lcsoket. Tudjuk, hogy kis lepesekben, de nagy 
elszantsaqqal, sok ismeretanyag atadassal "nagyot lehet alkotni". 

A lakossaq koreben meqhirdettuk a legszebb kert es utca reszlet 
versenyt.Fuqqetlen zsuri kozrernukodesevel tortenik az ertekeles. Az 
eredmenyhirdetest az oszl terrnenykiallitas meqnyitojara tervezzuk. 

A helyi altalanos iskolakat megkerestUk, es eqyuttrnukodes kereteben a 
gyerekeket szeretnenk bevonni a kert kialakltasanak rejtelmeibe. Ahol 
lehetoseq van iskolakert kialakitasara szakmai seqitseqet adunk, vagy a 
kertbaratok altai felajanlott sajat kertreszben bemutat6 orat tartunk Gy6csi 
tanar urral, 

Mindezek a szep helyek mint megannyi mini edenek vegul egyetlen hatalmas 
edenkerte olvadnanak ossze. Ebb61 ad6dik, hogy a "Fold Napja" rnelto 
rneqernlekezese az iskolak also-felso tagozatosai reszere egy rajzpalyazat 
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kiirasara. A ternakorok a fentebb leirtak alapjan kerultek meqhatarozasra. 
Beerkezesi hatarido 2013.04.19. 

Terrneszetesen zsurizzuk, es dijazzuk a rnuveket , es unnepelyes keretek 
kozott 2013.05.02.-en adjuk at. 

A Kertbarat Kor sok eve reszt vesz kozteruletek qondozasaban, es ez evben 
ezen a teruleten is mequjutast terveztunk. A varosi KHT eqyuttrnukodesevel a 
Szent Istvan teren levu szobrok korul evel6 viraqok beultetesenek terveit 
adtuk at, es kozos projektkent a tervek szerint aprilisban megval6sitasra 
kerul. A tagok vallaljak a qondozast /ultetes.pyorntalanltas.tocsotas/. 

Tovabbi eqyuttmukodest is szeretnenk megval6sitani, mert az alabbi ket civil 
szervezettel hasonl6 elkepzeleselnk vannak az eqeszseqes eletrnodrol, 
taplakozasrol, kornyezetvedelernrol.hazikertek kialakitasarol, meg tobb sajat 
zoldseq-qyurnolcs rneqterrneleserol. 

Ezek az eqyesuletek: Foqyasztovedelrni Egyesulet Gyali Szervezete 

Cukorbetegek Egyesulete Gyal 

A Bart6k Bela Altalanos Iskola rnajusi Alapitvanyi Nap-jan kozos standon ott 
leszunk, valamint az Ady Endre es Zrinyi Mikl6s Alatalanos lskolakba is 
elkuldtuk felajanlasunkat. 

A rendezvenyeken lenne cukor es vernyornasmeres, egeszseges etelek 
bernutatasa, okogazdalkodas,kornyezetvedelem,novenyvedelem. 

Aprilisba Tiszakurt szerepel a programunkban, rneqlatoqatjuk az 
arboreturnot, es delutan Cserkesz616t. 

Haqyornany , hogy minden evben 1-2 kertbarat eqyesuletet meqlatoqatunk, 
esetleg vendequl latunk, A nyar folyarnan tervezunk szakmai kirandulast, 
helyszin tervezes alatt. 

Mint az elet minden teruleten, igy nalunk is most erkezett el az id6 a 
rnequjulasra, frissitesre. " Alapit6 atyaink" altai megfogalmazott celokat 
nagyobb hatasfokkal kell tovabb adnunk, mert szandekot latunk ennek 
befoqadasara a lakossaq reszerol. .Ianuartol a rendszeres tagi 
rendezvenyunkon aktualis ternakban eloadas hangzik el, es ez nyilvanos nem 
csak tagok reszere. A helyi ujsaqban rendszeres tajekoztatast adunk 
rnunkankrol, es hivjuk korunkbe az erdeklodoket. Nagy boldoqsaq hallani 
kozos rendezvenyeken, mikor tanacsot kernek eqyrnastol a kertet kedvel6k, 
elmondjak uj szerzemenyuket, vagy moqlatoqatjak eqymast, es rneqrnutatjak 
buszkeseguketa KERTET! 



Gva!l Kertbarat Kbr
 

2360 Gval, Csontos J6zsef u.85.
 

KOLTSEGVETES 

EDENKERT MAGYARORSZAG, EP{TSUK EGYUrr c. pcilycizothoz 

-Bankkoltseg 2013. evre 

-Masolopapfr, festekpatron, 

emleklapok.oklevelek 

-Mobiltelefon feltoltes /2db/ 

-Anvak napi virag 

-Koszoruzas, viragkoteszeti bemutat6 

koltsege, rajzpalvazat es lakossagi kertek 

dijazasa, termenvkiallltas dijazasa 

-LocsoI6tbmI6, csatlakoz6k, kerti szerszamok 

potlasa,vedokesztvu k 

-Tornegkozlekedes /buszjegy/ koltsege 

-Szakmai kirandulasok belepojegvei, 

kerteszeti kiallitasok, valamint kulturalis 

programok belepoi 

-Kulbnjaratu aut6busz , es vendeglatas 

koltsegei 

A programok koltsegvetese osszesen: 

A vallalt onresz : 

15.000.

30.000.

40.000.

10.000.

50.000.

15.000.


5.000.

60.000.

45.000.

270.000.-Ft 

27.000.-Ft 

http:270.000.-Ft


Gvaf Kertbarat Kbr
 

2360 Gyal, Csontos J6zsef u.85.
 

KOLTSEGVETES 

EDENKERT MAGYARORSZAG, EP{TSUK EGYUrr c. palyazothoz 

-Bankkoltseg 2013. evre 

-Masolopapir, festekpatron, 

ernleklapok.oklevelek 

-Mobiltelefon feltoltes /2db/ 

-Anvak napi virag 

-Koszoruzas, viragkoteszeti bemutat6 

koltsege, rajzpalvazat es lakossagi kertek 

dfjazasa, terrnenvkialhtas dijazasa 

-Locsolotomlo, csatlakoz6k, kerti szerszarnok 

potlasa,vedokesztvu k 

-Tornegkozlekedes /buszjegy/ koltsege 

-Szakmai kirandulasok belepcjegvei, 

kerteszeti kiallitasok, valamint kulturalis 

programok belepoi 

-Kulonjaratu aut6busz , es vendeglatas 

koltsegei 

A programok koltsegvetese osszesen: 

A vallalt onresz : 

15.000.

30.000.

40.000.

10.000.

50.000.

15.000.


5.000.

60.000.

45.000.

270.000.-Ft 

27.000.-Ft 

http:270.000.-Ft
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Egvesuletunknek van tartaleka, es ezt igvekszunk j61 beosztani, mert a tervezett feladatokat 

szeretnenk elvegezni. es a beadott rnukodesi, valamint szakmai palvazatok ugyan 

ervenvesek, de nem lehet tudni mi lesz az eredrnenve. 

Tartalek dsszege: 761.824.-Ft 

2 db NEA palvazatok elnverheto minimum 

dsszege / 250e/palyazat/: 500.000.-Ft 

A tervezett programokat reszben a tartalekbol, a benvujtott 

palvazatokbol, az eves tagdijakb61, valamint a tagok altai 

befizetett hozzajarulasokbol tervezzuk fedezni. 8-900.000.-Ft 

/A NEA palvazatok 2014. evre is athuzodnak.Z 

A Gva!i Kertbarat Kor koszonetet szeretne kifejezni, hogy 2013. evben is lehetoseg 

nyilt a palvazatra, valamint az Arany Janos Kozossegi Haz es varosi Konvvtar-ban a 

programok tebonvolitasara. 

Kerjuk a Tisztelt Oktatasi es kulturalis Bizottsagot palvazatunk pozitiv elblralasaban. 

Gyal,2013.04.07. 

Tisztelettel: 

r r . I 
/ 

Bacsa Ferenc 

elnok 



pALyAZAT 

a Gyal Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete altai a civil szervezetek 
szabadidos es kulturalis tevekenysegenek tamogatasa targyaban kiirt pal yazatra 

Keszitette:
 
Kertvaros Fu voszenekari Egyesulet
 
Gyal , Pet6fi s. u. 20.
 

Kapja: 
Gyal Varos Onkormanyzatanak 
Kepviselo-testulete 
Gyal , Korosi ut 112-11 4. 



- - --- --

--

I. A palyazo szervezet adatai 

A szervezet neve: Kertvaros Fuvoszenekari Egyesi.ilet 
Cime: 2360 Gyal, Pet6fi Sandor u. 20. 
Adoszama: 18337282-1-13 

II. A szervezet rovid bemutatasa 

A Gyal Varosi Fuvoszenekar a gyali Kodaly Zoltan Zeneiskola zenekarakent alakult meg 
1999-ben. 2007-t61 az Arany Janos Kozossegi Haz es Varosi Konyvtar sajat csoportjakent 
mukodik a kozosseg. A mintegy 25 tagu egyilttes kb. 50 rnubol allo repertoarjan indul6k, 
komoly- es konnyiizenei feldolgozasok, magyar szerz6k muvei szerepelnek. 

A 10-30 ev kozotti, Gyalon, illetve a kisterseg mas telepulesein el6 zeneszekbol 
verbuvalodott zenekar rendszeres szerepl6je varosi unnepsegeknek, a telepules es a kisterseg 
fesztivaljainak, szabadteri esernenyeinek, s evente tobb alkalommal ad onallo koncertet a 
kozossegi hazban. 

A heti rendszeressegu probak es fellepesek igazi, osszetarto kozossegge kovacsoltak a 
zenekart. 

A zenekar tevekenysegenek segitesere egyesi.ilet szervezeset hatarozta el a kozosseg. 
A Kertvaros Fuvoszenekari Egyesi.ilet bejegyzese 20 12-ben rnegtortent. 

A Kertvaros Fuvoszenekari Egyesulet celja a Gyal Varosi Fuvoszenekar rnunkajanak 
elosegitese, tamogatasa, a gyali zenekultura fejlesztese, a hangszeren jatszo zeneszek 
tamogatasa, tovabbkepzesuk rnegszervezese, a gyali zeneszereto kozonseg reszere zenei 
estek, hangversenyek rnegszervezesevel a gyali zenei elet felpezsditese, kulonosen 

a Gyal varosaban e16, ahhoz kotodo fuvoszeneszek osszefogasa, szamukra kozos
 
zenelesi, fellepesi, kepzesi, gyakorlasi lehetosegek biztositasa,
 
a Gyal Varosi Fuvoszenekar tevekenysegenek segitese,
 
Gyal varos fuvoszenei hagyornanyainak apolasa es tovabbfejlesztese,
 
a gyali fuvoszenei neveles segitese,
 
a fuvoszenei kultura terjesztese,
 
hazai es nemzetkozi fuvostalalkozok szervezese, rendezese, illetve masok altai
 
szervezett ilyen iranyu rendezvenyek szervezeseben, rendezeseben val6
 
kozrernukodes, kapcsolattartas hazai es kulfoldi egyuttesekkel, szakmai
 
szervezetekkel.
 

Feladatai koze tartozik tobbek kozott a Gyal Varosi Fuvoszenekar rendszeres probainak 
megtartasa, a zeneszek zenei tovabbkepzesenek biztositasa, elsosorban a gyali kozonseg 
reszere koncertek, fellepesek rnegszervezese, lebonyolltasa is. 

III. A megpalyazott tevekenyseg rovid leirasa 

A al azatot - elve a kiirasban biztositott Iehetoseggel - nem konkret rendezvenyekre 
nyujtjuk be, hanem olyan beszerzesek forrasanak reszbeni biztositasara, amelyek a szervezet 
valamennyi rendezvenyen, a varosi unnepsegeken, fesztivalokon, a zenekar sajat koncertjein, 
vendegszereplesein, stb. hasZllosulnak, emelik azok szinvonalat.



1. Zenekari formaruha keszittetese 

A zenekar jelenleg nem rendelkezik f~haval, pedig az egyseges, elegans megjelenes 
nagyban emelne a kozosseg presztizset es a zenei alkalmak szinvonalat. A teljes formaruha 
keszletet egy lepesben nem tudjuk beszerezni forrasaink szukossege miatt. Elsa lepesben, 
20 13-ban varosunk es a zenekar cirnerevel ellatott zakok/blezerek varratasa a eel. 

2. Dobszereles vasarlasa 

A zenekari tagok altal hasznalt hangszerek egy resze a tagok, mas reszuk pedig a Kodaly 
Zoltan Zeneiskola tulajdona. Hosszu tavon celszeninek latszik a zenekar sajat 
hangszerkeszletenek letrehozasa. Ennek elsa lepese egy dobszereles vasarlasa 20l3-ban, 
mivel a most hasznalt dobszereles erosen elhasznalt allapotban van. 

3. Kottatarto allvanyok beszerzese 

Az allvanyok elhasznalodasa miatt 2013-ban uj allvanyok beszerzese szukseges. 

IV. Koltsegvetes 

Br. koltseg/db Br. osszkdltseg Sajat ero es 
annak forrasa 

20e Ft SOOe Ft25 db 300e Ft 
zako/blezer (onkormanyzati 
varratasa tamogatas 2012- , 

bal) _ J
- -

100e Ft 100e Ft1 keszlet 60e Ft (a ! 40e Ft 
dobszereles zenekar sajat I 
vasarlasa koncertjenek , 

b ~ve tele) I 
t 

10 db 4e Ft 40e Ft -

kottaallvany
 
beszerzese
 ..._J 

Megpalyazott 
tamogatas 
osszege 

200e Ft 

-

40e Ft 

_.__ ......__ ._.,......._-

A jelen palyazatban igenyelt tamogatas nagyban hozzajarulna az egyesiilet, ezaltal a zenekar 
tevekenysegenek tovabbi fejlesztesehez, a kozosseg, a zenekart befogad6 intezmeny es a 
varos j6 hirnevenek tovabbi oregbitesehez. 



Tisztelettel kerjuk Gyal Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testuletet, hogy tarnogassa a 
palyazatban vazolt celok rnegvalosulasat. 

Gyal, 2013. aprilis 3. 

Schmidt J6zsef 

elnok 

Kert¥Mos FUv6szenek.ari Egyesiilet 
Asz.: 1B337282-1-13 

2360 Gyal. Perofi S.u.20. 

Mellekletek: 

1.	 az egyesulet 20 13-as programja 

2.	 osszeferhetetlensegi nyilatkozat 

3.	 bankszarnlat igazol6 dokumentum hitelesitett masolata 

4.	 birosagi nyilvantartasba veteli okirat 

5.	 alapito okirat hiteles masolata 

6.	 alairasi cimpeldany hiteles masolata 

7.	 feladoveveny az Orszagos Biroi Hivatalhoz cimzett, a targyevet megelozo ev 
tevekenyegerol sz616 beszamolo megkuldeserol 



Kertvaros Fuvoszenekari Egyesiilet 
Gral, Petofi u. 20. 

Munkaterv a 2013-as evre 

Januar: 
vezetosegi tiles 
az egyesulet mukodesehez szukseges dokumentumok beszerzese (szarnlanyitas, stb.) 
zenekari probak segitese 

Februar: 
zenekari probak segitese 
felkeszules a zenekar marcius IS-i fellepesere 

Marcius: 
a zenekar fellepesenek segitese marc. IS-en, a varosi unnepsegen 
zenekari probak segitese 
felkeszules a zenekar varoskozpont-avato utcabali fellepesere 

Aprilis: 
vezetosegi tiles 
a zenekari probak segitese 
felkeszules a zenekar varoskozpont-avato utcabali fellepesere 
felkeszules a Kozhaz zenes nyari estek programjaban vaI6 reszvetelre 

Majus: 
zenekar varoskozpont-avato utcabali fellepese 
a zenekari probak segitese 
a zenekar varoskozpont-avato utcabali fellepese 
felkeszules a HAHNGSZINHLY fesztivali fellepesre 
felkeszules a Kozhaz zenes nyari estek programjaban valo reszvetelre 

Junius: 
egyeslileti taggyules, csapatepito kerti mulatsag
 
zenekari probak segitese
 
a Kozhaz zenes nyari estek prograrnjaban valo reszvetel
 
felkeszules a HAHNGSZINHLY fesztivali fellepesre
 
terzene a varoskozpontban
 

Julius: 
rezvetel a HAHNGSZlNHLY fesztivalon
 
zenekari probak segitese
 
felkeszules az augusztus 20-i varosi unnepseg vaI6 fellepesre
 



terzene a varoskozpontban 

Augusztus: 
zenekari probak segitese 
fellepes a varosi unnepsegen, augusztus 20-an 
vezetosegi ules 
terzene a varoskozpontban 

Szeptember: 
zenekari probak segitese 
felkeszules a zenekar karacsonyi koncertjere 

Okt6ber: 
zenekari probak segitese 
felkeszules a zenekar karacsonyi koncertjere 

November: 
zenekari probak segitese 
felkeszules a zenekar karacsonyi koncertjere 

December: 
zenekari probak segitese
 
evzaro egyesuleti taggyules
 
a zenekar karacsonyi koncertje
 

Gyal, 2013.januar 10. 

~-f -"'<:---' 
elnok 
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Kovacs Istvan Pal Dalkor 

. l' t: .: I -.I! . f f l , 

Gyal Varos Onkorrnanyzata Kepviselo-testulete 

Palyazat civil szervezetek szabadid6s es kulturalis tevekenysege tarnogatasara 

A Palyazo szervezet neve: Kovacs Istvan Pal Dalkor Egyesulet 
Cirne: 2360 Gyal, Korosi u. 118-120. Levelezesi cirn: Lejt6 u. 17. 
Adoszarna: 18722059-1-13 
Szarnlaszarna: 11600006-00000000-31135555 ERSTE Bank 
Cegbejegyzes nyilvantartasi szarna: PK.6020212008 Pest Megyei Birosag 

A Dalkor 2013. evi programja melteketve 

A rn e g p a t y a z o t t t e v e k e n y s e g : 

Havonta dal- es notarnusort rendeziink az Arany Janos Kozossegi Hazban, a
 
nyari honapokban a diszudvarban " ...AZT A RAGYOGOJAT!" cimmel.
 

Musoraink 2013-ban: Januar 12., februar 9., rnarcius 9., aprilts 6., 
rnajus 11., junius 15., julius 13., augusztus 10., 
szeptember 14., oktober 12., november 9., dec. 23. 

Musoraink kiseretet ciganyzenekar szolgaltatja, melyet a belepojegyek arabot 
nem mindig tudunk kifizetni, palyazati tarnogatassal szeretnenk potolni. 
A rnusorok vendeg enekesenek tiszteletdijat, viragcsokorral, ajandekkal 
koszonteset szeretnenk palyazati tamogatasbol megoldani. 

Apriltsban szuletesnapi nosztatgiarnusort (5 eves az egyesiilet, 8 eves a 

notarnusor es a 100. notarnusort unnepeljuk ez evben) kiemelt rmisorrat, neves 
vendegenekessel, minden egyesuleti tag reszvetelevet es az alapitok koszontesevel, 
palyazatt tarnogatassal szeretnenk rendezni ( a kiemelt neves enekes dijazasara, 
koszontesre, megvendegelesre, ajandek DVD lemez keszitesere) 

A juniusi rnusor a kozossegi haz altal szervezett f6z6versenyhez kapcsolodik, 
"Jo ebedhez szol a nota" kereteben. A tarnogatast a f6z6versenyen 
reszvetetre, a zenekar szereplesenek dijazasara (ez nem beveteles rendezvenyl), a 
f6z6verseny kellekeinek megvasarlasara szeretnenk forditani. 

Augusztusban 4-szer 3 oras notakurzust szervezunk a keddi napokon egyesiileti
 
tagok es a civil szervezetekbol jelentkez6 arnator notakedvelok reszere. A palyazati
 
tarnogatast oktatok, technikusok tiszteletdijara, kottak, notas fuzetek vasartasara,
 
zarornusor szervezesere, oklevelek, emleklapok vasartasara szeretnenk forditani.
 

Oktoberben notasklubok, notaenekesek talalkozojat es a kozonseg szarnara
 
galarnusort, barati talalkozot rendezunk. A tarnogatasbol a tapasztalatcsere
 
resztvevoinek megvendegelesere (udito, pogacsa), daltanulashoz szukseges kottak
 
keszitesere, rnasolasara, a gatarnusoron zeneszolgattatasra szeretnenk forditani.
 
A programok es az egyesulet rnukodesehez sziikseges rnasoto-__e~ nyomtatopapir,
 
festekpatron vasartasahoz, posta- es telefonkoltseghez, s~61~dekorac~ \-,STV~i"
 
keszitesehez. konyvelot dij ktfizetesehez szeretnenk tatgai~k1,' (§'" .:"" -l-~
 



A Kovacs Istvan Pal Dalkor palyazati programjai 2013. 

A Dalkor folytatja a nyolcadik eve havonta megrendezett ". ..AZT A RAGYOGOJAT!" 
notarnusor-sorozatot egy-egy neves enekes rneghivasaval. A fellepo vendeg 
enekesek: Zsuzsa Mihaly, Hajnal Kalman, Kapy Gabor, Kerekes Katalin, Tolnay 
Andras, B. Toth Magda, Palojtai Ersek Agnes, Jakab Eva, Osvath Magda, Palkerti 
Zsuzsanna, Vigh Levente enekesek es a Dalkor tagjai. A zenei kiseretet Lata Imre 
prirnas es ciganyzenekara biztositja. 
Musorok elott hetente zenes proba-lehetoseget biztositunk, szorolapokat, 
szinpadkepet keszitunk. Musorainkkal a civil szervezetek, nyugdijas egyesUletek, a 
mozgasserult, a cukorbetegek egyesUlete, a Szent Jozsef Id6sek Otthona, ifjusag! 
szervezetek reszere biztositunk kulturalodasi tehetoseget, a kistersegi 
kapcsolattartast, az egyesulet reszere pedig a fellepesi alkalmat. A szombat 
delutani id6ponttal az id6sebb korosztaty igenyeihez akarunk igazodni. A Kozossegi 
Haz igenyet vessziik figyelembe a nyar! szombat esti zenes programokhoz 
csatlakozassal, ezzel a fiatalabb korosztalyt vonjuk be a tancolasi tebetoseget is 
biztositva. Musorainkat rendszeresen latogatjak kistersegi nyugdijas csoportok is, 
fellepnek helyi es kistersegi nepdalkorok, enekesek is. 
A Kozossegi Haz biztositja az eloadasokra es a heti probakra szinhazterrnet es az 
oltozot, nyaron a diszudvar szinpadat minden honap rnasodik szornbatjan. A 
rnusorokat Lata Imre es ciganyzenekara kiser i, A heti fetkeszitest allando 
korrepetitor, Palkerti Zsuzsanna enekes-zongorista-kolto-zeneszerzd latja el. A 
rnusorok szuneteben cimbalcmjatekkal kozos eneklesre invitalja a kozonseget az 
egyesulet szenior enekese. 
Aprilisban nosztalgta-rruisorrat unnepeljuk az egyesiilet megalakulasanak 5., az 
" ...AZT A RAGYOGOJAT!" rnusor-sorozat 8. evfordulojat, es a 100 notas rmisorunkat. 
Neves enekrnuvesz meghivasavat es a korabbi rmisorok szerepl6ivel tessziik 
ernlekezetesse az evfordulok rnusorat. 
Augusztus rnasodik heteben tervezzuk a minden evben rnegrendezesre kerulo 
enekes-kepzo tanfolyamot, a 4. Notakurzust. Az oktatok neves etoadomuveszek es 
enektanarok. A gyakorlati oktatas a szinpadkepes eloadoi keszseget fejleszti, 
kozossegerosito szerepe is van a kisterseg nyugdijas klubjai reszere. A tanfolyamot 
kovetoen a civil szervezetek reszere rendezett bernutatkozo eloadast, majd 
gulyaspartit rendezunk, tabortuz melletti kozos eneklessel. 
Aprilis 20-an a Ferencvarosi Muvel6desi Kozpontban kerut rnegrendezesre az az 
elozo evben az egyesulet altal szervezett notaverseny dijazottjainak Gy6ztesek 
Versenyere. Az orszag 10 notas klubja nevezhette versenyz6it. 
Juniusban reszt veszunk a kozossegi haz altal tervezett f6z6versenyen "Jo ebedhez 
szol a nota" szorakoztato musorral, az egyesulet enekeseivel ciganyzenekar 
kiserettel. 
Oktoberben rnegrendezzuk a notasok es notas klubok talatkozojat. Az egesz napos 
program ismerkedest, tapasztalatcseret, daltanutast (a Gyali csardast es a 
Szeretem a magyar notat), melyeket a galamusor finalejaban a resztvevok kozosen 
enekelnek. A programban szerepel varosnezes is (a varoskozpont es a 2 templom __ . 

bernutatasa). A program galamusorrat es barati talatk..ozo_~al z-.arul. .'~':;.trGS\STV~.'v-¢
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A palyazati tamogatassal szeretnenk biztositani a folyamatos rmikodest es a 
rninosegt szinvonal tartasat. Musorainkon tovabbra is magyar nota, operett 
reszletek, sanzonok, orokzoldek, megzenesitett versek bernutatasa szerepel, 
valamint a hagyornanyapolast szolgalva a nepdalenekles, A magyar dalok es a 
datenekles rnegszeretteteset, a nota rruifaj igenyes terjeszteset, az egyiittenekles 
orornet hagyornannya kivanjuk tenni. Az igenyeket es a rndveszeti szempontokat 
figyelembe veve allitjuk ossze rruisorainkat, nepszeru eloadornuveszek 
rneghivasaval. l.ehetoseget tererntunk enekesek es a kozonseg egyiitt eneklesere. 
Az egyesulet gondja az etoadasok vendegenekesei fellepti dijanak es a korrepetitor 
rnegbizasi dijanak fizetese, amit onerobol tarnogatas nelkul nem tudunk biztositani. 
A belepodijak a zenekar honorariurnat altalaban fedezik. 
A szervezet tevekenyseget bemutat6 kiadvanyok, a kozonseg tajekoztatasara es 
szervezesere nagy rnennyisegben keszitett szorolapok es plakatok a civil 
szervezetek, az intezmenyek, a terseg dalos klubjai reszere rnarketing-munkank 
jelentos resze. Mukodesunk "relikviait" alkalmankent kiallitasokon mutatjuk be. 
Allando vendegeink vannak a kisterseg nyugdijas klubjaibol, fovarosi klubokbol. 
Partolo tagjaink szarna 60, reszukre es a szponzoroknak betepokartyat adtunk, ami 
rendezvenveinkre belepesi kedvezrnenyt biztosit. A szorolapok, plakatok, tagsagi 
kartyak keszitesehez nagyobb rnennyisegben van szuksegiink nyorntatopapirra es 
tintapatronra, ehhez is kerunk tarnogatast a palyazaton. 
Az egyesulet rnunkaja nagy reszet elektronikusan vegzi, a nyorntato es fenyrnasolo 
rnukodtetesehez fekete es szines festek vasarlasahoz kerunk tamogatast. 
2013-ban a sziiletesnapi rendezvenyekre tobb rneghivot kuldunk a megalakulaskor 
szereplo vendegeknek es a rnusor torzsvendegeinek, a varos kulturalis elete jeles 
kepviseloinek. A tevelezeshez, palyazatok keszitesehez, valamint a rmikodes egyeb 
teruleteihez rnasotopapir, a postazashoz boritek, betyeg szukseges. A musorokrol 
fotokat, videofelveteleket keszitunk a kiallitas es rmikodesunk dokurnentalasa, 
tevekenysegunk rnegorokitese celjabol. Ehhez fotopapirra, video-kazettara, DVD 
lemezekre van szuksegunk. 
A musorok szervezesehez, vendegek meghivasahoz, enekesekkel, zeneszekkel es a 
Kozossegi Hazzal kapcsolattartashoz postai es telefonos kapcsolatot tartunk. 
Egyesuletunk szakmai eltsmereset emeli, hogy reszt veszimk nctaversenyeken, Ki 
mit tud-on. Tervezzuk jovore is a notaeneklesi verseny helyszinekre (Szeged, 
Kecskernet, Solt, Kaposvar) nevezest, ahol az elozo evben sikereket ertek el 
enekeseink. A versenyekre kuldott enekesek uti koltsegehez szeretnenk 
hozzajarulni. Vendegszereplesre utazunk Budapestre, Halasztetekre, Ollore, 
Vecsesre es Felsopakonyra. 
Az egyesiilet onerobol vegzi az ugyviteli rnunkat, a jogi megfeleles erdekeben 
azonban a konyveloi rnunkat regisztralt konvvelo vegzi. A konyvelot dij fizetesehez 
is szeretnenk tarnogatast kerni. 
Az egyesUlet szinvonalas rnukodesehez szukseg van az enekesek szakmai kepzesere, 
kepesseguk szinten tartasara, fejlesztesere. Ezt a celt szolgalja a heti korrepetatas 
es az evi egy alkalommal megrendezendo enekes kepzo tanfolyam. Celja, hogy az 
ot ev alatt megszerzett elismerest, a musorok szinvonalat biztositani tudjuk. 
Musor-sorozatunkkal neprnuvelesi feladatot vallalunk, a hatranyos helyzetu 
nyugdijasoknak adunk helyben musort a notarnusoron es varosi rendezvenyeken is 
fetlepnek enekeseink, Advent Gyalon rnusoron, Kistersegi Nyugdijas Talalkozon, 
Kolteszet Napjan rnegzenesitett versekkel, inte~menyek evfordulos unnepsegein. 
Gyal, 2013-04-09. . /\..-;~'1UG'Olv;"'d • /':.;;; '. . v.q,,>\ 
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A palyazatban erintettek letszarna: 
A havonta megrendezett rmisoron alkalrnankent 80-100 vendeg es kozel 20 szereplo 
vesz reszt, Musor-sorozatunkat foleg az idcsebb korosztaly, a civil szervezetek 
reszere rendezziik. 
A notas talalkozo orszagos szintu, bar meghivjuk a 2012. evben a notaversenyen 
resztvevo hataron tuli vendegeket is. 150 koruli resztvevore szarnitunk. Egyeb 
rnusorainkon, programjainkon - eddigi tapasztalataink szerint - otven-nyolcvan 
resztvevo jelenlete varhato. 
A notakurzusra 30-50 fo resztvevore szarnitunk. Az egyesuleti tagokon kiviil egyeb 
civil szervezetek tagjait, iskolai tanulokat is varunk, valamint ktstersegi nyugdijas 
klubok jelentkezoit. 

A programok koltsegvetese: 

Vendeg enekesek tiszteletdija (11 alkalom) 250000.- Ft 

Korrepetitor tiszteletdija (hetente 2,5 ora) 300000.- Ft 

Zenekar (5 fo) nonorariurna 600000.- Ft 

Konyveli dij 35000.- Ft 

Virag, ajandek szereploknek 50000.- Ft 

Rendezvenyeken virag, udito, suterneny 50000.- Ft 

Szinpadkep, dekoracio 50000.- Ft 

Musorokhoz szorolap, kiallitashoz papiraru, kartonpapir, file 50000.- Ft 

Masolashoz, nyorntatashoz festekpatron (plakathoz szines) 100000.- Ft 

Postakoltseg 30000.- Ft 

Telefonkoltseg (mobil feltoltes) 30000.- Ft 

Notakurzus-zaras koltsegei (oktato, oklevel stb) 35000.- Ft 

1610000. - Ft 

Onerobol vallalt onresz koltsegei: 
Musorokon belepojegyekbol bevetel 520000. - Ft 
Tagok hozzajarulasa megvendegeleshez 30000. - Ft 

onere osszesen 550000. - Ft 
Egyeb forras: tagdijbevetet 80000.- Ft 

egyutt 630000.- Ft 

Megpalyazott osszeg: 
A palyazat teljes koltsegvetese: 

Mely teljes egeszeben alt. forgalmi adot is tartalmaz. 



Nyugdijas Alapitvanyert
 
Nyuadijas Klub
 

~ ~ 

Palyazata 

Klubunk bem utat~lsa: 

/\ k lub 1992. aprilis 27-cn alakult meg .
 
Jclcnlcai taglCts/<imunk: 127 t~)
 

Szumlavezcio bankunk: Alsonemedi es Videke Taknrekszovetkczct.
 
S/:lIl1las/:llllllllk: 6-l--l--00-l--l--1 O-l-00652
 
/\d()S/:lI11UJlk: I X6R6500-1-1 J
 
Birt)s:lgi bejcgyzctt szarnunk: I.Pk. 62.546/1993.
 

Vczcioscgi ules: ncgyedevenkent tartunk, ahol crtekcljuk a/ clvcgzctt munk.u cs 
megbcszeljuk a/ clottunk ~1116 feladatokat. 

A pal\"~lzat celia: 

/\ v.iroscrt clkotclczcucn csclckvo polgarok. a kistcrscg cs klVSegcik
 
progr.unjai nak unnogatasa. nyugdijasok erdckkcpx isclctcnck ja\iu'ls~1.
 

/\/ akti , korbol a nyugdijas Korba valo atmcnct scgit0sl' criclmcs L'S kuliuralt
 
1()gl~llko/<iss~Ii. Kcrcssiik a kapcsolatot a kistcrs0gbcll nuikodo nYLlgdij~ls
 

klubok kal.
 
/\Japs/.ab:d) unkban fogalrnaztuk meg, hog) ~I •. l1yLlg<.lijasokka[ a
 
nyugdijasokcrt".
 
Cclul tLi/tLik ki, hogy az cgyedLil clo es magatehctctlcn crnbcrckct scgitjuk.
 
Aktivan kivcsszuk reszunket a varosban rendezett kulturalis rendezvenyckcn.
 
Cclunk ~I k lub tags~lga\al vale rcndszercs foglalko/:ls. a szabadido IllL'gfclcl6
 
kihas/n~ll~lsa. rcndczvcnyck, tarsas l)SSzejl)\etclck. k iranduiasok cS ~I k lub ~·t1utl
 

valtalt fcladatok teljesitese.
 

Alkalmunk n) ilik a klub cletet bemutatni, ismcrkcdni a varosban III Likl)d()
 
szcrvezeiekkel. Lz mar hagyornany Gyalon
 
/\ KlVl)SSCg 11:\/ cs \'~ll"Osi Kl)ny\t~lr igazgatt)ja nagy scgitscgct 11) ujt a k lubn.ik.
 
A szcrvczctt kirandulasok. rcndezvenyek szincscbbe tcszik a nyuudijasok clctct.
 
A uvouvfurdok latouatasa. a barlanz turak mind az eueszscumcuorzesr
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szolgaljak. Igyekszunk minden evbcn szinesse es tartalmassa icnni 
program] ainkat. 

Klubunk mar ncmcsak c\ gyjli nyugdijas klubokkal tart kapcsolutot, hancm al 
clmult cvbcn al ocsai "L\gyurLik" nyugdijas k lub tags:lga mcghivia klubunkat 

ismerkedes es tapasztalat cserere. Szivesen elfogadtuk meghivasukat. 
Bcrnutattuk klubunk eletet, fenykepeken, eloszoban es cncklesbcn. hogy mit 
csinulunk Gyalon. Az idcn mi fogjuk vcndcgul latni okct. A Iarsang: balunkon 
fcllcpnck egy kis musorral. Tcrve ink kozon szcrcpc] varosunk bcmutuuisa. .'\z llj 
varoskozpont mcgismerese. Aprilis ll-cn a Solymari Bela !\;yllgdijas Pcdagogus 
Klub a koltcszct napja alkalmabol proza CS vcrsmondast s/er\ CI. Most mar 
sz.intc hagyolllclny, hogy iagjaink is reszt vcsznek c jclcs cscmcnycn. 
!\ Gyal: Nyugdijasok Helyi Kepviscleteuek Kozhasznu Lgyesulcte programjan 
is rcszt vcszunk. 

Kcrcm 

Gacsi Kiss I)e/s()nc 
clnok 



Nyugdijas Alapitvanyert 
Nyugdijas Kluh 

2012. cvi palyazat koltsegvctcsc
 

.~ Il) X() L'\ L'S kiis/iilllCsc \ irjg. \ cllJcgljljs 

Iarsallgr~l.icllllockho \ j<lrljs 
S/~lI11ill)gL'l1ho kamcra. IWllgLtI 
(iiidiil!lli k~hlCI~ l11cgldinlcsc 
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Nyugdijas Alapitvanyert 
Nyugdijas Klub 

20 I3-as ev programtervezctc 

Mindcn h() lito1S() kcddjcn kIubgyulcst tartun k. Ncgycdcvcn kent 

vezcl()sc!!i ulcst, ha szLiksCQ \ all ra, akkor azonnal. 
'- '-

Januar 
lcbruar 
Marcius 
!\prilis 

M{lj LIS 

JLIIl ills 

JLII ius 

!\ugusztus 

Szcptcrnbcr 

Oktobcr 

November 
December 

'( .1 ,() l' . '1' 0') JYa ,- -). apn IS _ 

Terror haz meutek intcsc 
'

farsanui hal 
'-

Kccskcmcti uv6uy furdotz: b.., 

(i()(WII() k iralvi kastclv 
~ ~ 

hajoval kirandulas 
kiskunma isai QVOQV ru rdo 

~ L-..- L-~ 

bouracsozas 80. eves klubtau k(hz()lltcse
'- '-

UIlOk{lS kirandulus .lisvnkccskcrc 
Iovarosi allatkcrti latogatas 

kirandulas Kekcs tctorc, maid !\hasarra 
pinee latogaras 
Auard QvoQvfUrdo

"- "- .. "- .. 
OEV bucsuztato 

, - ! 

Gacsi Kiss Dczsonc 
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NYLJGDiJASOK HEL YI KEPYISELETENEK
 
KGZHASZNU EGYESULETE /NYKEI
 

2360 Gyal. lbolya uA.
 
T: 29-263-261
 

Alsoncmedi Takarekszovetkezet Gyali 2. sz. Fiok. Deryne u. 
2013 APR 0B.Szamlasz.: 64400 I09-30095293-511 000 17-00000000 

Adoszamunk: 18717048-1-1:; r.> ) I ,
C I- O( r " , ,kBirosagi bejegyzes sz.: Pk.60232/20071 TE.4963 l ,J,J 

Program terviink 2013. evre 

l-gycsulcti onallo taglCtsdltnunk: 36 t<:l + egy tagszervezet 80 m. egyutt 116 m. 
A Nyugdijas Alapitvanyert Nyugdijas Klub egyuttrnukodo tagszervezetunk. 

Egvesuletunk f.!,yaf'(/jJoJ() letszammal 2013 e\,I{)! onalloan vallalja tovabbra is a varosi szinui 
nyugdijas rendezvenyek megszervezeset rendhagyoan. eddigi tapasztalatunknak megfeleliien: 

IX. Kistcrscg] Klubok Talalkozoja. Papai M. polgarm. ur unnepi koszontojevcl 
Ill. Szurcti lesztival. a helvi lovasokkal 
Idosek Vilagnap- i unnep (X.l.) cs Jubilalo idos hazasparok koszontese. 

Ezeken a varosi rendezvenyeken mindig telt a Kozosscgi Haz. 
Nyitott rcndczvcnyunkct k()zze tesszuk: Meghivokat a helyi ujsagban, Kozosscgi haz 

aulajaban hirdctjuk. Rendezvenyunkrol senkit nern zarunk k i. nem kozositunk k i. 

KLliBNAPOK: minden masodik csiitOrtOk, fel 10 orakor a Kozosscgi Hazban. 
2013 ..\lAR su«. I A U)SCI- T I AROS! PROGRA lIH )K: . amit a laf.!,dijakh()! el/ilegeztunk. 
.\'/:'.·1 /(lmOf.!,({/{ls maradvanvbol es a tagok sajat hO:::zllj(lru/(I.\'(lh(J! [edeztunk 20!3 03.3!-if.!, 

.Ianuar: a tagokkal. vczetokkcl az eves tervck megbcszelcsc. clokcszitesc. 
Februar 21: Ccgled kirandulas. seta. mozgas a szabadban. lurdo latogatas 51 fovel. 
Marcius 12: Budapcsti Muzcumok latogatasa kulon busszal. 50 1'6. 

Planetarium 3D-s film. Mezogazdasagi Muzeum. Kozlckedesi M. 
15. Koszoruval tisztclcgtunk a 48-as Lmlckmunel. 

Tagokkal rcszvetcl az unnepi rnegemlekezcsen a K()ZHAZ-ban 
19. Kistersegi 9. Taltilkozo (220 jii bejelnetett vendeg, 8 klub volt jelen) 

Mcgjelcnt Klubok: Alsonernedi. lclsopakony. Ocsa. 
Gyalt kepviselte a Nyugdijas Alapitvanycrt 
N\d. Klub. cs a szcrvezo NYKL. 

Korabbi tersegunkbol: Bugyi. 0116 rna is szivcsen jonnek.
 
ldcn is mcghivtunk cgy megyei Klubot: a Diosd-i l lugyomanyorzoket.
 
E szervezet igenyelte varosunk bernutatasat. a r.k.tcrnplorn rnegtekinteset.
 
J\z EgyesU!etUnk ncvcben (clnokkcnt) vallaltarn az ..idegenvezetest" es orommel
 
jartuk be szepi.ikl varoskozpontunkat. Fekete Rolnad atya scgitscgcvcl (elorc
 
rnegbeszeltem) bemernehettunk az iden 30 eves templornunkba, Aldast kaptunk
 
a nap rendczvenycrc es kozos ima utan tertiink vissza a Talalkozora.
 

Minden varosi. k()z()ss0gi programra szervczzuk. mozgosltjuk a tagsagot. 

TovABBI TERVEK 2013- ban: 
Aprilis 11: MERI.EG beszamolo. 1 tagok: elfogadas/ 

Kolteszet Napja: 4 to Ielolvas a S.B. Pedagogusokkal. 
Parkgondozas: szcrnctgyujtes a Deak teri jatszoter es kornyeken, Iunyiras. 
26-30-ig Erdelyi kdrut a Trianon elotti Orszagreszunkben (8 fo) 

Majus 9: ANY AKNAPI megcmlekezes. az apakat scm kihagyva. Musor ovisokkal. 
Kertunk: ..termeljunk magunknak zoldseget" 



RENOORI felvilagosito eloadas Bata Ambrus bunrnegelozesi referenssel. 
Sulysap-i klub meghivasanak teszunk eleget. viszonozzuk a szureti feszt-en 

2012-ben a fellepcsuket. 
Sulysap (2): Pavakorosok, enekesek Talalkozo-ra kulon meghivasra egyeni enekes 

felllepescvel Kepviseli Gyalt 
Junius: furdo latogatas unokakkal 

a Gyal-i beteg gycrrnekck megseguesere rcndezctt musoron fellcpes / vers. 

Juliusban: mclegben nines osszejovetel. az idos ernbcreket kimeljuk a hosegtol: 

Augusztus vege/szeptember eleje, ahogy a szilva erikSzilvamagto! a lekvaros buktaiga 
gcncracios kapcsolatok apolasa: kb 20 raszorulo gyerrnek scgitese a C'.I.K.E cgyesulettel. 

Szeptcrnber 20. 3. SZi'JRETI FESZTIVAL -hagyornany felelevcnites. apolas. 
Varosi lovas. hintos fclvonulas a varosban unokakkal. Civilek: szureti dalok, 
szokasok Hagyornanyok felclevenitcse. Kozos vacsora. Varhato Ietsz. 200 to. 

Oktober 1.: ID()SEK VI LAGNAPJA varosi rendezveny kb 250 fo. 

Szepkoruak unnepi koszontese: orszaggyulcsi kcpviselo cs a polgarrnester reszerol 
.lubilale Arany es Gyemant hazassagi evfordulosok koszdntese, 
anyakonyvvezetovcl. igcny csctcn papi aldassal clozctcs bcjclcntkezesrc, igcnyrc. 
Unncpi ajandck-rnusor ncves cloadoval, es virag az idoseknek. 
XU C. Icluli lakosoknak ncvre SZ()[() rncghivot kuldunk 

Oktobcr: ()SZI Kirandulas
 
l~vclltc kirandulast szcrvezunk az orszag tavolabbi videkcrc. Az ()SZ szincit csodaljuk, nagy
 
cgcszscgligyi sctakut tcszunk. A korosztalynak megfclclo igcny pl.: furdo- varoslatogatas,
 
Muzeumok megtekintesc. Fcltoltodunk tel clott.
 
Az idoscknck tobbszor kcll megallni cu-i okbol. mint a menetrendszerinti busznak, lassan,
 
nchczkcsen szallnak lc-fol. Kozel visznek a celhoz. ezcrt mcgyunk kulonjaratu busszal.
 

November: e.u. Iclvilagosit«, tajckoztatas, konzultacio (dr.FA Bt-vcl) 
Orvosi ca. Gy()gyszcrck hatasa, vitamin potlas tclcn /rcuma, sziv cs cukorbetegseg / 
Varhato letszarn: 150 to 

December: Karacsonyi musor a tagokkal. ev bucsuztato. kozos ebed. 

Tartalekolni kell penzt a 201-t-es ev eleji varosi rendezvenyre, kdzhasznu MERLEG 
elkeszitese, konyvelti dija (50 e Ft), Kistersegi 10. Talalkozora, mert az ev elsd felebcn 
sehonnan nem kapunk hozzajarulast. 

2014.Januar: Klubnap: az eves terv megbeszclese. 

Februar: Farsang. hagyornanyapolas. beoltozessel kozos rendezveny tars klub-al. 

Marcius: JLJBILEUMI 10. Tersegi Nyugdijas Talalkoz6 kb.200-230 fO 



l. 3 

Varosi szintii Nvugdijas rendezvenvek tervezett kiadasai (tapasztalat szerint): 

IX.Kistcrse~i Talalkozo: pogacsa. asvanyviz, szendvics alapanyag. virag 35 e Ft 
Kinalo talak, pohar. szalveta (sutit sutnek a tagok) 4 e Ft 
Az arnator bernutatkozok vezetok szcreny ajandckozasa: 10 eFt 

Idosek Vilagnapja: Pogacsa, sutemeny, egy-egy szal virag a jelenlevoknek 40 eFt 
Jubilalok kulon koszontese, kozos ..Eskuvoi" torta, Emleklap 15 e Ft 
Unncpi eloadok dija (szinvonalas. kozkedvclt eloado) 90 eFt 
Szinpad diszites viraggal 6 e Ft 

Sziireti Fesztival: cszkozok bcmutatasa, must keszites gyerekeknek. hozott, v. vasarolt 
sz6\(':'h61 preseles. 8 e Ft 
Kb 180-200 fore pogacsa, szureti bogracs etel, hozza kellekck, 40 e Ft 
Asvanyviz, pohar. evoeszkozok. szalveta mosogatoszer, sth. 12 c Ft 
(lavaly cgy dl. bor/Io a vacsorahoz sajat ajandck czt cl scm szamolhattuk). 
l.ovasoknak jclkcpes. szcrcny ajandek 5 c Ft 
Musoron fellcpok Imcghivott cloadok dija 45 eFt 

Kozhasznu mukodcsunk cgyeb koltscg J;.;-e ehhez kapcsolodo: 65 e Ft 
lddig mas palyazanal. egYc!f7i bcfizctcsbol cgcszitcuuk k i. 

/evek ota tapasztalat szerint ossz:! 294 eFt 

Ehhez varjuk tarnogatasukat, dontscnek sajat belatasuk szerint, mennyit szannak erre, 
mert iden nines NEA tarnogatasunk, (eloiras az evkihagyas) eddig mindig volt! 
.lavasoljuk az Arany .1. Kozossc~i Haz szamlajan a tebonyolitast, pl.: harom uldalu 
megallapodast a Kozosse~i Haz, (}nkormanyzat vezetoje es az Egyesuleti elniikkel. 
()rommcl betagozudunk a K()ZHAZ-ba, mint klub, megszabadulva az adminisztraciot 
terhelu, 50 ezer Ft konyveldi dijtol. Mas klubok nem irigykedhetnenek a " tamogatas" 
rniatt, 

Tisztelt Bizottsag! 

Egycsulcnlnk alapszabalya szcrint is vallalja a varosi rendczvenyek szcrvezeset. 
De kcrjuk. kiilon Kl)ltsegel allapitsanak meg a varosi rendezvenyekrc es kulon az 
Fgyesillcti.lnk mukodesere. 
A nyugdijas klubok az Egyesulct mcgalakitasakor kozosen vallaltak a munkat, de cttol tavol 
tartjak magukat a vczetok. inkabb kileptck. 
Mig mas klubok csak sajat tagjaikra. vagy zart kozossegi barataikra koltik a palyazati 
()sszcgct. addig l.gycsulcttlnkct tcrheli a kozos kotelczettsegkent rank maradt varosi 
nyugdijas rcndezvcnyek. az evrol-evre oriasi munka. Tagsag aldozatos rnunkaja es anyagi 
terhe. a kapott palyazati elszarnolas. ami eddig rcndben megtortent. 

Tagsagunknak szcretnenk kulon klubtamogatast kapni mi is a kozossegert vegzett aldozatos 
munkankert. 
Mas klubok ketszerescn ne kapjanak ugyanazon cimen tamogatast. ( haromszorosan, ha tobb
 
klub tagja). Azert alapitottak az Egyesulctct. hogy ez a varosi rendezvenyek szervezoje. pl.:
 
ldosek Napi unnep, Szureti Fesztival. Kistersegi Talalkozo, azon reszt vehetnek,
 
bckapcsolodhatnak. Nyitou rendezvenyunkre mas kluhok tagjai el is jannek. elonyet elvezik,
 
ez igy hclyes! De ne tahhszarosen jussanak tamogatashoz akik a munkab61. vendeglatasbol
 
kihuzzak magukat (siltemenyeket is mi siltUnk).
 
M(ikodesilnk penzhianyos. csakis palyazattal tudjuk megoldani a k()zassegformalo varosi
 
programjainkat.
 
Oriasi szervczes. a heszcrzes es clszamolas meg tovabb terheli a vezetot ekkora varosi
 
rendezveny sikereert. I A 20 IO-es megyci 300 e Ft visszatartasa is a szervezetet terhelte. ma is
 



II. 4. 

Az Egyesiilet (rendezvenyeken feliili) miikijdesere: czcr Ft-ban 
furdobelepokre. min. 2alkalom 50
 
kulon busz ktg-rc 25
 
muzeumi latogatasra. 50
 
hclyi musorok belepoire 15 dbx700.-Ft. 10.5
 
adminisztrativ kiadasokra. 35
 
Anyaknapja 8
 
cvvcgcn:
 

egy kavc v, csokolade tagonkent IS
 

193,5 eFt KLUB TAMOGATAS-ra 

NEA mukodcsrc ncm adhattunk he (szabaiy) iden palyazarot. Eddig mindig volt plusz 
penzunk a klub rnukodeserc palyazatbol, de most kiunilt a kasszank az eddigi rendczvcnyre. 

Kulturalis palyazatot ugyan bcfogadtak a Szureti fesztivalra. 10. Kisierscgi evfordulora, de 
cnnck ercdmcnyc bizonytalan. csekely. Tapasztaltuk. hogy ha nyerimk is. a penz keson 
erkczik. nines mibol megclolcgezni scm. 

A kozhasznusagi jclentcs Birosaghoz bekuldeset (Hi. 05.31) igazolni csak a Kozgyules 
2012.cvi Mr":RLHj elfogadas utan van modornban benyujtani. Elbiralasig potolom. 

K()sz()njlik a Bizottsag kedvczo elbiralasat. megcrto segftscget. 

(j~ al, 20 U.040X. 
Kiss Janosne 

cgycsulcti e1niik 

- ~.~ . 
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Oszido Nyugdijas KJub 2013 evi program terv 

Fe bruar Farsang Enekkarok talalkozoja NEA Szakmai Palyazat 

2 

3 

Aprilis 

Aprilis 

Terror Haza Muzeum es terrneszetrajz film mcgtekintese 
3D moziba 

Harkany ki-rnit-tud kozepdonto aprilis 19-21-ig enekkar fellep! 

Anyak napja Tatika 6voda - egyutt szervezett program 

4 Majus Szalonna sutes templom kertben a Szent J6zsef idosek 
otthonaval kozos program 

5 Junius 1-3-ig Cserkeszolo nyugdijas talalkozo fellep az enekkar 

6 

7 

Junius Unokas kirandulas Kiskunmajsa Generacios kapcsolatok 
apolasa 

Junius 15 Fozoverseny Arany Janos Kozossegi hazban 

8 Augusztus 

9 Szeptember 

10 Okt6ber 

Jakabszallas Kismagyarorszag Botanikus kert 

Kaposzta fesztival Vecses 

Idosek Vilagnapja 

11 November Mindenki Nevnapja hagyomanyos program ebbol az 
alkalomb6l koszontjuk a 70 es 80 eveseket 

12 Kirandulas : Egerbe kirandulasnevezetesscgek megtekintese 
varosnezes 

13 December Telapo unnepseg ovodasokkal es az unokakkal 

14 Evzar6 December 10 

6SZID6
 
Nyugdijas klub
 

2360 GyM, Piroslca u 30
 
Adrlszam: lRn86139-'1-13
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A program kijltsegvetese es a vallalt ijnresz 

A 2013 evi programtervbol kiemelten az alabbi programok megszervezesere 
szeretnenk az onok segitseget kerni. 

Az aprilisra tervezett Terror Haza Muzeurnot szeretnenk megtekinteni es egy 
mozi latogatast, tervezunk, ennek a koltsege: 120 000 Ft 

Junius 13-ig Cserkeszoloi Nyugdijas talalkozo az Eletet az Eveknek 
szervezeseben .Fellep az enekkar 200000 Ft 

Junius kozepe unokas kirandulas Kiskunmajsara Generacios kapcsolatok 
apolasa 150 000 Ft 

Junius 15 F6zo versenyen szerctnenk reszt venni az Arany Janos Kozossegi haz 
szervczescbcn alaJ2anyag megvasarlasahoz 50 000 Ft 

Telapo unnepseg, ovodasokkal es az unokakkal	 100000 Ft 

Osszesen 620000 Ft 
Onresz 320000 Ft 
A kert tarnogatas 300000 Ft 

O S Z I D 6
 
1\yugdfjas klub
 

2360 Gyal, Piroska u. 30.
 
Adoszam: 181186139-1-13 

Gyal2013 0408	 Duro Paine 
klubvezeto 



Oszido Nyugdijas Klub 2013 evi program terv 

Februar Farsang Enekkarok talalkozoja 
NEA Szakmai Palyazat 100000 Ft 

2 Aprilis Terror Haza Muzeum es termeszetrajz film megtekintese 
. 3D moziba 120000 Ft 

3 Aprilis Harkany ki-mit-tud kozepdonto aprilis 19-21-ig enekkar fellep! 

Anyak napja Tatika 6voda - egytitt szervezett program 
50000 Ft 

4 Majus Szalonna stites templom kertben a Szent J6zsef idosek 
otthonaval kozos program 60 000 Ft 

5 Junius 1-3-ig Cserkeszolo nyugdijas talalkozo 
fellep az enekkar 200000 Ft 

6 Junius Unokas kirandulas Kiskunmajsa 
Gencracios kapcsolatok apolasa 150000 Ft 

7 Junius 15 Fozoverseny Arany Janos Kozossegi hazban 50000 Ft 

8 Augusztus Jakabszallas Kismagyarorszag Botanikus kert 200000 Ft 

9 Szeptember Kaposzta fesztival Vecses 80000 Ft 

10 Okt6ber Idosek Vilagnapja 60000 Ft 

11 November Mindenki Nevnapja hagyornanyos program ebbol az 
alkalornbol koszontjuk a 70 es 80 eveseket 120 000 Ft 

12 Kirandulas : Egerbe kirandulas nevezetessegek 
megtekintese varosnezcs 150000Ft 

13 December Telapo unnepseg 
ovodasokkal es az unokakkal 100000 Ft 

14 Evzaro December 10 150000 Ft 

Osszesen 1 590 000 Ft 

OSZIDO 
~ , n 1fl ~ li o:'lC: lrl11 h 
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A Klub Tevekenysegi kore.
 

A Klub onkentes tarsulason alapu16 tarsadalmi szervezet. A Klub a 
tarsadalorn es az egyen kozos erdekeinek kielegitesere iranyulo 
kozossegi feladatokat lat el. 

Alapvet6 fcladatanak tekinti a nyugdijasok eletmodjanak alakitasat, 
eloadasok szervezesevel, kapcsolatok letesitese, fenntartasa allami es 
tarsadalmi szervezetekkel, mas nyugdijas klubokkal. 

Tartja es erositi a kapcsolatot, az Eletet az Eveknek Orszagos 
Szovetsegevel, 

Segiti a nyugdijasokat a rajuk vonatkoz6 torvenyek es rendeletek 
rnegismereseben, alkalmazasaban, az onkormanyzattal es tarsadalmi 
szervekkel tartja a kapcsolatot a nyugdijasok erdekeben. 

Kozos kirandulasok szervezesevel a nyugdijasok eletet szinesebbe, 
teljesebbe teszik, gyogyfurdok latogatasaval az egcszseg idoskori 
betegsegeinek gyogyitasat segitik. 

Reszt vesz > a nyugdijasok egeszsegnevelo, felvilagosito 
tevekenysegeben, kiadvanyok ujsagok kozreadasaval. 

Az idosek muvelodeseben, kulturalis ertekek megorzeseben es 
apolasaban, generacioknak atadasaban val6 aktiv reszvetele. 

Az idosek reszvetele kepessegeiknek megfelelo alkot6 
tevekenysegben, a kozerdekeben torteno feladatok cllatasaban, 
idoskori alkot6 tevekenyseg elosegiteseben. 

Az idoskoruak szamara az eletkoruknak megfelelo aktiv, 
tiszteletremelto tevekenyseg elosegitese a csaladban, civil 
kozossegekben es a kozeletben. 

Osztonzi az egymast koveto nemzedekek harmonikus viszonyanak 
alakitasat unokakkal kozos programok szervezesc 

A Klub kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, partoktol 
fuggetlen, azoknak anyagi tamogatast nem nyujt, toluk nem fogad el. 

OSZID U 
Nyugdijas klub 

2360 Gyal, Piroska u. :'1 
Adoszarn: 18(;~(, l 1Q·1 



"'I
 
A palyazatban erintettek letszama, tevekenysegi kore 

Az Oszido Nyugdijas Klub letszama 20 13-ban 115 fo. 
A klub tevekenysegi kore: alapveto feladatanak tekinti a nyugdijasok 
eletrnodjanak alakitasat, eloadasok szervezesevel, es felvilagosito programokkal. 
Kozos Kirandulasok szervezese a nyugdijasok egyedul allok eletenek szebbe es 
szinesebbe tetele a eel. 
Kulturalis esemenyek szcrevezese az enekkarunk az egesz orszagban 
rendszeresen fellep kulonbozo rendezvenyeken, es mi magunk is szervezunk 
olyan programokat ahova pest megye es a kisterseg nyugdijas klubjait, 
meghivjuk. Ezeken, a programokon ok is fellepnek, koszonhetoen az Arany 
Janos Kozossegi Haznak ahol lehetoseget es segitseget kapunk e rendezvenyek 
megszervezesere..2013 02 Ofi-en rendeztuk meg a Nyugdijas Klubok Enekkari 
talalkozojat. Nyolc nyugdijas klub osszesen 113 fovel jott el Pest rnegyebol es 
lepett fel nalunk,a nepdalokat kedvelo kozonseg legnagyobb oromere. A 
hagyornanyorzes az idosebb korosztalynak fontos feladata. Hiszen mi tudjuk at 
adni a fiatalabb generacionak a megszerzett tudasunkat es tapasztalatunkat. 

6SZID6 
Nyu gdi'jas klub 

2360 Gyil , Pirosk a u. 30~ 
Ad6szam : 18686139-1-1. . { 

Pv--t.. 
Gyal 2013 januar 3.	 Dur6 Paine 

Klubvezeto 



Gyal Varos Onkormanyzata 
Kepviselo-testuletenck 
Oktatasi es Kulturalis Bizottsag 
Elnokenek 
2360 Gyal, Korosi tit 54. 

Targy: Palyazat civil szervezetek szabadidos es kulturalis tcvekenysegenek 
tamogatasara 

Palyazo: 

Porog a Gyali Szoknya Egyesiilet, roviditett neve: PGYSZE 
Szekhelye: 2360 Gyal, Rakoczi F. u. 69. 
Szamlaszarn: 64400044-30106523-51100014 
Adoszama: 18725409-1-13 
Nyilvantartasi szarn: TE - 5525 

A szervezet celja, eves programja: 

Segitse a neptanc es nepzenei ertekek felkutatasat, apolasat, megorzeset,
 
erositse, hogy a nephagyornanyok, nepi kisrnestersegek minel szelcsebb korben
 
valjanak ismertte, szerethetove, tovabb adhassa oket a kovctkezo generacio
 
szamara.
 
Tanchazak, tancszinhazak szervezese, nepi kismestersegek tabora. Ela
 
nernzetisegck hagyomanyainak orzese, nemzetek kozotti kapcsolatok apolasa.
 

Az egyesulet a nephagyornanyok tiszteloinek, szerctoinck forurnava kivan valni,
 
ezert szeretne sorai kozott tudni mindazokat, akik:
 

- ugy gondoljak, hogy szukseg van a kozossege altal kiprobalt, tartos
 
ertekeinket megorizni es biztositani, hogy gyermekeink is ismerjek
 
azokat,
 

- szamara fontos, hogy a zene, a tanc es kezmuvesseg mindannyiunk kozos 
nyelvekent mukodjenek 

- fontosnak tartj ak, hogy a hagyomanyorzo mozgalmak, nemzeti 
intezrnenyei eletkepek maradjanak, (szolgaltatasai) a kozosseg sajatos 
igenyei szerint fejlodjenek. 

Az egyesi.ilet celjainak elerese erdekeben a kovetkczo tevekenyseget vegzi: 



- a PGYSZE tevekenysegenek megismertetese, koztudatba emelcscnck 
elosegitese, nepszenisitese, minel szelesebb korben, Gyalon, 
Magyarorszag telepulesein es hatarainkon tul egyarant 

- a nephagyornanyok irant erdeklodo, elkotelezett szemelyek osszefogasa, 
rnozgositasa a PGYSZE altal szervezet ugyekert
 

- rekreacios tevekenysegek elosegitese tagjai reszere
 
- Gyal Varos kulturalis programjain val6 reszvetel ,
 

A tamogatason nyert osszeget, 20 13-ban az egyestilet a kovetkezokre szeretne
 
forditani:
 
A 2013-ban megalakulasanak 5. evehez erkezett a Porog a Gyali Szoknya
 
Egyesulet.
 
Ennek a kerek evfordulonak az alkalmabol szeretne kozosen, a tagjaival egyiitt,
 
osszel Erdel ben egy' hosszabb szakmai napon reszt venni.
 
Szcrctne Magyarorszag hatarain tul is ne szertisitcni tevekenyseget, a
 
nephagyornanyok irant erdeklodo szemelyek osszefogasaval.
 

Tovabba a tarnogatott osszeget nepviseletek vasarlasara forditana,
 

A tarnogatott osszeg, amire szuksege lenne az egyesuletnek, hogy ezen, celjat 
l~megv al6s itsa 350.000 - Et. 

Ebb61 a vallalt onresz: 50.000,- Ft., tovabbi adornanyok es tagdijak novelhetik 
az onresz osszeget, 

~o , 

GyM, 2013. aprilis 5. 
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11J13 APR 1O. 
Solyrnari Bela Nyugdijas Pedagogus Klub 

Gyal Yaros Onkorrnanyzata Kepvtseto-testutete 

'./ . ;.' /)
Palyazat civil szervezetek szabadtdds es kulturalis tevekenysege tarnogatasara 

A palyazo szervezet neve: Solyrnari Bela Nyugdijas Pedagogus Klub 
Cime: 2360 Gyal, Ady Endre u. 20 
t.evelezesi cime: 2360 Gyat, Lejto u. 17. 
Adoszarna: 18687745-1-13 
Szarnlaszarna: 64400044-10419272-00000000 Alsonernedi Takarekszov 
Cegbejegyzes nyilvantartasi szama: 4. PK. 6002512000/4.sz. 

A palyazaton kert tarnogatas osszege: 450000. - Ft 

A klub 2013. evi programjai: 
- Januar: Reszvetel a kozossegt haz programjain (Kultura Napja) 

Operahaz Iatogatas, hangverseny a Szekely Bertalan teremben. 
- Februar: szinhazlatogatas a Turay Ida Szinhazban (oertet) 

Szinhazi berlet eloadasokon resztvetel a Turay Ida szinhazban februarban, 
marciusban, aprtlisban. 

-Marcius: Klubfoglalkozason nonapi koszontes. 
Varosi unnepsegen, koszoruzason reszvetel. 

-Aprtl is: Kolteszet Napja szervezese a civil szervezetek reszvetelevel.
 
Muzeumlatogatas Vecsesen a Balint Agnes Ernlekhazban.
 
Szuletesnapi notarmisoron es notaversenyen reszvetel
 

- Majus: Udules Hajduszoboszlon.
 
Kirandulas Pasztora, rnuzeurnlatogatas, bogracsozas Muzsla - pusztan.
 

- Junius 6: Pedagogusnap, arany-es gyernantdiplomas, kiti..intetett nevelok
 
koszontese
 
27-28-29: Kirandulas "Somogyorszagba" es kornyeken: Tortenelrni,
 
irodalmi, muveszeti emlekhelyek felkeresese: Sornogyvar (Szechenyi

kastely es arboretum), Somogyfajsz (honfoglalas kori oskoho), Csiszta 

puszta (oslap}, Oreglak (Jankovics-kastely), Racegrespuszta (lltyes-iskota)
 
Nikla (Berzsenyi), Csurgo (Csokonai). Kaposvar , Buzsak. Szallas
 
Sornogyvaron.
 

- Julius: l.atogatas az Aranyhazban (kiallitas es park)
 
- Augusztus: varost unnepsegen reszvetel.
 
- Szeptember: Onnepseg a pedagogus klub rnegalakulasanak 25 eves evfordulojan,
 

vendegek, regt kollegak meghivasaval. 
- Okt6ber: Az ldosek Vitagnapjanak megunneplese (kozosen a nyugdijasokkal). 

Helyi programokon reszvetel. 
- November: Szinhazlatogatas a MOPA-ban vagy a Kozossegi Hazban. 
- December: Evzaro klubnap vacsoraval, 



A program koltsegvetese: 

Palyazati tarnogatassal : 

25 eves evfordulo rnegunneplese: rneghivok, virag, ernlekiap 
Pedagogus napon aranydiplomasok, pedagogus tagok koszontese 
Rendezvenyeken iidito, pogacsa 
Muzeumi belepok tartatvezetesset, szinhazi belepojegyek 
Kolteszet Napja rendezes koltsegei, ajandekkonyv, tollak, papir az 

irodalmi tot6hoz,versrnasolashoz 
Kolteszet napra tablok, kiallitas keszitese, dekoracios karton 
Kirandulasok utikottsegehez hozzajarulas 
Szallaskoltseghez hozzajarulas 
Nyorntato rnukodtetesehez, rnasolashoz tintapatron 
Konyvelesi koltseg 
Mukodeshez, nyomtat6hoz papir 
Postakoltseg 
Tetetontottes 

Palyazaton kert tamogatas 

Onerobol valialt koltsegek: 

Kirandulas szallaskoltsege 
Bogracsozas koltsege 
Kirandulasok utikoltsege (hozzajarulas egyenileg) 
Evzaro klubnap rendezese 
Klubfoglalkozasok koltsegei 

Rendelkezesre alto egveb forras: 

Tagdij: 

A program osszkoltsegvetese: 860000. - Ft 

30000.- ft 
20000. - Ft 
15000.- Ft 
60000.- Ft 

30000.- ft 
80000.- Ft 
60000.- Ft 
45000.- ft 
30000.- Ft 
30000.- Ft 
30000. - Ft 
30000.- Ft 

460000.- Ft 

120000.- Ft 
35000.- Ft 

150000.- ft 
50000.- ft 
15000.- Ft 

340000.- Ft 

60000.- Ft 

Az igenyelt koltsegvetesi tamogatas az altalanos forgalmi ad6t is tartalmazza. 



Tárgy: Javaslat  sport  célú  pályázatok  elbírálására,  a 
támogatás felosztására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2013. (III.07.) sz. határozatában pályázatot írt ki a helyi  
önszerveződő ifjúsági szervezetek, sportegyesületek támogatása tárgyában.
 A 2013. évi költségvetési rendeletének 6. sz. mellékletének cél és általános tartalék soron „ civil szervezetek  
támogatása” sorából sport célra 5.000.000,- Ft áll rendelkezésre. 

A pályázati határidő lejártáig 2013. április 10-éig az alábbi pályázatok érkeztek be:

Az egyesület neve Pályázati cél Igényelt támogatás 
1. Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület működési  költségekre  (hazai  sportesemények  szervezésére,  

játékengedélyek  kiváltására,  csapatok  nevezési  díjaira,  utazási  
költségekre,  játékvezetői  díjak  biztosítására,  sportorvosi  vizsgálat  
díjának  biztosítására,  edzők  díjazására,  könyvelési  és  
számlavezetési költségek kifizetésére, pályázatok költségeire
Kért támogatás összege: 2.500.000,- Ft

2. Jónás Dorottya (sportág: tenisz)
 versenyeken való részvételhez utazási és vízum  költségre, szállás  
költségeire,  nevezési  díjra,  kísérő  személy  költségeinek  
finanszírozására  a  külföldi  versenyek  során,  sportszerekre  
(teniszcipő,  ruha,  szoknya  stb.  )  versenyeken  való  induláshoz  
júniustól augusztusig zajló versenyek összköltsége 800 e Ft, melyet  
önerőből finanszíroz a család (, Magyar Bajnokság, Németország,  
Cseh ország, Szerbia, Egyesült Államokba kiutazás)
Kért támogatás összege: összeget nem jelölt meg

3. Adamecz József (sportág: birkózó) a Birkózó Szövetség által összeállított 2013. évi versenynaptárban  
meghirdetett  versenyeken  való  részvételhez,  felkészítő  
edzőtáborokban  való  részvételhez,  nemzetközi  versenyengedélyek  
kiváltása,  nemzetközi  versenyekre  és  edzőtáborokba való kiutazás  
költségei,  sporteszközök  beszerzéséhez,  táplálék  kiegészítők  
vásárlásához, klubtagsági díj kifizetéséhez
Kért támogatás összege: összeget nem jelölt meg

4. GYBKSE Röplabda szakosztálya működési  költségekre  (VII.  „Gyál  Kupa”  strandröplabda  torna  
szervezésére és lebonyolítására, amatőr versenyek nevezési díjaira,  
utazási költségekre) strandröplabda pálya karbantartására. 
Kért támogatás összege:                                                   120.000,-Ft  

5. Sebők Zoltán (sportág: szlalom vízisí) Felkészülési költségek, havi bérlet áprilistól- augusztusig 950.000.-
Ft  összegben,  versenyeken  való  részvétel  júniustól  szeptember  
hónapig(  Olaszország,  Magyarország,  Szerbia,  Görögország,  
összesen 1400 euró összegben )
Kért támogatás összege: összeget nem jelölt meg



6. Gyáli Sport- Horgász S.E. 50  gyermek  táboroztatásakor  étkeztetésre,  autóbusz  bérlésre,  
verseny győzteseinek díjazására
Kért támogatás összege: 250.000,- Ft

7. APEX Optimista Sportegyesület Alaptevékenység  szerinti  kiadásokra  (versenyek:  nevezési  díjaira,  
szállásköltségeire,  utazási  költségekre),  működési  adminisztrációs  
költségekre  (BKK  jegyek,  bérlet,  postaköltségek,  bankszámla  
vezetési díjra, térkép, szakkönyv folyóirat, tintapatron, nyomtatvány,  
adminisztrációs kiadások) kis értékű tárgyi eszközökre (egyen póló,  
tájoló stb.) 
Kért támogatás összege: 120.000,- Ft

8. Fodor Tamás (sportág: birkózó) Birkózó  Szövetség  által  összeállított  2013.  évi  versenynaptárban  
meghirdetett  versenyeken  való  részvételhez,  felkészítő  
edzőtáborokban  való  részvételhez,  nemzetközi  versenyeken  való  
részvételhez,  sporteszközök  beszerzéséhez  és  táplálék  kiegészítők  
vásárlásához
Kért támogatás összege: 300.000,- Ft

9. Fodor Péter (sportág: birkózó) Birkózó  Szövetség  által  összeállított  2013.  évi  versenynaptárban  
meghirdetett  versenyeken  való  részvételhez,  felkészítő  
edzőtáborokban  való  részvételhez,  nemzetközi  versenyeken  való  
részvételhez,  sporteszközök  beszerzéséhez  és  táplálék  kiegészítők  
vásárlásához
Kért támogatás összege: 300.000,- Ft

10. GYBKSE Atlétikai Szakosztálya működési  költségekre  (nevezési  díjak  kb.  100.000,  Ft  összegben,  
utazási költségekre, MASZ engedély költsége 20.000,- Ft összegben 
Kért támogatás összege: összeget nem jelölt meg

11. Farkas Kitti Beáta (sz. 2004.) sportág: ritmikus sportgimnasztika ( Gondviselő: Kalina Beáta és  
Farkas Attila szülők) nemzetközi versenyeken való részvételhez,  
edzőtáborozás  és  versenydressz  vásárlása,  versenyek,  szállás,  
ellátás és útiköltségei 
Kért támogatás összege: 300.000,- Ft

12. Lurkó  Gyerekfoci Egyesület az  Egyesület  működési  költségeinek  fedezésére  és  eszközök  
beszerzésére
Kért támogatás összege: 410.000,- Ft

13. Sanbon SE  nyári edzőtáborban való részvétel és bérleti díjak költségeire 
Kért támogatás összege: 425 000,- Ft

14. Scheik József (sportág: fogathajtó) 2013-ban  Budapesten  megrendezésre  kerülő  Fogathajtó  Európa  
bajnokság  kvalifikációs  versenyein  és  a  bajnokságon  való  
felkészülés  és  részvétel  (nevezési  díjak,  szállás,  boxdíjak,  utazási  
költségek, nemzetközi lóútlevelek költségei) 
Kért támogatás összege: összeget nem jelölt meg

15. Gyáli Lovassport Egyesület belföldi  és  külföldi  fogathajtó  versenyeken  való  felkészülésre  és  
részvételi költségekre 
Kért támogatás összege: összeget nem jelölt meg
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16. Duplo Futball Club gyáli  sportolók  versenyeztetéséhez,  tömegsport  rendezvények  
megszervezéséhez  (nevezési  díjakra,  játékengedélyekre,  bírói  
díjakra, sportpálya-bérlésre, felszerelésekre)
Kért támogatás összege: összeget nem jelölt meg

17. Civilek a Környezetünkért Egyesület „csütörtök” – a gyáli gyerekekért „K3” Kamasz Klub Kedden – a  
gyáli-  elsősorban  hátrányos  helyzetű  -  kamaszoknak,  táborozás  
alkalmával sportprogramok lebonyolításához szükséges eszközökre:  
ugráló  kötelek,  gumilabdák,  bóják  stb.  (sátorozás  a  gyáli  
Játszókertben 30 gyermek részvételével 4 nap teljes ellátással),10.  
Foci  Kupa  megvalósításához  (kb.  70  gyermek  részvételével)  
uzsonna,  érmek,  serlegek,  futball  labdák,  oklevelek  stb.  
beszerzéséhez, továbbá kosárlabdák, röplabdák, pingpong kellékek  
vásárlásához
Kért támogatás összege: 100.000,- Ft

18. Mester Milán (sportág: birkózó) Magyar Bajnokságon,  Diákolimpián való részvétel,  nemzetközi  és  
hazai válogatott edzőtáborokban való részvételre, tagdíjra, utazási  
költségekre,  nevezési  díjakra,  sporteszközök  beszerzéséhez  és  
táplálék  kiegészítők  vásárlásához  (várható  kiadások  összege:  
690.000,-Ft)
Kért támogatás összege: összeget nem jelölt meg

19. Prémium Gyáli Asztalitenisz SE sporteszközök  beszerzésére  (versenyasztalok  ,sportági  kiegészítők  
(labda, háló, versenykellékek, sportmezek) idegenbeli mérkőzéseik,  
versenyeik  utazási  költségeire,  kistérségi  versenyre  (terembérlet,  
kupák, érmek, oklevelek,  sportági ajándékok),  városi általános- és  
középiskolai  versenyekre  (terembérlet,  kupák,  érmek,  oklevelek,  
versenyrendezésre  sportági  ajándékok),  V.  Prémium  kupa  
(terembérlet,  kupák,  érmek,  oklevelek,  sportági  ajándékok),  
„Pinpongozz,  ne  drogozz”  rendezvényre  (terembérlet),  edzések  
terembérletére 
Kért támogatás összege: 520.000,- Ft

20. Pap János és Pap Dorottya
 (sportág: birkózók) hazai  és  nemzetközi  edzőtáborokban,  valamint  versenyeken  való  

részvételek  költségeire,  kvalifikációs  versenyeken  való  részvételre,  
felkészítő edzőtáborokban való részvételekre
Kért támogatás összege: 832.800,- Ft

21. Bácsi Péter (sportág: birkózó) Birkózó  Szövetség  által  összeállított  2013.  évi  versenynaptárban  
meghirdetett  versenyeken  való  részvételhez,  a  Budapesti  
Világbajnokságra való felkészítő edzőtáborokban való részvételhez,  
útiköltséghez,  benzinköltség,  autópálya  matrica,  sporteszközök  
beszerzéséhez  és  táplálék  kiegészítők  vásárlásához,  egészségügyi  
ellátáshoz
Kért támogatás összege: összeget nem jelölt meg

22. GYBKSE Mazsorett Szakosztálya működési költségekre (nevezési díjak, utazási költségekre, szövetségi  
tagdíjakra

Kért támogatás összege:             500.000,- Ft

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését. 
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Határozati javaslat:

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2013.(III.11.) számú rendelet az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről 6. sz mellékletében a cél és általános tartaléka terhére a sport szervezetek támogatása keret  
soron tervezett összegből- az alább felsorolt pályázatokat részesíti támogatásban:

Az egyesület neve Pályázati cél Támogatás összege 
1. Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület működési  költségekre  (hazai  sportesemények  szervezésére,  

játékengedélyek  kiváltására,  csapatok  nevezési  díjaira,  utazási  
költségekre,  játékvezetői  díjak  biztosítására,  sportorvosi  vizsgálat  
díjának biztosítására, edzők díjazására, könyvelési és számlavezetési  
költségek kifizetésére, pályáztatok költségeire
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft

2. Jónás Dorottya  (sportág: tenisz)) tenisz  versenyeken  való  részvételhez  utazási  és  vízum   költségre,  
szállás  költségeire,  nevezési  díjra,  kísérő  személy  költségeinek  
finanszírozására  a  külföldi  versenyek  során,  sportszerekre  
(teniszcipő,  ruha,  szoknya  stb.)versenyeken  való  induláshoz  
(júniustól augusztusig zajló  versenyek összköltsége 800 e Ft, melyet  
önerőből finanszíroz a család  (, Magyar Bajnokság, Németország,  
Cseh ország, Szerbia, Egyesült Államokba kiutazás)
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft

3. Adamecz József (sportág: birkózó) a Birkózó Szövetség által összeállított 2013. évi versenynaptárban  
meghirdetett  versenyeken  való  részvételhez,  felkészítő  
edzőtáborokban  való  részvételhez,  nemzetközi  versenyengedélyek  
kiváltása,  nemzetközi  versenyekre  és  edzőtáborokba való  kiutazás  
költségei,  sport  eszközök  beszerzéséhez,  táplálék  kiegészítők  
vásárlásához, klub tagsági díj kifizetéséhez
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft

4. GYBKSE Röplabda szakosztálya működési  költségekre  (VII.  „Gyál  Kupa”  strandröplabda  torna  
szervezésére és lebonyolítására, amatőr versenyek nevezési díjaira,  
utazási költségekre) strandröplabda pálya karbantartására. 
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft

5. Sebők Zoltán (sportág: szlalom vízisí) Felkészülési költségek, havi bérlet áprilistól- augusztusig 950.000.-
Ft  összegben,  versenyeken  való  részvétel  júniustól  szeptember  
hónapig(  Olaszország,  Magyarország,  Szerbia,  Görögország,  
összesen 1400 euró összegben )
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft

6. Gyái Sport- Horgász S.E. 50  gyermek  táboroztatásakor  étkeztetésre,  autóbusz  bérlésre,  
verseny győzteseinek díjazására
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft

7. APEX Optimista Sportegyesület Alaptevékenység  szerinti  kiadásokra  (versenyek:  nevezési  díjaira,  
szállásköltségeire,  utazási  költségekre),  működési  adminisztrációs  
költségekre  (BKK  jegyek,  bérlet,  postaköltségek,  bankszámla  
vezetési díjra, térkép, szakkönyv folyóirat, tintapatron, nyomtatvány,  
adminisztrációs kiadások) kis értékű tárgyi eszközökre (egyen póló,  
tájoló stb.) 
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft

8. Fodor Tamás (sportág: birkózó) Birkózó  Szövetség  által  összeállított  2013.  évi  versenynaptárban  
meghirdetett  versenyeken  való  részvételhez,  felkészítő  
edzőtáborokban  való  részvételhez,  nemzetközi  versenyeken  való  
részvételhez,  sporteszközök  beszerzéséhez  és  táplálék  kiegészítők  
vásárlásához
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft
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9. Fodor Péter (sportág: birkózó) Birkózó  Szövetség  által  összeállított  2013.  évi  versenynaptárban  
meghirdetett  versenyeken  való  részvételhez,  felkészítő  
edzőtáborokban  való  részvételhez,  nemzetközi  versenyeken  való  
részvételhez,  sporteszközök  beszerzéséhez  és  táplálék  kiegészítők  
vásárlásához
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft

23. 10. GYBKSE Atlétikai Szakosztálya működési költségekre  (nevezési díjak kb. 100.0,00.- Ft összegben,  
utazási költségekre, MASZ engedély költsége 20.000.- Ft összegben 
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft

11. Farkas Kitti Beáta sz. 2004. sportág: ritmikus sportgimnasztika ( Gondviselő: Kalina Beáta és  
Farkas Attila szülők) nemzetközi versenyeken való részvételhez,  
edzőtáborozás és sportszerek vásárlása, versenyek költségei 
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft

12. Lurkó  Gyerekfoci Egyesület az  Egyesület  működési  költségeinek  fedezésére  és  eszközök  
beszerzésére
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft

13. Sanbon SE nyári edzőtáborban való részvétel és bérleti díjak költségeire
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft

14. Scheik József  (sportág:  fogathajtó) 2013-ben  Budapesten  megrendezésre  kerülő  Fogathajtó  Európa  
bajnokság kvalifikációs versenyein és a bajnokságon való részvétel  
(nevezési  díjak,  szállás,  boxdíjak,  utazási  költségek,  nemzetközi  
lóútlevelek költségei) 
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft

15. Gyáli Lovassport Egyesület belföldi és külföldi versenyeken való részvételek költségeire 
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft

16. Duplo Futball Club gyáli  sportolók  versenyeztetéséhez,  tömegsport  rendezvények  
megszervezéséhez  (nevezési  díjakra,  játékengedélyekre,  bírói  
díjakra, sportpálya-bérlésre, felszerelésekre)
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft

17. Civilek a Környezetünkért Egyesület „csütörtök” – a gyáli gyerekekért „K3” Kamasz Klub Kedden – a  
gyáli-  elsősorban  hátrányos  helyzetű  -   kamaszoknak,  táborozás  
alkalmával sportprogramok lebonyolításához szükséges eszközökre:  
ugráló  kötelek,  gumilabdák,  bóják  stb.  (sátorozás  a  gyáli  
Játszókertben 30 gyermek részvételével 4 nap teljes ellátással,  ),10.  
FociKupa megvalósításához (kb. 70 gyermek részvételével) uzsonna,  
érmek,  serlegek,  futball  labdák,  oklevelek  stb.  beszerzéséhez,  
továbbá kosárlabdák, röplabdák, pingpong kellékek vásárlásához
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft

18. Mester Milán (sportág: birkózó) Magyar Bajnokságon,  Diákolimpián való részvétel,  nemzetközi  és  
hazai  válogatott  edzőtáborokban  való  részvétel  ,tagdíjra,  utazási  
költségekre,nevezési  díjakra,  sporteszközök  beszerzéséhez  és  
táplálék  kiegészítők  vásárlásához  (várható  kiadások  összege:  
690.000.-Ft)
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft

19. Prémium Gyáli Asztalitenisz SE sporteszközök  beszerzésére  (versenyasztalok  ,sportági  kiegészítők  
(labda, háló, versenykellékek,  sportmezek) idegenbeli mérkőzéseik,  
versenyeik  utazási  költségeire,  kistérségi  versenyre  (terembérlet,  
kupák, érmek, oklevelek,  sportági ajándékok),  városi általános- és  
középiskolai  versenyekre  (terembérlet,  kupák,  érmek,  oklevelek,  
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versenyrendezésre  sportági  ajándékok),  V.  Prémium  kupa  
(terembérlet,  kupák,  érmek,  oklevelek,  sportági  ajándékok),  
„Pinpongozz,  ne  drogozz”  rendezvényre  (terembérlet),  edzések  
terembérletére 
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft

20. Pap János és Pap Dorottya
 (sportág: birkózók) hazai  és  nemzetközi  edzőtáborokban,  valamint  versenyeken  való  

részvételek  költségeire,  kvalifikációs  versenyeken,  felkészítő  
edzőtáborokban való részvételre
Megállapított támogatás összege: ………….. Ft

21. Bácsi Péter (sportág: birkózó) Birkózó  Szövetség  által  összeállított  2013.  évi  versenynaptárban  
meghirdetett  versenyeken  való  részvételhez,  a  Budapesti  
Világbajnokságra való felkészítő edzőtáborokban való részvételhez,  
útiköltséghez,  benzinköltség,  autópálya  matrica,  sporteszközök  
beszerzéséhez  és  táplálék  kiegészítők  vásárlásához,  egészségügyi  
ellátáshoz
Megállapított támogatás összege: ……………….Ft

22. GYBKSE Mazsorett Szakosztálya működési költségekre (nevezési díjak, utazási költségekre, szövetségi  
tagdíjakra

Megállapított támogatás összege: …………..Ft

Határidő: megállapodások megkötése függvényében
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Dr. Sándor Tamás csoportvezető

Gyál, 2013. április 11.

Pápai Mihály
polgármester 

Az előterjesztés a 2013. évi költségvetési rendelettel összhangban van.

Gyál, 2013. április 11.
Diera Éva
Pénzügyi és Adóiroda vezető
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Gyal Varos Onkormanyzata Adameez Jozsef 
Ifjusagi , Sport es Kornyezetvedelrni Bizottsag 2360 Gyal Bathory koz 12 
Elnoke Vinnai Tibor Adoszam: 

8446972034 
Bankszamla szam: 
UniCredit Bank 
10918001-00000101-55470003 

Palyazat
 

Palyazati eel: tarnogatas elnyerese a 

- Birk6z6 Szovetseg altai osszeallitott 2013. evi Versenynaptarban meghirdetett 
versenyeken valo reszvetelhez 

- Felkeszito edzotaborokban valo reszvetelhez 

- Nernzetkozi versenyengedely kivaltasa 

- Nernzetkozi versenyekre es edzotaborokba valo ki utazas es reszvetel 

- Sport eszkozok beszerzesehez, es taplalek kiegeszitok vasarlasahoz. 

- Klub tagsagi dij kifizetesere 

Versenyek: 

Verseny ideje Verseny 
Februar 10 Felnott Szf. rangsor v. 
Aprilis 14. Egyetemi OB 
Aprilis 28. Felnott Kf. OB 
Majus 12. Felnott Szf. OB 
Junius 29. Strandbirkozas rangsor v. 
Julius 6. Strandbirkozas OB 
Julius 27. Strandbirkozas rangsor v. 
Augusztus 17. Strandbirkozas rangsor v. 
Augusztus 24. Strandbirkozas rangsor v. 



Egyeb forrasok: 

Forras megnevezese 
Papai Mihaly Polgarrnesteri keret 150000 Ft 

- Egyeni palyazokent a program koltsegvetes elkeszitesehez nem rendelkezem kello 
informacioval, mert az ev folyarnan rnerulnek fel a koltsegek. 
A nemzetkozi versenyeken valo reszvetel jogat a hazai versenyek alapjan itelik meg. 
A felrnerulo eszkozok kopasa es fogyasa fuggvenyeben kell ujakat beszereznek. 

- Egyeni palyazokent sikertelen palyazat eseten minden emlitett koltseget egyeb 
osztondijbol. onerobol illetve csaladi hatterrel vagyok kenytelen megoldani. 
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APEX Optimista SE 

Gyal Varos Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 

Tisztelt Kepviseld-testii let! 

pal~~iJ'.ati kiirasuknak megfelelocn, sportszervezeti mukddesunkhoz 20B. evbcn is ( 
szcretnenk elnyerni az Onok tamogatasar. ' I~,(,' 

Tarsadalmi szervezet adatai: 
Ri)\,. APEX SE 
2360. Gyal, Liliom u. 19. 

2013 APR 08. 

Alakult: 1992 
Birllsagi \'cgzcs szama: Fov, Birllsag 6.Pk 67977/1 
Bejegyzes sorszama. ~ 196. 
Adoszam: 19703907-1-13 
Hankszamla: Alsonemcdi cs Videkc Tak, Szov, 
6~~OOO~~-300872~7-51100011 

Kcpviselo: Cs.Kiss-Brezina Lajos elniik 
Honlapunk http://apexsport.info 

;\z cgvesiilct crcdmcmei cs te\'ckemscge: 
;\/ eg;. csiilct ]l)92-hl'n alakult cs lcgjobb crcdmcrr, cit a 2000. cvig eric cl. .1 vcrscnyvf 
cljutott 199:1-hen a Radios I:lj luto l.uropa bajnoksagru :1.-:1. hel) en \cg/ctl. e/t kovctocn 
1996-han a Radios Tajfut« Vil:lghajnoks:tgon is sikcrult kvalilikalni cs 26.11l'lyen vcgczni egy 
vcrscnv /lll1knek. 
l.zck a \ersen;./llk rna mar csaiadanvak cs gycrmckcikct is hozzak a J..:Lill)nhlVll programokra. 
;\ csapathoz csutlukoznak a llaralok l'S idoscbbck l'gyar:lI1l. mcrt hcii rcndxzcrcsscggc] 
tariunk. szcrvczunk cdzcsckct CS Ioglalkozasokat. ahova szivcscn kuldik a s/.Lili)k a 
g) crckcikct cs ugyanakkor az idoscbbck is mcgtalaljak a rckrcacios cclu movgaslchctnscgct. 

Nag)ohhrcs/t a gyali sponpalyan cs a Peterhalmi crdobcn cdzeuunk lutas, tajfutas. 
kcrckparozas hcti rcndszcrcsscggc]. i\ tcli idoszakban kondicionalo tornat tartouunk, rennet 
bcrcltunk. 
201 2.c\i tcvekcnvscgiink bernutatasa: a 2~ program a Ncmzcti Eg.viittmiikodcsi Alap, az 
Embcri Eroforrasok Miniszteriuma es Gyal varos ()nkormanyzat tamogatasaval 
valosult meg alapvctocn palyazati forrasokbol, 
:20 1:2 szepr 30 \;ato Iutas Bp sportfcsztival Varosligc: 

:20 1:2 szept :23 Kiss\ :lhhegyi cdzovcrserr, 

:20 I:2 aug :29 l.azar de:lk cmlckv crscny 2012 

2012 aug IS l lungaria Kupa :I napos nem/ctki)zi tajluto \ crscny 

:201:2 aug 5 KSl cdzovcrscn, '\icpliget 

2012 aug 3 20 eves cvfordulo Kl)zgyuks 

2012 aug I Pcter Kupa XVIII Sas uj:ttsdltcr 

:201:2 j u1 18 Varosl igcti em lekek 

:2012jul11 Szigc1 Kura2012 

:201:2 jun :27 Gcllcrthegv Kupa 

2012 jun 17 KSl cdzoverseny \;ormafanil! 

.20 1:2 jun 13 Oszmon kupa edzoverscny X. Kobanya ()hcgy park 

.2012 maj :20 lLlra a Szcchcnyi hcgyl()! a Vadasparkba 



APEX Optimista SE 
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2012 apr 28 Gcrccsc 50 - 2012 

2012 apr 28 3napos Tipo kupa Hcrcg 

2012 apr 22 I lcgyvidck kupa Csillcbcrcen a KI'KI sporttclcpcn 

2012 apr 14 Postas Kupa 2 napos TF Pilisszentkcreszt 
2012 apr 11 (Ijhcgy kupa 
2012 apr 1 I'iit\ib c\ Solymar 

2012 marc 31 IV. Gcocaching Teljesitmenytura. Budai-hegyscg (GCTT04) 

2012 marc 25 Oromtura Zcbcgcnybcn 
2012 marc 17 Spartacus Kupa 

2012 marc 10 Budapest I IOSS/Llta\Ll Bajnoksag 

2012 marc 3 Tura Norrnafatol indulva 

]>o/itl\ gondolkodasra cs opiimista clctszemlclctrc ncvclcs a/ cgycsiilctunk cclja. mclyct a 
tcrmcszcti sporiok altal sikcru] atudni tagjainknak. S/en czct: programjaink a tcstcdzcs mellen 
s/cP tcrrncszcti kornyczetbcn zajlanak. A csaladi Itild sportok a gyermekeknck kulon onallo 
kihivasokat biztositanak a nckik rcndczctt vcrxcnyckkcl. ahol nines kulon crcdmcnyhirdctcs. 
mindcnk: cgyarant fontos akar jobb \agy kcvcsbc jobb crcdmcnyt cr cl. t.chetoscg van ra, 
hogy a s/liltik a gycrckcikct kiserjck. ha crrc igcnylik van. A/ crtcktcrcmtcs a/ cgycsulctbcn 
mcgvuiosul. hiszcn rna mar a/ alapuo tags~lg gycrmekci alkotjak a kti/i"isscg nagyobb rcszct. 

A/ cgvcsulct mukodcsc 0s programjainak meg\ alosiiasu jclcnios osszcgct igcnycl. a 
p~ll) azatok utofinanszirozouak. a konyvclc« cs a bnnkszolgaltauis. valarnint az utazas es 
szallas koltscgci mcgcmclkcdtck cs cit mar ncrn tudjuk iagdfjakbol kigazdalkodni. czcrt 
kcrjuk ~1/ ()niik segitscgct. /\1 idci cvrc sujnos ncm sikcrult a Nernzeti E~yiittmiikiidesi Alap 
tamogatasat elnyerni es cgvelorc ilyen jellczti szabadidosport palyazat scm kertllt 
kiirasra, ezert a tagdijnn es az ado JlXI-on fellil a 2013-as hi kiiltse~Htesbe csak a T. 
Kcpvisclo-tcstiilet altai esetlegcsen megitelt tamogatas! tcrveztuk. 

Palnizati eel 2013 h: alapszabah szcrinti teveken\"seghez tamogatas kerese 

Vcrscny ck ncvczcs: dijai. 
Vcrscnyck szallaskoltscgci. 
Vcrscnyckrc uta/as kiiltscgei 
I~KK jcgyck 
Postakoltscgck 
Bankszarnla \ e/ctcsi dij 
Tcrkcp. szakknnyv. folyoirat 
Tintapatron. nvomtutvany. adminisztracios kiadasok 
I.sctlcg sportlclszcrcles (cgycn p(\16. tajolo stb). 

Szakmai eel: rekrcacios celu edzesek es versenyekcn az e~csiilct reszveteie. 
30-"'0 fii rcndszcrcs edzesen es prograrnon valo reszvetele. 
J5-20 tajfuto verseny es gyermekvcrsenyck 
5 tura, ebbol 
2-'" ~eocoachin~, 2 kerekpar, 2-'" tcljesitmenvtura 
2-3 utcai futoverseny 
Honlapunkon az egyesulet tevekenysege folyamatosan kdvethero. 



APEX Optimista SE
 

2013. ev elure tervczhcto "agy megvalosult esemenyei: 

2013 jun 15-16 Pusztavam Spartacus Kupa 
2013.maj 18 Coca Cola noi futas 
2013 maj 11 Budai 50-30-8 telj. tura 
2013 apr 28 Gyerrnekvasut nyornaban 20 km tura 
2013 apr 24 KST Valkony F. ev. 
2013 apr 20-21 2 napos Postas Kupa 
2013 apr 10 Valkony F. ev. 
2013 apr 7 Ujhegy kupa 
2013 mar 30-31 Maccabi Kupa 3 nap M6rahalom 
2013 mar 10 KST parkverseny Margitsziget 
2013 febr 23 Maccabi edzotabor 

Pal,azott ()sszcg: a 2012. evivel azonos mertekuen 120.000,-Ft 

2013. evi ktiltsegvetes 

Bevetelek 
Ncmzcti LgyLittI11Lik()dcsi Alap :250.000.
utolagosan a :201:2. cvi programokra 
Nyitocgycnlcg 53.494.-1-"t 
Tagdij bcvctcl 60.000.
S/J A 1(~"() 55.000.
Gyal varos Onk, palyazati tam. 120.000,
Bcvctclck osszcscn: 538.494.-I·t 

Kiadasok 
30 cscmcny ncvczcsi dijak 350.000.- Ft 
Bankszla \l'/ CS mukodcsi ktgck 90.000.
Tagdij sport~\gi S/(i\. 47.000.
Turtalck 51.494.
Osszcscn: 538.494.-l-'t 

Gval. :20l]. 04. 07. 

Cs.Kiss-Brczina Lajos 
APEX SE clnoke 



,,A gyennek akkor emfekeil"k rdd hofnap, ha ma vagy iele. " 

(Steffen F. K.raehmer) 

Civilek a Kornyczetunkcrt Egyesiilet 

palyazata 

"Csutortok" - a gy3Ji gyerekekert
 

"K3" KamaszKlub Kedden - a gy3Ji kamaszoknak
 



'"" 

Civilek a Kornyezetunkert Egyesiilet 

A palyaz6 csoport
 

Nev: Civilek a Kornyezenlnkert Egyesiilet (C.I.KE.)
 

Om: 2360. Gyal, Karolyi Mihaly utca 1. 

E-mail: cike.2)·al@gm.lil.com 

Horuap: www.cike.bpunk.hu 

Kapcsolattarto neve: Katavits Kitti 

Kapcsolattarto szemely elerhetosege: 06-70/375-0770 

Cegbejegyzesi nyilvantartasi szam : 4.Pk.60379/2006. (pest Megyei Birosag) 

Szamlaszam: 11600006-00000000-41338649 (Erste Bank Hungary Nyrt.) 

A palyazat kiiroja: GyM Varos Onkormanyzatanak Kepviseldtestulete 

A palyazat cclja: sport celu tamogatas elnyerese az ifjusagi es a felnott sport, valamint az 

egeszseges eletmodra neveles eldsegitese erdekeben 

A palyazott tevekenyseg idctartama: 2013. majus 1-tOl 2013. december 31-ig 

A palyazott osszeg: 100.000 Ft, azaz Egyszazezer Forint 

A tevekenyseg osszefoglalasa: eg)' o!yan, gyali - elsdsorban hcitra'!}os he!yzetJJ - gyermekek is fiatalok 
...-..-.---._----- - - - 

szamara kialokitott kijZiissigi ter mr7kiidtetise, abo! lehewsig '!}ilik a fejjfiinbo'zo egyini is tdrsas, ualamint 

}i\}kat: sze/lemi is kreatff) progra!llokon vald riszt'itel altai onmaguk is tdrsaie megismerisire, 4/ ilmi'!}ek 

megtapasztaldsara. A e...rogramok kidoigozasa sordn a termiszetiink videlmire, a kO'rt!Jezettudatos is egiszsiges 

gondolkodcisra, iletmOdra valO osztonzes, a kulturank megismerese, a hagyoma'!}aink jelelevenftise is orzise, a 

toleranaa nijve/ise, az eloitilet-mentessig kO'zvetitese is a deiianaa-preienao megvaldsitasa szerepel kiemelt cilkent. 

BEMUTATKozAs 

A Civilek a Komyezetiinkert Egyesiilet 2006-ban alakult, a Pest Megyei Birosag altai keriilt 

bejegyzesre a 4.Pk.60379/2006. ugyszammal, Osszefogasunk alapja a mentalis is termeszetes 

kornyezetiink vide/me. Tevekenysegunket az Alapszabalyban lefektetett celok, es az azok alapjan 

meghatarozott fe1adatok kore szervezzuk, amelyek f6 oyomvonalon haladva az alabbiak: 

- telepulesi kozossegek tarsadalmi, kulturalis fejlodese, felzarkoztatasa 

- ifjusagot segita programok tamogatasa, letrehozasa 

- eselyegyenloseg megteremteset biztosito civil osszefogas letrehozasa 

- fontos, szeles retegeket erinto tarsadalmi gondok jelzese, allasfoglalas kialakitasa, 

- kieme1t feladatkent a termeszeti kornyezet vedelme es a kulturalis ertekek felelesztese, 

megorzese, uj ertekek megteremtese 



Civilek a Kornyezetunkert Egyesulet 

2009 rnajusaban uj tagok csatlakozasa reven korabbi elkepzeleseink kiegeszultek, specifikusabba 

valtak, s ezen celok elerese erdekeben kezdernenyezesre keriilt a "Csiitijrtbk" nevii program 

tamogatasa, A klub 2009 marciusatol folyamatos jelleggel minden csutortok delutan megval6su16 

foglalkozas gyerekek szamara, Ahhoz, bogy minden korosztaly igenyeik es erdeklodesuk szerint 

bevonhato legyen a programba, szuksegesse yilt a kisebb gyermekek es a kamaszok, fiatalok 

szamara tervezett tevekenysegek kettevalasztasa terben es id6ben egyarant, Ezen igeny alapjan 

indult e1 2009 novernbereben a Keddi KamaszKlub, a "K3". Egyesuletunk tevekenysegenek 

rnasik f6 iranyvonala gyerekek, illetve fiatalok taboroztatasa, amely iden 4. alkalornmal, s egyre 

b6vUl6 reszveteli igeny mellett keriil megtartasra. 

PROGRAM-TERVEZET 

A CLK.E. tagjai kiemelt feladatnak tekintik a telepulesen el6 gyermekek es fiatalkoruak 

erdekeben egy komplex program kidolgozasat, A programban minden Gyilon e16 gyermek es 

fiatal reszt vebet, de f6 celunk a hatranyos helyzeni gyermekek bevonasa. A program letrejottehez 

szuksegesnek tartjuk egy olyan kozossegi ter rmikodteteset, abol eel: 

- a szabadidd kontrollalt eltoltese, ezaltal a csellengesek, csavargisok, valamint az ezekb61 

gyakran ad6d6 konfliktusok szamanak, illetve gyermekek, fiatalkoruak altal elkovetett 

szabalysertesek, buncselekrnenyek elofordulasanak csokkentese, devianciak elterjedtsegenek 

visszaszoritasa; 

- ertekkozvetites, felvilagosiras, (deviancia)prevenci6 - kozvetlen kapcsolat kialakitasa a 

fiatalokkal, amely lehetoseget ad problernaik kozelebbi megismeresere, 19y az azok megoldasaban, 

enyhiteseben megval6sitand6 hatekonyabb segitsegre; 

- kepessegek fejlesztese (nyelvi, vizualis, zenei, fizikai, szellemi, kezugyessegi) 

- kulturank megismerese, nepszokasok felelevenitese, hagyornanyorzes 

- termeszetvedelem, kornyezet- es egeszsegtudatos eletmodra, gondolkodasra val6 

kesztetes 

- onmaguk megismerese, kortars kapcsolatok kiepitese, egyrnasra figyeles es kozos cselekves 

soran a kozossegi neveles indirekt rnegvalositasa - segitsegnyujtas abboz, bogy a fiatalok 

felismerjek sajat kepessegeiket, kialakulhasson benniik az a kreativ, rugalmas, kezdemenyezo 

magatartas, am ely eligazodasuk alapja lehet munka, szabadid6, tars as kapesolatok 

vonatkozasaban, 

- tolerancia novelese, eloitelet-mentesseg kozvetitese a gyerekek, fiatalok koreben 



Civilek a Kornyezetunkert Egyesiilet 

A MEGPALy AZOTI IDOSZAKRA VONATKOZO PROGRA1\1UNK
 

lis ANNAK KOLTSEGEI
 
(2013. majus 01. - december 31.)
 

A megpalyazott oss zeg megitelese lehetoseget biztosithat arra, hogy a 2013 . ev vegeig 

a megszokott rendszeresseggel (hetente, illetve keth etente) rnegrendezesre keriilhessenek 

klubjaink: a "Csut6rt6k" es a "K3", valamin t 

az azokhoz kapcso16d6 kiilon programok, kiemelt rendezvenyeink, amelyek kiemelt 

celja a sport, a testmozgas, az egeszseges eletmod kore szervez6dik, es 

megval6sulhasson nyari taboraink lebon yolitasa. 

Egyesuletunk irnmar 5. eve szervezi programjait, amelyek mintegy hagyomany jelleget olto ttek 

(Focilxupak, Csaladi Nap, GyerekN ap, F61dNap, taborok, karacsonyi unn epseg stb.), s igy egyre 

szelesebb korii erdeklodest tapasztalunk a lakossag, a gyerekek es fiatalok, valarnin t csaladjaik 

reszerol. Szuksegesnek tartjuk kiemelni, hogy az ut6bbi id6szakban a programjaink gyali 

reszrvevoi revert mas telepulesekrol, budapesti es kistersegi iskolakbol is informalo dnak 

rendezvenyeikrdl. Igy valt szuksegcsse programjaink tervezesekor a letszamok novelese, a 

reszveteli kor bovitese. 

Datum Kiemelt rendezvenyek Id 6ponthoz nem koto tt programok 

2013. januar - teli Pingvin-patti 

- kirandulasok 

- interaktiv programok 

- kiallitas- es muzeumlatogatasok 

- mozilatogatas 

2013. februar - Farsangolas 

2013. marcius - " Csut6 rt6k" szuletesnap 

- H usvet 

2013.aprilis - 9. FociKupa 

- F61dNap (viragultetes) 

2013. majus - erdei iskola Varoslodon 

- GyerekNap 

2013. junius - SportNap 

2013. julius - gyali tabor 

2013. augusztus - horgasztavi kirandulas 

2013. szeptember - 5. Csaladi Nap 

2013. oktober - 10. FociKupa 

2013. november - "KJ" sziiletesnap 

- LibaNap 

- Toklampas Halloween-parti 

2013. december - adventi kesztilodes 

- karacsony 



Civilek a Komyezetunkert Egyesulet 

A ~egp :ily az o tt 6sszeg §!.osztisa az alabbi programokra, tetelekre vonatkozik: 

Taborozas ~ 

10. FociKupa 
2 koroszcily 

1 alkalommal 

kupankent 6-6 

csapat, azaz kb . 

70 gyerek es fiatal 

reszvetelevel 

Erdei iskola Varoslod on (Veszprem 

megye) 

- 20 kamasz reszvetelevel 

- 4 nap teljes ellatas 

SdtoroZds ag)'dli ]dtszokertben 

- 30 gyerm ek res zvetelevel 

- 4 nap, teljes ellatas 

- sportprogramok lebonyolitasahoz 

szukseges eszkozok, kellekek 

beszerzese (ugr:il6k6te1ek, gumilabdak, 

bolyak sorversenyekhez, stb.) 

E rmek, serlegek be szerzese 

(w\vw.serleguzlct.hu) 

Futball-labda (2 db ) 

(Decathlon Sportaruhaz) 

Egyeb kellekek: oklevel, uzsonna 

30.000Ft/ 

alkalom 

5.190Ft/db 

200Ft/fa 

15.000Ft 

30.000Ft 

10.380Ft 

14.000Ft 

( 
...

Sporteszk6z6 ~ 

6sszesen 

K osarlabda (2 db) 

Roplabda (2db) 

Pingpong kelU:kek 

- uta (6db) 

- labda (1 csomag  6db) 

(De cathlon Sportaruhaz) 

7.990Ft/ db 

5.990Ft/db 

590Ft/db 

15.980Ft 
11.980Ft 

3.540Ft 
690Ft 

101.570Ft 

kerekitve 

100.000Ft1-  -
azaz Egyszazezer 

Forint 

b SSZEFOGLALAS 

A fentiekben ismertetett programunk hianypotlo kezdernenyezes a telepulesen , hiszen eddigi 

eredmenyeink alatarnasztjak azt, hogy letezo szuksegletek kielegiteserol van sz6. A tapasztalataink 

es a gyakorlat a megcelzott korcsoport reszerol megmutatkoz6 igenyt tukrozik. Bizunk abban, 

hogy a palyazat elnyeres evel hosszu tavon , az eddigi rendszeresseggel, de szelesebb k6ru 

tevekenyseg reven folytathatjuk munkankat a gyerekek es fiatalok erdekeben . 



-- -- -----

---

s.c 
- I 

Az egvesuletunk bernutatasa ~ 
l.EgyesOlel neve: Duplo Futtbal Club (ij) - I

((J,rV, 
2.Egyesulet szekhelve: 2360 . Gyal T6th Arpad u 16. I 
3.EgyesOlet alakulasi ideje: 2003. atalakulas 

4.EgyesOlet celja: Gyali sportol6k versenyeztet ese, tornegsport rendezvenvek szervezese 

Egvesuletunk 2003.6ta a Budapesti t.abdarugo Szovetseg altaI szervezett bajnoksagba n a 2003-2004 

szezonban csapatunk a BLSZ III. bajnoksag 3.he1ven vegzett 2007-2008.bajnoksagban az 1. helven 

vegzett es feljutott a BLSZ II. csoportjaba es a kovetkezo szezont is itt kezte el ebbe n az evben pedig 

a BLSZ IV osztalvban jatsztk 

Emellett csapatunk rendszeres resztvevoje a BLSZ alta i szervezet t teli terernlabdarugo 

bajnoksagoknak 

Sporto loinkat rnegprobaljuk az emberi egeszseg, a targvl kornvezet vedelrne es az egeszseges 

eletmod ertekrendjenek elsajatitasa iranvaba terelni 

Az egvesulet a helvi illet6segO fiata loknak sportolasi es versenvzesi lehetoseget biztos it 

Csapatunk kizarolag onkol tseges alapon rnukodik Ez azt jelenti ( pi _: nevezesi dijak , [atekengedelv.

bir6i dij, sportpjJ,ya berles felszereles I 

A fentiek tekintetbe vetelevel kerju k a Tisztelt Ifj usagi es Sportbizottsagot, hogy paivazatunka t a 

lehetoseghez rnerten a legkedvezdbben blralja el. 

Gyeil 2013 .04.09 

Koszonettel es tisztelettel: 

J~~ .: 
./ Lencse Csaba Jalics Gabor
 

Elnok Ugyintezo
 



Tisztelt Bizottsag! 

Az Uj Gyali Ujsag 2013. marciusi szarnaban kozzetett palvazati felhivasuk isrnet 

felkeltette figvelmunket, 

Gvali polgarkent usv gondoltuk, elunk a lehetoseggel es palvazunk a sport celu 

tamogatas elnveresere ujra. 

2001. 6ta elunk Gvalunk, a csaladunk ket kislanvt nevel, ok 4 es 9 evesek. 

A palvazatban terrneszetesen a nagyobbik gverrnekunk, Kitti sport 

tevekenvsegenek a tamogatasara igenveljuk a tamogatast, lrnrnar 5 eve 

rendszeresen a ritmikus gimnasztika sportagat uzi, Limes SE leigazolt 

versenvzoje. 

Beadvanvunkkal celunk, hogy a kislanv nemzetkozi versenyeken val6 

reszvetelehez anyagi segftseget kaphassunk, mivel egy-egy i1yen tornara val6 

eljutas igen nagy terhet jelent a csaladunk szarnara. 

Rerneljunk, beadott anyagunk elnyeri a Blzottsag tarnogatasat, Igy a gyermek, 

az esetleges sikeres szereplesevel, bekerulhet a Gyali Varos altai segftett, 

eredrnenves sportol6k tiszteletre rnelto korebe. 

A palvazat eredrnenvetol fuggetlenul, szfvesen reszt vennenk az onkormanvzat 

rendezvenvein, bernutatkozas, illetve a sportag nepszerusitese celjabol. 

A pozitlv elbiralas rernenveben, udvozlettel: 

Kalina Beata 

Farkas Kitti Beata edesanv]a 

Gyal, 2013. aprilis 9. 



Palyaz6 adatai 

Neve: Farkas Kitti Beata
 

SzLiI. hely, id6: Budapest, 2004.04.01.
 

IAnyja neve: Kalina Beata !: '. (.v 

Lakdm: 2360 Gval, Tancsics M. u. 17. 

Szarnlaszarn: 11773425-00478250 

Szarnlatulajdonosok: Kalina Beata es Farkas Attila ( szulok ) 

Palyazat celia 

Kulfoldi ritmikus gimnasztika nemzetkbzi versenyeken val6 reszvetel, 

edzotaborozas es sportszerek vasarlasanak tamogatasa. 

Palyazott osszeg 

300.000,- Ft 



pALYAzo BEMUTATAsA 

Farkas Kitti Beata 2004. aprilis l-en szuletett Budapesten. 

Gvermekkozossegbe 20 honapos koraban kerult, A bolcsodeben mar 

felfigyeltek kiemelked6en fejlett mozgasara is. Fokozatosan alakult ki 

erdeklodese a zene, a tanc irant. A csalad is felismerte a benne rejl6 tehetseget, 

ezert szocialis intezrnenvt valtva kerult 2008. aprlllsatol a GYMNASTICS 

Nemzetkozi Sportovodaba Budapestre. Innent61 kezdve rendszeresen is reszt 

vett ritmikus gimnasztika edzeseken ( heti 2 x 45 perc) es balett orakon ( heti 

45 perc )az intezrnenvben. 

A ritmikus gimnasztika sportagat Maros Reka szakedzdtol ismerte meg. Maros 

Reka aktiv sportolokent szarnos hazai es nemzetkbzi versenyen ert el sikereket. 

Edzokent, a sajat egvesuletet megalapftva, a LIMES Szabadid6 es 

Sportegvesuletet keretein belul igyekszik utanpotlast nevelni a sportag 

szarnara. Az ovodai edzeseken nvujtott nagyon jo teljesitmenve alapjan, szinte 

azonnal bekerulhetett Kitti az egvesulet versenyz6i koze, 

Az egvesulet edzeseit az ovoda utan, heti 3, majd negv alkalommal ( 4 x 2 ora 

[latogatta Kitti. A kislanv sajat maga kerte, hogy minel tobbet lehessen az 

edz6teremben, a sz6nyegen, amely elvarazsolta 6t. Nagyon sokat jelentett a 

szarnara egy igazi peldakep, soos Viktorla, volt felnott valogatott, olimpiai 

kerettag versenyzo, aki szinten az egvesuletet kepviselve szarnos arany-, ezust-, 

es bronz eremmel a birtokaban, a kicsikkel egvutt keszult hazai es nemzetkbzi 

versenyeire. A kislanvok es koztuk Kitti, sajat szernukkel lathattak, mit lehet 

elerni szorgalommal, kitartassal es sok-sok rnunkaval, Minden jel arra mutat, 

hogy Kitti hosszutavra elkbtelezte magat a sportag irant, 

Az egy even at kitarton folytatott edzesek, a sok taradsagos munka eredrnenve 

meghozta gvumolcset es 2009. aprilisaban els6 valodi versenven, a Berczik Sara 

Ernlekversenven, a LIMES SE. szfneiben elindulhatott. 

Kitti 2010. szeptember l-en kezdte tanulrnanvait a Remenyseg Ket Tanitasl 

Nyelvu Katollkus Altah~nos Iskolaban ( 1196 Budapest, Pet6fi u. 56. ). 

Az iskolai tanulmanvok mellett nem kellett valtoztatni a kislanv edzesterven, 

tehat az oraszarnon es a betervezett versenyeken is mind el tudott indulni. 



Gya! Varos Onkormanyzat Fodor Peter 
Ifjusagi es Sport Bizousag 2360 Gyal, Kosztolanyi utca 11. 
Vinnai Tibor Elnoke Vasas SC sportoloja 

Palyazat 20}3 APR 0B. 
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I 'fPalyazati eel: tamogatas elnyerese a . I 

Birk6z6 szovetseg altai osszeallitott 2013. evi versenynaptarban meghirdetett 

vcrsenyeken valo reszvetelhez 

Felkeszito edzotaborokban valo reszvetelhez 

Nemzetkozi versenyeken valo reszvetelhez 

Sporteszkozok beszerzesehez, es taplalek kiegeszitok vasarlasahoz, 

A palyazati eel megvalosulasahoz 600 000 Ft. szukseges ebbol 300 000 Ft. onresszel 

rendelkezern. A fennmarad6 reszt palyazati osszegbol szeretnem finanszirozni. Ehhez kerern a 

Tisztelt Bizottsag tamogatasat, 



Tisztelt Uram!
 

Azzal a keressel fordulok a Tisztelt Bizottsaghoz es Onhoz, hogy anyagilag -Tehetosegeikhez 

merten - tamogassanak az elsportoloi munkamban. Mar evek 6ta tamogatasban reszesultern. 

mint a Gyali Birkozokert Egyesulet tagja, A 20 10-es evtol azonban mar nem vagyok az 

Egyesiilet sportoloja, csak a Vasas SC versenyzoje. 

Sportol6i palyafutasomrol a kovetkezoket szeretnern elmondani: 

I996-ban a gyali Kossuth Lajos Altalanos Iskolaban Kovacs Janos edzonel kezdtem birk6zni. 

EI6bb az FTC. majd a Vasas SC igazolt sportol6ja Icttem. Szamos diak, serdulo, ifjusagi es 

junior versenyen Yettem rcszt, s tobbszor alltarn a dobogo valamely fokan, 

Fontosabb ercdrnenveim: 

200 I. Diak Olimpia II. hely 

2003. Serdulo Orszagos Bajnoksag Ill. hely 

2004. Utanpotlas Csapat Bajnoksag I. hely 

:W05. Ifjusagi Orszagos Bajnoksag V. hcly 

2009. U23 Orszagos Bajnoksag Ill. hcly 

2009. Felnott Orszagos Bajnoksag V. hcly 

2009. Felnott Csapat Bajnoksag Ill. hely 

2011. Felnott Csapat Bajnoksag NB 2 I. hely 

2012. Felnott Valogato verseny I. hely Vago Vagner 

2012. U23 Magyar Bajnoksag II. hely 

2012. Felnott Orszagos Bajnoksag Ill. hely 

2012 Felnott Csapat Bajnoksag I. hely 

Kcrern a tamogatas rnegttclcset, rnivel a mind magasabb szintu sport sikerek eleresehez az 

aldozatkesz rnunkan kiviil nagy anyagi raforditas is szukseges. Szeretnern mind jobban 

oregbiteni lak6helyem Gyal Yaros hirnevet, amit csak a mind jobb korulmenyek kozott 

vegzett edzes tesz lehetove. 

" I /
--I r t-
c~·_;/ \ ./v/

Gyal. 2013. aprilis 5. . 
o 

" --:. . .'l . 

Fodor Peter 



Gyal Yaros Onkormanyzat Fodor Tamas 
lfjusagi es Sport Bizottsag 2360 Gyal, Kosztolanyi utca 11. 
Vinnai Tibor Elnoke Vasas SC sportoloja 

2013 APR 0R
Palyazat
 I 
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Palyazati eel: tamogatas elnyerese a 

Birkozo szovetseg altal osszeallitott 2013. evi versenynaptarban meghirdetett 

versenyeken valo reszvetelhez 

Felkeszito edzotaborokban valo reszvetelhez 

Nernzetkozi versenyeken valo reszvetelhez 

Sporteszkozok beszerzesehez, es taplalek kiegeszitok vasarlasahoz, 

A palyazati eel megvalosulasahoz 600000 Ft. szukseges ebbol 300 000 Ft. onresszel 

rcndelkczem. A fennmarado reszt palyazati osszegbol szeretnern finanszirozni. Ehhez kerem a 

Tisztelt Bizottsag tamogatasat, 



Tisztelt Dram!
 

Azzal a keressel fordulok a Tisztelt Bizottsaghoz es Onhoz, hogy anyagilag - lehetosegeikhez
 

merten - tamogassanak az elsportoloi munkamban. Mar evek 6ta tamogatasban reszesultem,
 

mint a Gyali Birkozokert Egyesulet tagja. A 201O-es evtol azonban mar nem vagyok az
 

Egyesulet sportoloja, csak a Vasas SC versenyzoje.
 

Sportol6i palyafutasornrol a kovetkezoket szeretnern elmondani:
 

I996-ban a gyali Kossuth Lajos Altalanos Iskolaban Kovacs Janos edzonel kezdtem birk6zni.
 

EI6bb az FTC. majd a Vasas SC igazoIt sportoloja lettem. Sorra nyertern a diak, serdulo,
 

ifjusagi es junior versenyeket is.
 

Fontosabb eredmcnycirn: 

tizcnncgyszeres Orszagos Bajnoki I. helyezes 

2005-ben szabadfogasu itjusagi valogatottsag 

2005 Albania Eur6pai Bajnoksag VII. hely 

2007 Lengyelorszag Olimpiai Rernenysegek Versenye I. hely 

2008 kotottfogasu junior valogatott 

2009. Nernzetkozi verseny Torokorszag III. hely 

2009. szabadfogasu junior valogatott 

2009. Felnott Csapat Bajnoksag I. hely 

20 IO.Fclnott Csapat Bajnoksag II. hely 

2011.Feln6tt Orszagos Bajnoksag III. hely 

2011 Felnott Csapat Bajnoksag II. hely 

2012 Felnott Europa Bajnoksag 10. hely 

2012 Felnott Csapat Bajnoksag I. hely 



A sportoloi munkam Gyal Varos mar tobbszor dijazasban reszesitette. 

2005-ben a Gyali Tehetseges Gyermekekert Alapitvany dijat, majd a Kivalo Gyali 

Sportol6i Dijat nekem adomanyozta. 

Kerern a tamogatas rnegiteleset, mivel az ilyen szintu sport sikerekhez a sportol6i rnunkan 

kivul nagy anyagi raforditas is szukseges. Szeretnern mind jobban oregbiteni lakohelyern 

Gyal Varos hirnevet, amit csak a mind jobb korulmenyek kozott vegzett edzes tesz lehetove. 

Gya12013. aprilis 5. 

Fodor Tamas 
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Gyal Yaros Onkormanyzata Gyali Barati Kbr Sport Egyesiilet 
Kepviselo-testtiletenek 2360 Gya], Ady Endre utca 22. 
Ifjusag], Sport es 
Kornyezetvedelmi Bizottsaga 

Vinnai Tibor ERKEZETT 
elnok ill reszere 2013 FEBR 26. (~ 

Gyal 
Korosi tit 112-114 
2360 

TiszteIt Einok Or! 

Alulirott Boda Imre, mint a Gyali Barati Kor Sport Egyesulet elnoke az alabbi kerelmet terjesztem 
elo. 

K~eremJl . zteIt Ifjusagi, Sport es Kornyezetvedelmi Bizottsagot, hogy az egyesiilet reszere 
2.500.000,-Ft osszegu tarnogatast biztositani sziveskedjenek. 

A koltsegvetesbol az alabbi tevekenysegeket kivanjuk fmansziroztatni es biztositani: 

~ hazai sport esernenyek szervezese 
~ jatekengedelyek kivaltasa 
~ csapatok nevezesi dijai 
~ utazasi koltsegek 
~ jatekvezetoi dijak biztositasa 
~ sportorvosi vizsgalat dijanak biztositasa 
~ edzok dijazasa 
~ konyvelesi es szarnlavezetesi koltsegek biztositasa 
~ palyazat koltsegei 

Az egyesiilet kozel 120 igazolt jatekossal rendelkezik. Het csapat bajnoksagban torteno 
szerepeltetese biztositott, valamely korosztalyban. A hetevesek, kilencevesek, a tizenegy evesek a 
tizenharom evesek, a serdulo, az ifjusagi es a felnottek csapatait kepzett edzok iranyitjak. 

Az elmult evben is megszerveztiik es megrendeztiik az altalanos iskolak kozotti focibajnoksagot, az 
otodik-hatodik, illetve hetedik-nyolcadik osztalyosok reszere, 

20l2-ben 9. alkalommal bonyolitottuk le a Marsi Ferenc emlektornat utanpotlas csapataink 
reszvetelevel, amire tobb varos hasonlo koru csapatait hivtuk meg. 

Gyal, 2013. Februar 25. 
A kedvezo elbiralasban bizva 

Tisztelettel: 1 <£l~ 
Boda Imre
 

A Gyali Barati Kor Sport Egyesiilet
 
elnoke
 



Palyazat 

(@r_ 2013hAPR09. 
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Palvazo neve : Gyal i Barat i Kor Sport Egvesulet Atletikai Szakosztalya 

Vezetoje: Bir6 Etelka testnevelc-edzo 

Palvazo cime: 2360 Gval Ady E. U.1. 

Vezetoje cime: 2360 Gyal Gardonvi G. u. 38. 

Palvazo ad6azonosit6ja : 83 69881661 

Eves programunk: 

2012.szeptember 1-jen alaku lt unk Papal Mihaly polgarrnester ur es Boda lmre, a Gyali BKSE 

ve zetojenek engedelvevel . 

Hivatalos dokumentumokat hosszu tortura utan 2013. rnarcius kozepen kaptam a kezembe, amikor is 

bejegveztek a szakosztalvt .Most a Magyar Arletikai Szovetseg hatarozatara varok, hogy megkapjam a 

gyerekek versenv-engedelvezteteset. Az cszi idoszakban a sportpalvan tartottuk az edze seket: 

Hetfo 17 30 -1830 

szerda 17-18 -ig 

pentek 17-18 -ig. 

Novernbertcl marciusig kibereltern az Eotvos Szakkozepiskola tornaterrnet es elvegeztuk a teh 

alapozas kondicionalas reszet . A termi versenyeken csak iskola szint en inditottam agyerekeket Ocsan, 

ahol igen szep eredmenveket ertek el. 

-Juhasz Laura (2003) 60 meter slkfutas: 2.helyezes 

900 m futas: 1. helvezes 

-Molnar Kevin (2003) 60 m stkfutas.S.hetvezes 

helyb61 tavolugra s: 3.helyezes 

-Sinka Gabriella (2001 ) 60 m slkfutas: 5.helyezes 

helvbol tavolugra s: 4 .helyezes 

-Juhasz Noerni helvbol t avolugras: 5. helyen vegzett. 



Tapioszecson mezei futoversenyen vettLink reszt 2013. marcius 22-en:
 

kotroczo Laura (2004) Lhelvezes
 

Juhasz Laura (2003) 1. helvezes
 

Juhasz Noerni (2001) 3. helvezest ert el.
 

Csapatban: kotroczo Laura, kotroczo Balazs es Kotroczo Oliver 2. helvezest ertek el.
 

Juhasz Laura, Dobsa Dominik, Molnar Kevin, Juhasz Noemi l. helvezest ertek el. 

A megyei diakolimpian Tapioszecson Juhasz Laura 1500 m-en 2. helyen erkezett celba. 

A tavaszi es nvar) ldoszakban tobb orszagos verseny is kilrasra kerult Tatan, Dunakeszin, 

Szekesfehervaron, Budapesten, Debrecenben, stb. varhatoak versenyek. Amint megerkezik a 

hivatalos engedelv, szeretnern megrnerettetni a gyerekeket ezeken a versenyeken.
 

A szulok nagyon lelkesek, de az 0 anyagi hatteruk is veges. ezert szeretnern az Onkorrnanvzat
 

segitseget kerni.
 

Celom a megpalyazott tevekenyseggel: 

-A "sportok kiralvncjenek" nevezett atletika sportag megszerettetese az altalanos iskolas gyermekek 

koreben. 

-Jatekos feladatokkal a mindennapos mozgas fele terelgetni oket.
 

-Kivalasztani a tehetsegeket, es osszernerni erejuket az orszag szarnos. regebben mukbdo
 

egvesuletekben sportolo gyerekekevel.
 

l.etszarnunk: jelenleg 15 fo
 

Tobbseguk (12 fo) a Gvali Zrfnyi Miklos Altalanos Iskola tanuloja.
 

2 fo Felsopakonvrol jar at.
 

1 fo a Budapesti kastelvdombi Altalanos Iskola tanul6ja, de gva!i lakos.
 

Ktiltsegvetes: A versenyek tobbsege nevezesi dfjjal jar, kb. 1.000 Ft/fo
 

A versenyekre val6 utaztatas koltsege busszal joval dragabb mint szernelvautoval. Vannak versenyek,
 

amelyek idopontjai munkanapra esnek, fgy ez azt jelenti, hogy a szuloket segitsegkent ezeken a 

napokon nem tudjuk bevonni. Hsodleges koltsegunk 20.000 Ft lesz, melyet a MASZ engedelvenek 

kezhezvetele utan kellene befizetnunk. 

2013-ban megkozelitoen LOversenvunk lesz. Versenvenkent kb. 10 fo indul, fgya nevezesi dij kb.-10.000 Ft-ba kerulne alkalmankent, illetve az utikoltseg megfizetese ezeken felul. 



Onresz: 

A gyerekek szulei 3.000 Ft-ot fizetnek be havonta. A telihonapok teremberletet is ebb61 fjzettem 

ki.tovabbiforrasaink nincsenek, ezert a fent megnevezett 6sszegek kifi zetese tovabbi terh eket rona a 

szulokre. 

Nagyon sokat jelentene szamunkra, ha palyazatunk pozitiv elbiralast kapna! 

Sajno s Gvalon a futballon es birkozason kivul mas szovetsegi kereteken belul rruikodo sportag 

tudornasorn szeri nt nem letezik, f61eg olyan nem mint az atlet ika, amely legtbbb spor t alapja is lehet. 

Azoknak a gyerekek, akik komolyabban szeret nenek foglalkozni hasonlo sporttal , Budapestre vagy 

vecsesre kell beutazniuk . A budapesti helyszin elerese heti tobb orat is igenvbe vehet. 

Ne hagyjuk, hogy a tehetseges gyali gyerekek mas varas szfneiben szerezzenek dicsoseget l 

Nagyon fontosnak tartom az alsos tanulok bevonasat a sportba . A sportolo gyerekek altalaban jol is 

tanulnak, kevesbe betegesek, fgy aktiv reszesei az iskolai, tarsadalrni eletnek! Arrol nem is beszelve, 

hogy sajat gyermekeiket is hasonlo szernlelettel nevelik majd! 

Ha egy jo/ rnukodo, st abil alapokon ailo szovetseget tudnank a tovabbia kban is fenntartani , egyre 

tobb szul6 bizna rank gverrneket. tobb sikert gyujtenenek iskolajuknak es Gval varosnak, 

Koszonettel : 

( 1 \ 
'\.I\A..) 

Biro Etelka Boda Imre 

Gyal , 2013. aprilis 8. 



Gyali Lovassport Egyesiilet
 
Gyal,
 
Balogh Adam u. 7.
 

Banksuimlasuim: 
Alsonernedi es Videke Takarekszovetkezet 
Gyali Kirendeltsege 
64400044-300094135-51100019 
Cegbirosagi bejegyzes szdma: 
13-02-050232 

Tdrgy: palyazat orikormanyzati tarnogatasra 

Gyal Yaros Onkormanyzatanak Kepviselfi-testiilete
 

Gyal,
 
Korosi lit 112-114.
 

Tisztelt Kepviselii-testidetl 

A Gyali Lovassport Egyesulet a varosban el6 lovas sportol6k es a lovassportok irant 
erdeklodok kezdemenyezesere alakult meg. Celunk tobbek kozt a magyar lovas hagyomanyok 
apolasa, sportversenyeken val6 reszvetel, s nem utols6 sorban a sportot, ezen belul a 
lovassportot nepszenisito rendezvenyek szervezese. 
2005 oszen rendeztuk meg az 1. Gyali Fogathajt6 es Sorfesztivalt, ahol a vilag- es Eur6pa
bajnok sportol6k mellett a Gyalon el6 lovas sportol6k is bemutatkoztak a varos 
kozonsegenek. 
A rendezveny varakozason feluli sikerrel zarult, kozel 3.000 erdeklodo vett reszt rajta . A 
fesztivalt hagyornanyteremto szandekkel szerveztuk meg. 
A kesobbiekben minden evben megrendezttik a Gyali Fogathajt6 Fesztivalt, ami az elmult 
evek alatt a magyar fogatsport egyik legnagyobb Ietszarnu, igen nagy nepszenisegnek 
orvendo versenyeve valt, latvanyos, erdekes programot kinalva a varos es vonzaskorzete 
lakossaganak, s megmerettetesi lehetoseget a Gyalon el6 fogathajt6knak. 

2011-t61 uj, az addigiaknal szerencsesebb idopontban, szamos vonatkozasban 
szinvonalasabban, uj kiseroprogramokkal, az augusztusi varosi utcabalhoz kapcsol6dva 
rendezttik meg a Gyali Fogathajt6 Fesztivalt, Mivel az onkormanyzat dontesenek ertelmeben 
a fesztival varosi rendezvennye valt, a koltseget is a varos biztositja. 

Egyesuletunk nagy gondot fordit az utanpotlas-nevelesere is. Kozel tiz fi-'.!tal tehetsege~ 

fogatha't6nk felkeszlilesenek versenyeken val6 indulasanak is felt~tele a palyazati tamogatas, 
~ kizarolag onerobol es szponzori tamogatasbol nem lehetseges a felk~szule s -es a 
versenyeken val6 reszvetel. 



A versenyekre val6 felkeszules, illetve a versenyeken valo indulas koltsegeinel a sportag igen 
nagy koltsegigenye miatt nem jelOltliKmeg a palyazati osszegben, hiszen barmilyen 
nagysagrendu tarnogatas is nagy segitseget jelenthet. 

Kerjiik tehat a Tisztelt Kepviseld-testuletet hogy tamogassa a Gyal! Lovassport 
Egyesiiletet. A tamogata st az eg eslilet ze enyeken indul6 fogathajt6inak felkeszlilesere es a 
versenyeken \7a16 indulas koltsegeire szeretnenk felhasznalni . 

Bizunk abban, hogy a Tisztelt Kepviselo-testulet az egyesulet tamogatasaval segitseget ad az 
egyesi.ilet sportol6inak regionalis, orszagos es nernzetkozi versenyeken val6 indulasahoz, 

Gyal, 2013. aprilis 9. 

Scheik Jozsef 
elnok 



Gyal Varos Onkormanyzatanak 
Kepviselo-testuletenek 
Ifjusagi, Sport es Kornyezetvedelmi 
Bizottsaga Elnoke reszere. 
2360. Cyal, Korosi u. 112-114.sz. 

Targy: Palyazat a hclyi onszcrvczodo cgycsulctck, sportcgycsulctck vallalt fcladataik clcresc 
crdckcbcn, az iljusagi cs Iclnou sport, valaminl az cgcszscgcs clctrnodra ncvclcs closcgitcse. 

Palyazat lartall11a : 

I.	 A palyazo neve : Gyali Sport-Horgasz Egycsulct 
2.	 A palyazo cimc : 2360. Gyal, Somogyi Bela u. 80.sz. 
3.	 A palyazo adoazonosito szama : 18664366-1-13 , szamlaszam : Alsoncrncdi cs Vidckc 

Takarckszovctkczct 64400044-10403057. 
4.	 A palyazo eves prograrnja : A horgaszni szcrcto gycrmckck kornyczcttudatos clctvitclrc valo 

ncvclcsc, a vizi cs vizparti kornyczct mcgismcrtctcsc, eves szintcn harem gycrmekvcrscny 
szcrvczcsc. Parlaglu irtas, szcmctszcdcs, a parti lctcsitrncnyck ( padok, ulokck, jatszoter, 
nadtctos haziko ) karbantartasa. 

5.	 A mcgpalyazou tcvckcnyscg rovid lcirasa : Egyhctcs, ingycncs nyari tabor 10- 14 eves gyali 
gycrmckck rcszcrc . - Egycsulctunk 12 eve rendszerescn rendcz oncrobol 14 even aluli 
gycrmckcknck horgaszvcrscnyckct. Az clmult cvbcn clhataroztuk, hogy eves szinten harem 
vcrscnyt ( Husvcti, nyari tabor, osz: ) rcndczunk, valamint szcrvczunk cgy ingycncs, 
cgyhcics nyari tabort . A 20 II cs 2012 nyaran megrendezctt nyari tabort oriasi crdcklodcs 
kiscrtc. Az clorc tcrvczcu 40 Ios lctszamot joval tullcpvc sikeresen szcrvcztuk cs 
bonyolitottuk Ie. A szulok cs a gyermekek kcrcscnck mcgfclclocn az idcn is szcretnenk 
rncgszcrvczni 2013. julius 15 - 19. kozoui idobcn. A tabor rovid programja : lndulas 
minden reggcl 8 orakor az Arany Janos Kozosscgi Haz cloui parkol6b61 a Varosuzcmcltctcsi 
K.F.T autobuszaval ki a Fundy t6ra. Napkozbcn horgaszat cs a gyerekek altal igcnyclt 
programok a parton ( foci, tollaslabda, szalonnasutcs stb ... ) , kozbcn tizorai, lidilo 
clfogyasztasa, 14 - 15 ora kozou visszaindulas a parkol6ba. 18-an szcllcmi vctclkcdo 
(ajandckokkal) a Kozosscgi Hazban, 19-cn horgaszvcrscny a taborban rcsztvcvoknck. A 
mull cvi 40 Ios lctszarnot a hatalmas crdcklodcsrc valo tckintcucl 50 fore bovitjiik. 

6.	 A palyazatban crintcuck tcvckcnyscgi korc : A Gyali Sport-Horgasz Egycsulct a szabadido 
kulturalt cltoltcscrc a tcrrncszctbcn biztosit lchctoscgct. Ez a fo tcvckcnyscgi korunk is. 

7.	 A program koltscgvctcsc : - 50 gycrmck tiz6raival cs uditovcl, asvanyvizzcl valo ellatasa 
600Ft.!F6/nap x 5 = 150.000 Fl. Autobusz bcrlcs varhato koltscgc : 40.000 Fl. Szellemi 
vctelkcdo cs a zaronapi vcrscny dijazasa : 60.000 Fl. Mindosszcscn : 250000 Fl. 

8.	 A vallalt onrcsz osszcgc : A labor szcrvczoi, a gycrrnckck fclugyclctct vallalo cgycsulcti 
tagok sajat szabadidcjukct cs gcpkocsijaikat fclajanlva ingycn vcgzik munkajukat. lgcny 
csctcn ingycnes horgaszfclszcrclcs biztositasa a gyermckek rcszcrc : 50.000 Fl. A 
horgaszhclyck biztosiiasa : 1.500 FUfO/nap x 5 = 375.000 Fl. Mindosszcscn : 425.000 Fl. 

9.	 A rcndclkczesrc allo cgycb forras osszcge : ----
10. Az igcnyclt koltscgvctcsi tamogatas altalanos forgalmi adot iartalmazo osszcgc : 250.000 Fl. 

Lcvonhato, visszaigcnyclhcto altalanos forgalmi ado osszcgc : 0 Fl. . Egycsulcuink nem 
lartozik az AFA - korbc. 

Gyal .20 13.aprilis 4. 
S06s Istvan 

ph. Gyali Sport-Horgasz 
Egyeslilet Elnoke 



A palyazati kovctclrncnyckhcz csatolando dokumentumok, kiirasnak mcgfclclo sorrendben. 

11. Osszcfcrhctctlcnscgi nyilatkozat: A oldalrol lctoltvc cs mcllckclvc . 
12. Bankszarnlat igazolo dokumentum a kcpvisclo altal hitelesitve : Mcllckclvc . 
13.30 napnal nem rcgcbbi ccg-vagy birosagi nyilvantartasba vctcli kivonat : Mcllekclve . 
14. Alapito okirat vagy alapszabaly, kcpvisclo altal hitelcsitett masolata : Mcllckclvc . 
15. Alairasi cirnpcldany kcpvisclo altai hitclesitett masolata : Mcllekelvc . 

16. Palyazati kovctclrncnyckcn tulrncnocn nchany foto a mult cvi tabor hangulatarol. 

A zaronapi verseny dijainak atadasara a lchctoscgckhcz merton, szcrctncnk meghivni
 
varosunk vczctoit, illetve az lljusagi, Sport cs Kornyczctvcdclmi Bizousaganak Elnokct es
 
tagjait.
 
Szcrctncnk az Onok scgitscgcvcl mcgvalositani ezt a programot !
 

i . 

! ,.'Gyal .20 13.aprilis 4. 
Soos Istvan 

ph. Gyali Sport-Horgasz 
Egycsulct Elnokc 



Palyazat,~ _(c! ?~ 
Nevem: Jonas Dorottya
 

Szuletesi hely, ida: Budapest, 1995. marcius 09.
 

Lakcim: 2360 Gyal, Puskas u. 24/a
 

Telefon: 700-977
 

Anvukarn mobil szama: 30/424-8985;
 

E-mail cimem:dorka95@citromail.hu.vagyAnyukame:jonas.csilla@t-online.hu.
 

Anvukarn szamlaszarna: OTP Bank 11773683-83200094
 

Sportag: tenisz
 

Adoszamorn: 8468181412
 

Fontosabb orszagos es nemzetkozi eredmenyeim es rangllstahelvezeseim, 
9 eves koromt61 mostanaig: 

2004 

L9 Babolat Mesterverseny Budapest, 2. helv. 

L9 Epitak Kupa Budapest, 1. helv, 
LlO Carmo Kupa Nviregvhaza, 1. hely. 

L10 Alba Regia Kupa Szekesfehervar, 1. hely. 

Ezeken kivul meg tobb 1., 2., 3. helvezest ertern el, tobbek kozott a Bokav-kertben, 

Esztergomban, Szentesen. Szeptemberben indultam elcszor teany 12-es (12 even aluliak) 
versenyen, ahol meg is szereztem elsa ranglistapontomat. 

Ranglistahelvezesern Ll2, 2004. oktober 01.: 115. hely 

2013 MAR[ 29, 

\) I; l~JS 

LID Babolat Mesterverseny Budapest, 1. hely.
 

L12 IV. kategorias, Fehervar Kupa Szekesfehervar, 1. hely.
 
L12 II. kategorias, Triasz Kupa Salgotarjan, 3. hely.
 

L12 Magyar Bajnoksag Budapest, legjobb 16-ba kerules.
 
Ezen felul tobb kupagvczelem es 2-3. helvezes L 10, illetve L 12 eves korosztalvban egvarant,
 

2005. oktobereben rneghivast kaptam a Magyar Valogatott utanpotlaskeretebe, melynek
 

azota is tagja vagyok.
 

Ranglistahelyezesek L12: 

2005. januar 01.: 38. hely 
2005. aprilis 01.: 27. hely 

2005. julius 01.: 22. hely 
2005. oktober 01.: 17. hely 

2006 

L12 I. kategorias Budaors Kupa Budaors, 3. hely. 

L12 Tizek Bajnoksaga, I. kateg6rias ZlO-es verseny Zalaegerszeg, 2. hely.
 

L12 Budapest Bajnoksag Budapest, Budapest Bajnok egyeniben, parosban 2. hely.
 
L12 II. kategorias Fehervar Kupa Szekesfehervar, 1 hely egveniben es parosban is egvarant,
 
Ll2 I. kategorias Triasz Kupa Salgotarjan, 2. helv,
 
Ezen felul tobb kupagvozelern es helvezes L 12 korosztalvban.
 

mailto:cimem:dorka95@citromail.hu.vagyAnyukame:jonas.csilla@t-online.hu


Nemzetkozi eredmenvek: 

ITF L 12 versenv Portoroz, Szlovenia, paros donta, 2. helv, egyeniben fatablara kerUh!s. 

ITF L 12 verseny Szekesfehervar, legjobb 8-ba kerules, parosban 3. hely. 

ITF L 12 verseny Kufstein, Ausztria, fotablara kerules, 

Ranglistahelyezesek L12: 

2006. januar 01-szeptember 30.: 5. hely 

2006. oktober 01.: 4. hely 

2007 

L12 Fedettpalyas Magyar Bajnoksag Szekesfehervar, 2. hely, parosban 3. hely.
 

L12 I. kategorias Bokav-kert Kupa Budapest,!. hely, parosban 3. hely.
 

L12 Tizek Bajnoksaga, I. kategorias ZlO-es verseny Zalaegerszeg, 1. hely.
 

L12 Budapest Bajnoksag Budapest, 2. hely egveniben, parosban Budapest Bajnok.
 

L12 Magyar Bajnoksag Budapest, 3. hely egveniben es parosban egvarant.
 
L12 I. kategorias Bokav-kert Kupa Budapest, paroshan 1. hely.
 

L12 NIKE Magyarorszag Mesterverseny, 1. hely.
 

L14 III. kategorias Wilson-Idom Kupa Budapest,!. hely.
 

L14 II. kategorias Nviregvhaza Varos Bajnoksaga Nviregvhaza, 2. hely egveniben es parosban
 
egvarant,
 

L14 II. kategorias Sater Kupa Szentes, 3. hely, parosban 2. hely.
 

L14 I. kategorias Top Sport Kupa Budapest, 3. hely.
 

L14 I. kategorias Topspin Kupa Paks, 3. hely egveniben es parosban egvarant.
 

Ezen fellil tobb kupagy6zelem es 2-3. helvezes L 12, illetve L 14 eves korosztalvban egvarant.
 

Nemzetkozi eredmenvek: 

ITF L 12 versenv Portoroz, Szlovenia, paros donte, 2. hely, egyeniben fetablara keruh~s.
 

ITF L 12 verseny Szekesfehervar. 3. hely.
 

ITF L 12 verseny Pozsony, Szlovakia, egveniben fotablara kerules, parosban 8-ba kerules.
 
L12 NIKE Vilagdonte Torino, Olaszorszag.
 

L12 Csapat Europa Bajnoksag EB csapattag. A selejtez6ben Bulgariaban legy6ztUk a
 

Bolgarokat, rnajd a Svajciakat, vegul a Torokoket is, ezzel bejutottunk az EB dontobe,
 
Az EB donto Korzikan, Ajaccio-ban volt. Sajnos itt vereseget szenvedtUnk a Szlovakoktol, a
 
hazigazda Franctakto' es a Hollandokt61 is, vegul a 8. helyen zartunk, amivel Europa 8.
 
legjobb csapata lettunk. Ez volt az els6 hivatalos L12 EB es buszke vagyok arra, hogy ebben
 

reszt vehettem.
 
Ranglistahelyezesek L12: 

2007. januar Of.-marcius 31.: 2. hely 

2007. aprilis 01-december 31.: 1. hely. 

Ranglistahelyezesek L14: 

2007. januar 01.: 34. hely 

2007. aprilis 01.: 25. hely 
2007. julius 01.: 21. hely 
2007. okt6ber 01.: 17. hely 



l 2008 
14 Fedettpalvas Magyar Bajnoksag Budapest, 3. hely. 

IL14 I. kategorias Wilson-Idom Kupa Budapest, 1. hely.
 

:L14 I. kategorias Top Sport Kupa Budapest, 1. hely.
 
L14 Budapest Bajnoksag egveniben 2. hely, parosban Budapest Bajnok.
 

b4 Magyar Bajnoksag Pees, 2. hely egyeniben es parosban egyarant.
 
1L16 I. kategorias B6kay-kert Kupa Budapest, 2. hely.
 

JEzen felul tobb "kisebb" kupagy6zelem L 14 eves korosztalyban.
 

Nemzetkozi eredmenyek: 

TE L14 III. kategorias verseny Szabadka, selejtez6b61 (2 gy6zelem) a fotablan legjobb 16-ba 
kerules (meg 2 gy6zelem), ezzel megszereztem els6 nemzetkozi pontjaimat es felkerLiltem az 
eur6pai ranglistara. 

TE L16 II. kategorias Talenturn Open Budapest, selejtez6b6\ a fotablara kerules (3 gy6zelem). 
IE l14 III. kategoria Skopje, selejtezobol fotablan a 3. hely (itt esupa kiemelt versenvzot 
sikerUlt legyoznom). 
TE L14 III. kateg6ria Sz6fia, mar fotablan legjobb 16-ba kerules. 
TE L14 III. kateg6ria Arad, mar fotablan legjobb 16-ba kerules. 

Ranglistahelyezesek l14: 

2008. [anuar 01.: 5. hely 

2008. julius 01.: 4. hely 
2008. okt6ber 01.: 3. hely 

Ranglistahelyezesek l16: 

2008. aprilis 01.: 91. hely 
2008. julius 01.: 32. hely 
2008. okt6ber 01.: 30. hely 

Europai ranglistahelvezesek: 

L14-ben a 486. helyr61 egeszen a 132. helyig sikerult elorejonnorn a 2008. evben. 

2009 
l14 Fedettpa1vas Magyar Bajnoksag Budapest, 1. he1v, Magyar Bajnok.
 
L14 Budapest Bajnoksag egveniben 3. hely, parosban Budapest Bajnok.
 
l14 Magyar Bajnoksag egyeniben 1. he1v, Magyar Bajnok.
 
L16 II. kategorias Mandula Kupa Mogyor6d, 1. hely egveniben es parosban egvarant.
 
L16 I. kategorias Top Sport Kupa Budapest, 1. hely.
 
L16 I. kategorias Idom Kupa Budapest, 1. hely.
 
L16 Budapest Bajnoksag csapat 1. hely, Budapest Bajnok.
 
L16 I. kategorias Vasas Kupa, Budapest, 1. hely egveniben es parosban egvarant.
 
U6 Magyar Bajnoksag esapat 1. hely, Magyar Bajnok.
 
Felnott noi J. osztaly orszagos esapatbajnoksag, II. he1v.
 

Nemzetkozi eredmenyek: 

TE L14 "Winter Cup", csapat Eur6pa bajnoksag Olaszorszag, selejtez6csoport 5. hely. 
TE L14 III. kateg6ria Kassa, Szlovakia, legjobb 16-ba kerules. 
TE L14 II. kateg6ria Maribor, Szlovenia, legjobb 16-ba kerules. 
TE L16 II. kateg6ria Talenturn Cup, Budapest, legjobb 16-ba kerules, 



TE L14 I. kategoria Szlovakia, Pestyen, dentes, 2. hely.
 

TE L14 II. kategoria Pees, egveniben legjobb 8-ba kerules, parosban donto, 2. hely.
 

TE L1G III. kategoria Szazhalornbatta, legjobb 8-ba kerules.
 

TE L14 Csapat Europa bajnoksag Csehorszag, 4. hely a selejtez6ben.
 
TE L14 egyeni Europa bajnoksag Csehorszag.
 

Ranglistahelyezesek L14: 

2009. januar 01.: 2. hely 

2009. julius 01-december 31.: 1. helv, 

Ranglistahelyezesek L16: 

2009. januar 01.: 17. hely 

2009. aprilis 01.: 12. hely 

2009. julius 01.: 9. hely 

2009. oktober 01.: 9. hely 
Ranglistahelvezesek felnott noi: 

2009. oktober 01.: 89. hely 

Europai ranglistahelyezesek: 

L14-ben az 54. hely (ezzel az elsa szarnu magyar jatekos voltam a 14 even aluli ianvok 
kozott). 

2010 

L16 Fedettpalyas Magyar Bajnoksag Budapest, 2. hely egyeniben es parosban egyarant.
 

Felnott Noi Fedettpalyas Magyar Bajnoksag, egyeniben 3. hely.
 

L16 Magyar Bajnoksag egyeniben 1. helv, Magyar Bajnok, parosban 2. hely.
 
L1G Magyar Bajnoksag esapat 2. hely.
 

Felnott nei I. osztaly orszagos csapatbainoksag, 2. hely.
 

Nemzetkezi eredmenyek: 

TE L1G "Winter Cup", csapat Europa bajnoksag Olaszorszag, selejtezocsoport 5. hely. 

TE L1G II. kategoria M iloviee, Csehorszag, legjobb 1G-ba kerules. 

TE L1G III. kategoria Trencsenv, Sziovakla, legjobb 8-ba kerules. 

TE L1G II. kategoria Novi-Sad, Szerbia, legjobb 8-ba kerules. 
TE L16 II. kategoria Belgrad, Szerbia, 3. hely egyeniben es parosban egyarant. 

TE L16 II. kategoria Budapest, 3. hely egyeniben es parosban egyarant. 
TE L16 II. kateg6ria Maribor, Szlovenia, 2. hely egyeniben, parosban 1. hely, bajnok. 
TE L1G I. kategoria Milano, Olaszorszag. legjobb 1G-ba kerules. 

TE L16 I. kategoria Parizs, Franciaorszag, 3. hely egyeniben. 

TE L1G Csapat Europa bajnoksag London, Anglia, 4. hely a selejtez6ben. 
ITF L1B IV. kategoria, Budapest, legjobb 1G-ba kerules, ezzel megszereztem els6 ITF (junior 
vilagranglista) pontjaimat. 

ITF L18 V. kateg6ria, Preveza, Gorogorszag, legjobb 1G-ba kerules. 

Ranglistahelyezesek L16: 

2010. januar 01.: 1. hely.
 

2010. aprllls 01.: 2. hely.
 

2010. julius 01-december 31.: 1. hely
 



Ranglistahelyezesek felndtt noi: 

2010. januar 01.: 65. hely. 
2010. aprilis 01.: 36. hely. 
2010. julius 01.: 32. he/yo 

2010. oktober 01.: 24. hely. 

Europai rangllstahelvezesek: 

Legjobb TE L16 (race to masters) rangsor: 2. helv Europaban, csak az europai versenyeket
 
figyelembe veve.
 
Legjobb TE L16 minden versenvt (In L1B alattiakat is) figyelembe veve: 67. hely.
 
Legjobb ITF L18 rangsor: 1301. hely.
 

2011 

L16 Fedettpalyas Magyar Bajnoksag Budapest, 1. hely egyeniben, Magyar Bajnok, 2. hely
 
parosban.
 

Felnott Noi Szuperliga orszagos csapatbajnoksag, 2. hely.
 

Felnott noi Budapest Bajnoksag 2. hely egveniben.
 

Nemzetkozl eredrnenvek: 

TE L16 "Winter Cup", csapat Europa bajnoksag Isztambul, Torokorszag, selejtezccsoport 4. 

hely. 
TE L16 II. kategoria Milovice, Csehorszag, 3. hely egyeniben. 
TE 116 III. kategoria Trencseny, Szlovilkia, 2. hely egyeniben. 
TE L16 II. kategoria Budapest, 2. hely egyeniben, parosban 3. hely. 
ITF L18 IV. kategoria Mostar, Bosznia, legjobb B-ba kerules. 
ITF L1B III. kateg6ria Tunisz, Tunezia, III. hely parosban, 

In L1B V. kategoria Split, Horvatorszag, I. hely egyeniben, elsa nemzetkozi tornagyozelem. 
In L1B V. kategoria, Mostar, Bosznia, parosban I. helyezett, egyeniben III. helyezett. 

ITF L1B IV. kategoria, Barcelona, Spanvolorszag, III. helyezett egveniben. 

Ranglistahelyezesek L16: 

2011. januar 01.: 1. hely. 

Ranglistahelyezesek felndtt noi: 

2011. januar 01.: 25. helv, 

Europa! ranglistahelyezesek: 

Legjobb TE L16 (race to masters) rangsor: 5. hely Europaban, csak az europai versenyeket
 
figyelembe veve.
 
TE L16 minden versenyt (In L1B alattiakat is) figyelembe veve: 36. hely.
 

In (junior vilagranglista) LIB rangsor ewegen: 2B5. hely.
 



2012
 

LIB Fedettpalyas Budapest Bajnoksag 1. hely egyeniben, Budapest Bajnok. 

L18 Fedett palvas Magyar Bajnoksag Budapest, 3. hely egveniben, Magyar Bajnok, 2. hely 

parosban. 20l2-ben kevesebb nemzetkozi torn an szerepeltem, egy komoly serules miatt 

(bokaszalag szakadast szenvedtem) nem tudtam felkeszulni es az edz6immel ugy 

dontottunk, hogy a hazai feln6tt versenyeken kell visszaterni a mez6nybe. Tobb mint harem 

honapos kihagvas utan a kovetkezo eredrnenvek szulettek: 

2012-ben abszolut Budapest Bajnok vagyok a felnottek versenveben, mert a fedett palyas 

es a szabadterre kiirt versenyt is En nyertem meg, valamint nyaron a pares bajnoki cimet is
 

elhoztam.
 

Amire nagyon biiszke vagyok, hogy a nyari Felnatt Magyar Bajnoksagon 2. helvezest ertern
 

el 17 evesen. 20B-ban pedig megszereztem az elsa Felnott Magyar Bajnoki cimem a
 

parosok verseny szarnaban.
 

Sajnos Gval nem rendelkezik teniszegvesulettel, ezert egy budapesti klubhoz vagyok 

leigazolva. Egvebkent 7 honapos korom ota lakom Gvalon, Ide jartarn bolcsodebe, ovodaba, 

Iskolaba mar Budapestre jarok a tenisz miatt. Jelenleg a Vorosrnartv Gimnaziurn 12. 

osztalvos tanuloja vagyok. Itt a sportosztalvba jarok, ahol minden osztalvtarsarn elsportolo. 

Atlagos csaladban nevelkedek, Anvukam kozalkalrnazott, es sajnos most mar lassan egv eve 

egvedul nevel engem es a hugornat, ami nagyon megnehezitette a lehetosegeimet, de nem 

adom fel! Az elrnult 10 eves versenyz6i palvafutasorn alatt kozel 160 darab kupat es tobb 
mint 30 errnet gvujtottern ossze. Sajat korosztalvomban folyamatosan 1-3. hely kozott 

voltam/vagyok, otszoros Magyar Bajnok, tobbszoros Budapest Bajnok vagyok. 

Tobb mint 7 eve megszakitas nelkul tagja vagyok a Magyar Utanpotlas Valogatottnak, ot eve 

pedig Heraklesz tag is vagyok. Eddig tobb mint 30 alkalommal "oltottem magamra" a 

cfmeres mezt, tehat legalabb ennyi alkalommal szerepeltem tetrnerkozesen, mint magyar 

valogatott. 

Minden reggel edzessel kezd6dik a napom, utana iskolaba megyek es delutan megint 

edzesre. A tenisz az eletern es szeretnek meg nagyon sokaig aktiv lenni. Ennek erdekeben 
valasztottarn azt is, hogy a csaladomtol tavol keszuljek fel a felnott rnegmerettetesekre. 

Jovoben; CiHak 

Az idei evben el kell kezdenem a feln6tt palvafutasomat megalapozni, ezert mar f61eg a 

feln6ttek kozott szeretnek versenyezni, valamint Ie kell erettseg.znem es az anvukarnrnal ugy 
dontottunk, hogy szeptembert61 Az Amerikai Egvesult Allarnokban. a wyomingi Allarni 
Egyetemen fogom folytatni mind a tanulrnanvaimat, mind a sportot. Az egyetemi 

csapatbajnoksagokon fogok versenyezni, valamint az ott rendezett feln6tt versenyeken is el 

tudok majd indulni. Nagyon szeretnek jogi diplomat szerezni es azzal, ha befejeztem az aktiv 

sportot, hazankat kepviselni a nemzetkbzi eletben. Az egyetemt61 100 szazalekos 

osztondijat kaptam, ami rnagaba foglalja a tanulrnanvaim. az edzes. valamint a versenvzes 
koltsegeit. Ennek az bsztondijnak feltetele volt, hogy letegyem az amerikai erettseginek 

megfelel6 SAT vizsgat, amit els6 nekifutasra teljesitettem. 



!sajnos az utazasi es a vizum koltseget nekiink kell megfinanszirozni, ami Kb. 300 ezer 

(Orintnak megfelel6 bsszeg. 

Szuleirn valasa 6ta anvukarn egvedul nevel engem es a hugorn , ezert ha nyerek a palvazaton, 

lazt az bsszeget vagy a kiutazasomra fogom forditani vagy pedig az addigi versenyekkel, 

sporttal kapcsolatos kcltsegeimet fogom fizetni bel6le. 

•	 Terveim kozott szerepel az alabbi versenyeken indulni: 

•	 Juniusba a nernet csapatbajnoksagon, ami 7 fordul6b61 all. 

•	 Koltsege: 300 ezer Ft. 

•	 Juliusban Cseh orszagba es Szerbiaba szeretnek reszt venni egy-egy ITF versenyen. 

•	 Koltsege: 200 ezer Ft. 

•	 Augusztusba az itthoni legrangosabb csapatversenyen veszek reszt, mint a csapatom 

els6 szarnu jatekosa, ennek a versenynek nincsenek ram nezve koltsegel. Indulok az 

utols6 Korosztalvos Magyar Bajnoksagon, valamint kiutazom az Egvesult Allamokba. 

•	 Koltseg: 300 ezer Ft. 

A feltuntetett osszegek teljes rnertekben onreszbol lesznek finanszirozva! 

Egveb forrasok nem allnak jelen pillanatban rendelkezesre. 

A tarnogatasra kapott osszegbol altalanos forgalmi ad6 visszaigenvlesere nem vagyok 

jogosult. 

A tarnogatast az alabbi m6don hasznaijuk fel: repul6jegy, utazasi koltseg, szallas, nevezesi 

dij, kisero szemelv (edz6, valamelyik szulo) koltsegeinek finanszirozasa a kiilfbldi versenyek 

soran. Sportszereket is szukseges vasarolni (hur, teniszcip6, ruha, szoknya stb.). 

Ezuton szeretnern meg egyszer rnegkoszonni a tavalyi evben kapott tarnogatast, melynek 

segitsegevel ketszeres Budapest Bajnok lettem es parosban pedig Feln6tt Magyar Bajnoki 

cimet mondhatok a magamenak, A hazai ranglista elckelo 9. helvezeset foglalom el a 

felnottek kozott, korosztalvos versenvzokent. 

Kerern Onoket, ha arra rneltonak tekintik az eddig elvegzett rnunkarnat es eredrnenveimet 

akkor az Onbk segitsegevel, buszken kepviselhetem hazankat es Gyal varost is az USA-ban. 

Koszonorn, hogy id6t szantak palvazatorn attanulmanvozasaral 

Gyal, 2013. marcius 27. 

Tisztelettel: 

. , . 

Jonas Dorottya 



Tisztelt Bizottsag, Tisztelt Kepviselo-tesnilet! 

,-\)) \ \ 

A Lurko Gyermekfoci Egyesiilet 2003-ban alakult Gyalon, melyet a Pest Megyei 
Birosag 2003. december 29-en TE 3800 szam alatt vett nyilvantartasba (szamlaszama: 
64400044-30081843-51100017 Alsonernedi es Videke Takarekszovetkezet). Az egyesiilet 
celja tomegsport es kulturalis rendezvenyek szervezese, drogprevencio, mukodesi kor jellege 
kulturalis- es sporttevekenyseg. 

F6 tevekenysegunket, a labdarugo utanpotlas neveleset jelenleg 5 korosztalyban, 70 
fiatalnak biztositjuk. A gyerekek altalaban heti 2-3 edzesen vesznek reszt szakkepzett edzok 
vezetesevel, es a Pest Megyei Labdarugo Szovetseg altal szervezett bajnoksagokban 
versenyeznek. 

A sportag nepszerusitese, az egeszseges eletmodra neveles es a sportkapcsolatok 
apolasa jegyeben egyesiiletilnk jatekosai tobbszor jartak kulfoldon (pI. 20 l l-ben Szardinia 
szigeterol a gyoztesnek jaro kupaval tertek haza egy rangos nernzetkozi tornarol), es 
rendszeres idokozonkent szervezilnk sajat tornakat is. 

Fentiek alapjan palyazunk T. Cim altal kiirt sportcelu tamogatas elnyeresere az 
egyesiilet mukodesi koltsegeinek fedezesere, es eszkozok beszerzesehez vallalt feladataink, 
valamint az ifjusagi sport es egeszseges eletrnodra neveles elosegitese erdekeben. 

lgenyelt osszeg: rnukodesi koltsegek fedezesere 365.000 Ft 
eszkozbeszerzesre 45.000 Ft 
osszesen 410.000 Ft 

Bizva palyazatunk kedvezo elbiralasaban, udvozlettel: 

Gyal, 2013. aprilis 10. 



Paly;I!() neve Mester Milan birkozo 

1D13 APR 10. 
Cime: 2360 Gyal Brassoi u. 81 

J-"'\\~ -!JJJ--!ROI) . 
Adoszama: 8482140450 tJ)y yJ.;[ 
Bankszarnlaszam: 117/3205-06544766 OTP. bank 

Eves progrClm: 

J avassza I: Sza badtogas: rangsorversenyek, Dici kol irn pia, Magya r bajnoksag, 

Nvar on : Nemzetkbzi es itthoni valogatott edzotabor. egvesuleti edzotabor, 

6sszel es Telen: Kot ottfogas. rangsorversenyek, Diakolimpia, Magyar 

bJJtloksag, teli valogatott edzot abor. 

2012 [len E'1{)I't crcdmcnvei 

Diak I-cs korcsopcrtb.in
 

Sz.ibadfobasban:
 

Budapest Bajnok 

Diakolimpiai Bajnok 

Magyar Bajnok 

I<otottfoga sban: 

Budapest Bainok
 

Diakolimpiai Bajnok
 

Magyar Bajnok 2. hely
 

Serdulo Orszagos Csapatbajnoksag 1. hely 

2013-ban var hato kiadasok: I<b.: 690.000.

Sport ruhazat. cipo. egveb fcis/creles: 80.000.-

Tagdij: 60.000.-

Utazas versenvrc. szallJs, ncvC'?csi dfj, edzot(lbo"~I<: 300.000.-

Taplaiek kiegeszitok, Vitaminok: 250.000.-

Kbszbnbm elore is a tamogatasukat ' 

Gval, 2013. 04. 02. Mester Milan 
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Gyal Varos Onkormanyzatanak 
Kepviselo-testulete Gyali Barati Kdr Sportegyesiilet 
Ifjosagi, Sport es Kornyezetvedelmi Rdplabda szakosztalyanak vezeroje 
Bizottsag Elnoke reszere Papp Katalin 

Gyal Gyal 
Kordsi ut 112-114. Ady Endre u, 22. 
2360 2360 

Tisztelt Elnok Dr! , ' 

',' '.1 f 

(ij, 
Alulirott, Papp Katalin, a GYBKSE roplabda szakosztalyanak vezetoje, az alabbi kerelmet 

terjesztern e16. Kerem a tisztelt Ifjusagi, Sport es Kornyezetvedelmi Bizottsagot, hogy a szakosztaly 

mukodesehez 120.000 Ft osszegu tamogatast biztositani sziveskedjen 

A koltsegvetesbol az alabbiak finanszirozasat kivanjuk biztositani: 

,. VII .Gyal Kupa" strandroplabda toma szervezese es lebonyolitasa 

r: Csapatunk amator versenyekre torteno nevezesi dijai 

r: Strandroplabda palya karbantartasa 

r: Utazasi koltsegek 

A szakosztaly tobb mint 30 fovel mukodik, vegyes I felnott es ifjusagi/ korosztallyal. Ferfi-noi 

vegyes csapatunk tobb tornan is nevezett a 201212013-as szezonban Az egyre boviil6 letszarn 

lehetove tette, hogy arnator versenyeken killen ferf es noi csapattal is induljunk. 2012 

augusztusaban a III. Aquaworld Ipanema Strandroplabda ternan mar 3 csapattal neveztunk. A 36 

csapatbol 6. helyezett teu legjobb negyesunk. Szeptemberben Izsakon noi es ferfi csapatunk is 3. 

helyen vegzett December 28-an az Alba Java tornan, Szekesfehervaron zartuk az evet. Itt is 3 

csapattal neveztunk, 36 csapatbol a 4. helyet ertek el legjobbjaink. Februarban zagrabi uton kerult 

megrendezesre a 12-ek lorna/a, ahol 2. helyezettek lettunk Marcius 16-17-en, Pesthidegkuton 

A Tl'l: loman szerepeltunk, ahol vegyes csapatunk a 6. helyen vegzett 31 csapatbol es a ferfi 

csapatunk 5. helyezett lett 

A feln6tt versenyzok 120 f61 sajat maguk fizettek a versenyek nagy reszeben a nevezesi dijat, 

utazasi koltseget, teremberleti dijat es a felszerelest is mindenki maganak vasarolta. 

r: teremberlet (8 honap, heti 2 alkalom - Ady Endre All. Iskola es Eotvos Jozsef Kozgazd. 

Szakkozepisk.) = 384 000 Ft
 

,. nevezesi dijak (12 alkalom) = 192 000 Ft
 

r: utikoltseg (12 utazas) = 240 000 Ft
 

,. felszereles egyenileg
 



Nyaron hetedik alkalommal rendezzi.ik meg strandroplabda tornankat kornyekbeli roplabda 

csapatok fiatal es rutinosabb versenyzoi reszere. Az Vl.i.Gyal Kupa" elnevezesu tornara 20l2-ben 8 

csapat nevezett. Szeretnenk az iden is ugyanezzel a letszammal megvalositani a sportesemenyt es 

nepszerusiteni a roplabda sportagat a varosban es a kistersegben. A verseny lebonyolitasanak 
koltsegeihez tartozik: 

, errnek, serlegek, oklevelek = 15 000 Ft
 
., frissito, vacsora a nap vegen = 35 000 Ft
 

Terrneszetesen a sporttelepen kialakitott strandroplabda palyat is szeretnek ebben az idenyben is 
karbantartani es friss homokkal javitani annak allagat. 

., " friss' homok es gyornirtozas = 20 000 Ft 

A kovetkezo evi szereplesunkhoz es a Vll. Gyali Strandroplabda Tomahoz szeretnenk
 

tamogatast kerni.
 

A tamogatasi osszegen felul! re.....zt, onresu teljes mertekben a roplabda szakosztaly
 

tagjaifizetik. Mas beveteliforrassal nem rendelkeziink.
 

Szarnlaszarn 11742300-20007638, mivel a GYBKSE szarnlajat hasznaljuk. 

Gyal, 2013. aprilis 3 

Tisztelettel 
',"" l-"l" 
P~pp Katalin . 

szakosztaly vezetd 

Budapest, Baross u. 52. IV.e ./2. 
1181 



Premium Gyali Asztalitenisz SE palyazat 2013. 

Nev: Premium Gvali Asztalitenisz SE 

@ 
~. 

2013 APR 10. 
Cim: Gyal, Vak Bottvan u. 3/a 2360 

Adoszam:18726091-1-13 ,czi5J -d--'>~O I\' 

,t. 2012. rnajus 06' ren d "k IV. P" k ink I' den vara J." k~t·S'dtk-7eves program: -an eztu meg rerruurn upan at,ame y min ozas 

felulrnulo induloval sikerult rnegrendeznunk.hobbi.arnatcr es paras szarnokban.Hobbi kategoriaban 

27 induloval.arnatorben 44 es paras szarnban is szinte mindenki kepviseltette magat a megjelentek 

kozul.Junius honapban az olimpia jegveben kapcsolodtunk be az Ady iskola rendezvenveibe es 
nepszerusitettuk a rnozgas es a sport fontossagat.A nyari honapok is munkaval teltek,mivel els6 

csapatunk ezusterrnes helvenek kbszbnhet6en lehetoseget kapott a megye "A " kuzdelrneibe vale 

bekapcsolodasra szeptembert61,igy nvaron sok elokeszuleti rnerkozessel keszultunk az uj 

kihlvasra.Csapatunk jelenleg a bajnoki tabella kozepso mezonveben vegez a tavaszi fordulok 

elejen.Masodik csapatunk Tarnok es tersege bajnoksagban a hetedik helvet szerezte meg es jo 

felkeszuies volt,hogy a kovetkezo szezontol bekapcsolodhassanak a Pest megye B osztalv 

versenvsorozataba.Nvaron folyamatos edzesrendel sikerult tobb helyi fiatallal bovltenunk az 

egvesulet letszarnat.akikre epiteni szeretnenk a jbv6 csapatat.zotz december 07.-en irnrnar 

negyedik alkalommal rendeztUk meg a varosl altalanos es kozepiskolas versenvunket leanv es flu- es 

a kbvetkez6 korcsoportos beosztasban.t-c oszt., 5-6 oszt,7-8 oszt, es kozepiskolas kategoriakban, 

el6z6 evekhez hasonloan, most 48 f6 nevezett,a mara mar megszokott varosi 

sportesernenven.Versenvunk vednoke Papal Mihaly varosunk polgarrneste volt.December 08.-an 

harmadik kistersegi versenvunket rendeztUk meg hobbi,amat6r es paras szarnokban.A kisterseg 

majdnem minden telepuleserol kepviseltek magukat a kulonbozo jatektudasu versenyz6k.lnternettes 

oldalunknak koszonhetoen sok hasznos inforrnacioval tudunk szolgalni az asztalitenisz sport 

szerelmeseinek,mint helyben mint a regie es megyei szinten.A www.gyase.hu mara nemcsak a 

kisterseg.hanern a megye egyik legtobbet latogatott asztalitenisz honlapjava lepett 

elo.Megprobalunk naprakesz informaciokkal szolgalni a ping-pong hazai es nemzetkbzi 

esemenveirol.valamint varosunkat ertnto asztalitenisz esemenvekrol.Varosunk sporteleteben u] 

szinfoltot vittUnk,a"Pingpongozz ne drogozz" rendezvenvsorozat beindltaseval.Arnetlvel a helyi es a 

kbrnyez6 telepulesek flataljait celoztuk meg.2012.novemberet61-2013 majusig tarto 

programsorazatban, minden honap utolso szombat estejen jelentkezik az esti orakban.Januarban 

inditottuk el versenvunket a sorozat keretein belUl,amelynek vegen rnajusban a ponttablazat alapjan 

gy6ztest hirdetunk.de celunk az.hogv mindenki gy6ztesnek erezze rnagat aki eljon akar egy 

alkalommal is. Ezzel is szeretnenk osztonozn' a fiatal korosztalvhoz tartozokat a mozgas es a sport 

fontossagara az eletukben.Pigvelern feihlvas a kabitoszermentes elet fontossagara.Rendezvenvunk 

vednoke Vinnai Tibor az lfjusag} es Sport- es Kornvezetvedelmi bizottsag elnbke.Bizunk benne,hogy 

megkezdett munkank tovabbiakban is egyre tobb embert osztonoz a szabadid6 rendszeres 

mozgassal torteno eltoltesere. 

Celok:- 2013 junius 07-en rendezzuk meg V.Prernium kupankat ifjusagi.felndtt ferfi es n6i hobbi es amat6r 

kat. es paras szarnokban. 

-2013.szeptemberet61 inditanank jarasi , regios bajnoksagunkat 6szi es tavaszi fordulokkal 12 csapat 

resztvetelevel a jaras es a b6vebb regio telepuleseirdl .Ercsitenenk varosunk kbzponti szerepet ezzel 

az uj bajnoki rendszerrel. 

-Szeptembert61 folvtatnank a .Pingpongozz ne drogozz!" ifjusagi versenysorozatunkat .rnlnel tobb 

fiatal bekapcsolasaval.Rendszeres havonta jelentkez6 esernenvunket a kabitoszerellenes elet es a 



-Novernberben csaladi ping-pong versenyt rendezunk ket-harorn f6s csapatokkal 1-1 fiatal,feln6tt 

ossszeallltasban.Dc rendszeru verseny kereteben.A gvali IIpingpongos csaladclmeert. 

-Decemberben jarasi versenyt es Altalanos es kozeplskolast versenyt rendezunk imrnar otodtk 

alkalornrnal.Remeljuk.hogv mindket versenvunk hozzajarul varosunk jaraskozponti szerepenek 

erdsltesehez.Jarasi versenvunkon serdulo es ifjusagi kategoriakat is rendezunk. 

Koltsegvetes: 

Meghat. lgenvelt 

osszeg 

Onresz Elszarnolando 

Jarast es regios 

bajnoksag(2013/2014) 

400.000 Ft 100.000 Ft terem berlet, kupa k.ermek.oklevelek.sportagi 

eszkozok.labdak, 

Pingpongozz ne 

drogozz! 

50.000 Ft 30.000 Ft terem berlet, kabltoszerellenes tajekoztato 

kiadvanv 100 pld.Ermek,oklevelek, 

Jarasi verseny 20.000 Ft 20.000 Ft terernberlet.kupak.errnek oklevelek 

varost Alt es 
kozepiskolas verseny 

50.000 Ft 

--' -----~ 

20.000 Ft terem berlet, kupak.errnek.o klevelek, 

sportagi ajandekok 

Ossz. 520.000 Ft 
.. ~ - -

170.000 Ft Afa-val 

1/ 
Egyeb: .A.S.A Kft 50.000 Ft Premium Kupa. 

bara ud .. I I ~--2~--~....-.::-_5port aran U voz ette , --

Kiss Peter 

einot: 

Premium Gyali 
Asztalitenisz SE 

2360 Gyal Vak Bot1t'an. u. ~ 
Gyal,2013.04.09. AdOszam: 18728091.1_1.1 

Telefon .. 0670-542-8118 
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Sport palyazat 2013 Sanbon Sa 

Egyesulet bernutatasa: 

Az egyesiJlet neve: Sanbon SE Gyal 
Az alapitas idopontja: 1999. november 17. 
Szekhely: 2360 Gyal, Zrinyi Mikl6s utca 26. 
Elnbk: Ambrus Gybrgy 
Titka r: Vi 9h Edit 
Adoszarn: 18686672-1-13 
Az eqyesulet celja: Az IKO Kyokushinkai karate szemleletenek es 
rnozqasanyaqanak az elsajatltasa, rendszeres sportolas, testedzes 
biztositasa Az eqeszseqes eletrnodra neveles eletkortol fuqqetlenul. 
Szervezi az ifjusag sporttevekenyseqet es az utanpotlas nevelest. 

Sporttevekenysequnk: 

Az eqyesulet valtozo letszammal, 30-40 fovel rnukodik. Felnottek es 
gyermekek is jarnak edzeseinkre 
Rendszerint hetente harornszor, de iqeny eseten, vagy ha versenyre 
keszulunk, akkor hetente tobb fcqlalkozast is tartunk. 
Eves versenyprogramunk van, amely altalaban 4 belfbldi versenyt es 2 



kulfoldi versenyzesi lehetoseqet tartalmaz.
 
Nyaron 10 napos edzotaborunk van, valamint 5 napos balatoni sajat
 
szervezesu taborban is reszt vehetnek a karatekak.
 
Fellepunk onkorrnanyzati szervezesu rendezvenyeken is, de azokba a nem
 
qyali intezrnenyekbe is elmegyUnk, amelyekbe a gyerekek iskolaba jarnak.
 

Palyazat 2013 

Nyari edzotabor: 25 jelentkezo eseten a tabor tervezett koltseqe 
700.000 Ft, azaz 28 000 FU fo 

Ebbol szuloi hozzajarulas: 25 gyermek eseten 
250.000 Ft, azaz 10 000 FU fo 

Sporteqyesuleti hozzajarulas: 25 gyermek eseten 
125.000 Ft, azaz 5000 Ftl fo 

lqenyelt palyazati tarnoqatas: 325 000 Ft 

A sporteqyesulet havi 50.000 Ft berleti dijat fizet, amely komoly kiadast 
jelent. Szeretnenk a biztonsaqos es idoben torteno dijfizeteshez is 
tarnoqatast kerni Evente a nyari szunetet jelento 2 h6nap kivetelevel, 
500.000 Ft berleti dijat fizetunk 

500.000 Ft
 
Tagdijakb61 nagy biztonsaqqal befoly6 osszeq
 
300.000 Ft
 
Sporteqyesulef hozzajarulas:
 
100.000 Ft
 

lqeriyelt palyazati tarncqatas: 100 000 Ft 



A Sanbon Kyokushin Karate Sporteqyesulet Gyal 2013-ban az Gyali 
Onkorrnanyzat altai kifrt sportpalyazaton 425.000 Ft-ra palyazik. 

Gyal, 2013. 04. 08 

Ambrus Gybrgy 
Sanbon Se elnok 
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Targy: palyazat onkormanyzati tarnogatasra 

Gyal Yaros Onkormanyzatanak Kepviselo-testillete 

Gyal , 
Korosi ut 112-114. 

Tisztelt Kepviseld-testiilet! 

A Gyali Lovassport Egyesulet alapito elnokekent az egyesulet es varosunk j6 hirnevet tovabb 
oregbitve szeretnek elindulni a 2013-ban Budapesten megrendezesre kerulo Fogathajto 
Europa-bajnoksag kvalifikacios versenyein es magan a bajnoksagon. Mivel a sportag 
jellegebol ad6d6an rneglehetosen koltsegigenyes, a magam es tamogatoim biztositotta 
forrasok mellett nagy ban novelne eselyeimet, ha a varos onkormanyzata is segitene a 
Ielkeszulest es a versenyeken valo reszvetelernet. 

A felkeszules es az Els-reszvetel osszkoltsege (nevezesi dijak, szallas, boxdijak, utazasi 
koltsegek. nemzetkozi loutlevelek stb.) mintegy ketrnillio forintot tesz ki, ennek az osszegnek 
a palyazat benyujtasanak pillanataban mintegy fele all rendelkezesre. 

Kerern tehat a Tisztelt Kepviselo-testuletet hogy tarnogassa az Europa-bajnoksagra valo 
felkesziilesemet es a versenyen val6 reszvetelernet. 

Bizom abban, hogy szereplesernmel eredmenyesen kepviselern varosunkat, s elisrnerest 
szerzek kozossegunknek. 

Gyal, 2013. aprilis 9. 
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Scheik Jozsef 
elnok 
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Palyazat 
Sport celu tamogatas elnyeresere jL:t-5Q -~#o~, -1UGc1 

--- - - &;( -
Palyazo neve: Sebek Zoltan 
Lakcim: 2360. Gyal, Rakoczi Ferenc utca 58. 
Adoszam: 8451700918 

A megpalyazott tevekenyseg rovid leirasa: 
A vizisi mint sportag 3 kulonallo sportb6l all. En a szlalom vizisielest uzorn. 

Szabvanyositott, kotott meretekkel rendelkezo palyat kell teljesitenie a 

versenyzonek, mely all egy belepokapubol, hat kerulobojabol es egy 

kilepokapubol, A haj6 a palya kozepvonalaban halad, es igy kell teljesiteni a 

leheto legtobb bojat, Amennyiben sikeriil teljesiteni a hat bojat, es athalad a 

versenyzo a kilepokapun, ami ket boja, ugy teljesitettnek tekintheto ez a szint. A 

kovetkezo nekifutasra mar emelkedik a haj6 sebessege 3 km/h-val. Ha eleri a haj6 

az 58 km/h-t, akkor a kotelet roviditik meghatarozott tavolsagok szerint. A 

versenyt az nyeri, aki a legrovidebb kotellel teljesiti, azaz megkeriili a hat bojat. 

A palyazatban erintertek szama, tevekenysegi kore: 
Egyeniben indulok a versenyeken. 201 O-ben az Europa-Afrikai kozos ranglistan 

801 fobol 232-dik helyezest ertem el, melyet kemeny munka aran a kovetkezo ket 

evben sikerult a 180-dik helyezesre feltornaznom. 

Felkeszulesi Idoszak: 2013. aprilis 1- 2013. Szeptember 30. 

Idenre tervezett versenyek: 

Junius 22-23. EuroTour Stop, 3 futamos Slalom, Recetto, Olaszorszag 
Julius Magyar Slalom Kupa, KaI , Magyarorszag 
Augusztus Mladen Parun emlekverseny, Becmen, Szerbia 
Szeptember 4-8 . Europa es Afrika nyilt vilagbajnoksag, Ioannina, Gorogorszag 



Palyazat 
Sport celu tamogatas elnyeresere 

Felkesziilesi koltsegek: 

Felkeszules 
2013. aprilis havi berlet 190000 Ft 
2013 . malus havi berlet 190000 Ft 
2013 . iunius havi berlet 190000 Ft 
2013 . julius havi berlet 190000 

190000 
950000 

Ft 
Ft 
Ft 

2013 . auqusztus havi berlet 

Versenyeken val6 reszvetel koltsegei: 

ldopont Verseny Nevezes Utikoltseg Szallas 

Junius 22-23 . 
EuroTour Stop, 3 futamos Slalom, 
Recetto, Olaszorszag 100 € 220 € 130 € 

Julius 
Magyar Slalom Kup a, Kal, 
Magyarorszag 70€ 80€ 40€ 

Augusztus 
Mladen Parun emlekverseny, 
Becmen, Szerbia 70€ 150 € 90€ 

Szeptember 4-8 . 

Europa es Afrika nyilt 
vilagbajnoksag, Ioannina, 
Gorogorszag 100 € 220€ 130 € 

340 € 670€ 390€ 

losszesen I 1 400 € I 

A koltsegeket csaladi koltsegvetesbol probaljuk evrol eyre eloterernteni, sajnos az idei evben 

emelkedtek a berletarak es az euro arfolyama is tobb lett. Az eddigi evekben 1, vagy csak 2 

versenyen tudtam resztvenni penziigyi okokbol, de igy is probalom a leheto legjobb formamat 

hozni minden versenyre. A felkesziiles nyaron kulon munkak vallalasaval probalom 

finanszirozni , ami sajnos nem mindig sikeriil. Az eddigi evektol elteroen, rernelem, hogy iden 

az osszes versenyen reszt tudok venni es ezzel is tudom a gyali sportolok himevet oregbiteni. 

A versenyeken a Gyal hivatalos logojaban es GyM felirattal versenyeznek, bogy ezzel is 

kifejezzem Gyal varos iranti tiszteletemet. 

GyM, 2013. aprilis 5. 

Bizva pozitiv elbiralasukban: 

Sebek Zoltan 
palyazo 
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A GV.A.LI MAZSORETT CSOPORT P.A.LVAzATA
 
GyM Varos Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek
 

Ifjnsagi es Sport Bizottsagahoz
 
sportcehi tamogatas elnyeresere
 

A Gyali Mazsorerr Csoporr mar 12 eve dolgozik azon, hogy a varosunk never megismerjek hazankban es 

kiilfoldon is. Az evek soran sok-sok rnazsorcrr es twirling verscnyevcrsenyen valarninr fellepesen szerepel

tiink. Ebben a versenyszezonban robb mint harvan versenyzot rudharunk a soraink kozotr. A mazsorctr 

sporrral most isrnerkedo 5 evesekrol a rutinos 18 evesekig szelcs a koroszralyi eloszlas. 

20 12-ben igyekezrGnk mind a csapat mind .11.. egyeni gyakorlatainkar fejleszreni , A hazai es a nernze tkozi 

verscnyeken is jo eredrnenyeker erriink d. A megyei mazsorctt versenyeken rovabbra is dobogon vegzlink, 

szinre minden sz.:imban arniben indulunk, Arra rorekszunk, hogy Magyar mezonyben ne csak a legjobbak 

kozorr tartsanak szarnon benniinket, hanern mi legyiink a legjobbak. A nernzerkozi szabalyzat modosicisdr 

koverve szcrernenk a kiilfoldi versenyeken is minel jobb eredmenyekct elcrni. (Az elert eredmenyeinkbd! es 
az elmu]: egy eujeffepiseibof egv reszletes listdt csatoltunk). 

A sok-sok verscny es fellepes urazasi koltsege valarninr a versenyek nevezesi dfjai e~ a szoversegek r.1g

sagi_dflai ~ evek saran egyre nagyobb tether ro a csaparra arnihez ezuron kerunk scgirseger, rnely hez 

65.000 Fr onresszel rcndelkeziink. 

A kovetkezo kiadasokhoz keriink ramcgacist: 

Nevezes dijak 180.000 Fr 

Eves ragsagi dijak 65.000 Fr 

Urikolrsegek 160.000 Fr 

Terernberlcr kolrsege 160.000 Fr 

565.000 Fr 

Segirsegiiker elore is koszonjiik, 

Gyal, 20 13. aprilis 10. 

Tiszrelertel 



Palyazat
 

Gyal Varos Onkormanyzatanak Kepviseld-testiilete altai kiirt sport celu tamogatas 
elnyeresere 

1. A PalyazQ adatai: 2013 APR 15. 
Nev: Bacsi Peter 
Szul. hely, ida: Budapest, 1983.05.15 . ~ - lQ 71- ['> 1 
Lakcim: 2360 Gyal, J6zsef Attila utca 70!b 

Bankszamla szam: 117 73188 08360229
 
Adoszam: 8425022878
 

2. Eddig elert eredmenyek: 

- Olimpiai 5. helyezett (2008.)
 
- Olimpiai reszvetel, 14. hely (2012.)
 
- Eur6pa bajnok (2008.)
 
- Eur6pa bajnoki 2. helyezett (20II.)
 
- Eur6pa bajnoki 3. helyezett (2010.)
 
- Vilagbajnoki 7. helyezett (2007.)
 
- Vilagbajnoki 8. helyezett (20 II.)
 
- Golden Grand Prix Final gyoztes (20I0.)
 
- Golden Grand Prix gyoztes (2012., 2013.)
 
- Tobbszoros magyar bajnok
 

3. A palyazaton elnyert tisszeg felhasznalasa: 

A 2012-es limpitm a kotottfogasu birkozas 74 kg-os sulycsoportjaban szerepeltem. Az elsa fordul6ban egy 
serules miatt feladni kenyszerultem a versenyt. A fajdalmas bucsu utan be kellet latnom, hogy a hosszu ideje 
fennallo fogyasztasi nehezsegek miatt sulycsoportot kell valtanom. Ugy dontottem, hogy az eddigi 74 kg-os 
sulycsoport helyett a 84 kg-os sulycsoportban folytatom a palyafutasorn. Hosszu es megerolteto alapozas 
utan az idei evben egy hazai es egy nemzetkozi valogato verseny rnegnyeresevel megszereztem a 
valogatottsagot es indulhattam az idei Tbilisziben (Gruzia) megrendezett Eur6pa bajnoksagon. Itt vegul a 
10. helyen vegeztem, 
Az idei evben BudaRest ad otthont a k Q!ott ~ , szabadfogasu illetve noi vilagbajnoksagnak. Az olimpiai 
reszvetel utan egy hazai vilagbajnoksagon val6 sikeres szereples a legnagyobb dolog egy sportol6 
palyafutasaban. 
A tarnogatas a gondmentes es sil<eres [elk szUleseme szolgalna, A felkeszules soran folyamatos 
edzoraborozason vettunk illetve veszunk reszt, tobbnyire itthon, Budapesten es Tatan. A budapesti 
edzotaborozasok soran a Magyar Birk6z6 Szov~~~g !lem biztosit szallast ezert,!1iWilll b Okm-t kell aut6val 
megtennem, hetente 5-6 alkalommal. A tatai edzotaborba val6 eljutas zinte onkoltseges. A palyazaton 
elnyert osszeg jelentos resze az utazasi k61tsegeirnet (uzemanyag, autopalya matrica) fedezne. 

A felMsztiles soran sztikseg.e taplaJekkieK~szitok , sportfelszerelesek, eges~~gtigyi ellatasok tamogatasa is 
korlatozott a szovetseg reszerol, ezert az elnyert osszeg masik reszet erre hasznalnam fel. -

Koszonettel: 

~~ ....~..: ..:-::: . 
Bacsi Peter 

Gyal, 2013. aprilis 08. 
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