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Tárgy: Beszámoló a 2013. április 25-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2013. április 25-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 

szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2013. január 01.-től április 30-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:      108.882 e Ft   39.745 e Ft  36,50 % 
 iparűzési adó:   1.088.817 e Ft              425.000 e Ft  39,03 % 
 építményadó:      205.299 e Ft   94.529 e Ft  46,04 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet április hónapban folyamatosan igénybe 
vettük, legmagasabb összege: 139.886.844,- Ft, legalacsonyabb összege: 24.174.775,- Ft. 
 
Munkabérhitelt az április havi bérek kifizetéséhez igénybe kellett venni 
 
3./ A lekötött pénzeszközök állománya az alábbi: 
 

- Gyál jövője elnevezésű kötvénykibocsátásból származó lekötött pénzeszköz nagysága 2013. május 
16-án 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 a május 16-ig realizált kamat összege. Az 1 milliárd Ft óvadéki betét lekötéséből származó kamat 
összege: 15.407.668,- Ft. 
 

4./ Az I. negyed éves PM Infó és mérlegjelentés határidőben leadásra került a MÁK Területileg illetékes 
igazgatóságához. 
 
II. Törvényességi referens 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.), valamint a végrehajtási rendelete 
értelmében a DPMV Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződésünk kiegészítése, valamint a korábbi, ám még 
hatályos szerződéssel egységes szerkezetbe foglalása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a hatályos 
jogszabályi előírások szerinti szerződés benyújtása az egyik feltétele annak, hogy a DPMV Zrt. a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól víziközmű-szolgáltatói működési engedélyt kapjon. Ezen, 
egységes szerkezetű dokumentumba újonnan vállalt szerződéses kötelezettség nem került, azonban a törvény 
részletesen felsorolja azon tartalmi elemeket, amelyeket minden ilyen tárgyú szerződésnek kötelezően 
tartalmaznia kell. Ilyen új kötelező tartalmi elem például a gördülő fejlesztési terv, melyet az Önkormányzat 
minden év szeptember 15. napjáig köteles elkészíteni és benyújtani a Hivatal felé. E szerződés a T. Képviselő-
testülettől kapott felhatalmazás alapján aláírásra került, és tudomásom szerint Sárosi István, a DPMV Zrt. elnök-
vezérigazgatója már továbbította is a Hivatal felé.  
Az egységes szerkezetbe foglalt bérleti-üzemeltetési szerződés jelen tájékoztató mellékletét képezi.  
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III. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
Kemény Norbert, a Lurkó Gyerekfoci Egyesület elnöke (lakcím: 2360, Gyál, Vecsési út 71.) Gyál Város 
Önkormányzatának támogatását kérte a 2013. június 9-én tartandó, I. Kovács Márk Utánpótlás Emléktorna 
finanszírozásához. Kovács Márk 2008 és 2010 között utánpótlás edzőként tevékenykedett az egyesületnél, és 
2012. május 23-án, tragikus hirtelenséggel hunyt el. 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 a Lurkó Gyerekfoci Egyesület az I. Kovács 
Márk Utánpótlás Emléktorna finanszírozásához a 2013. évi költségvetés 4. számú mellékletében az Egyéb 
működési célú kiadásoknál szereplő, a polgármester által felhasználható keretből 50.000,- azaz ötvenezer forint 
támogatásban részesüljön. 
 
Határidő: 2013. június 7. 
Felelős: Polgármester 
 
Ormosné Surányi Katalin, a Zrínyi Miklós Általános Iskola Rodostó Alapítványának elnöke (az alapítvány címe: 
2360, Gyál, Kossuth Lajos utca 50-52.) Gyál Város Önkormányzatának támogatását kérte, mivel az iskola 5. 
osztályos csapata bejutott a MATEKGURU nemzetközi csapatverseny döntőjébe, amelyet 2013. május 5-6-7-én 
rendeztek Nyíregyháza-Sóstón. A csapat utazásának és szállásának költsége 56.700,- forint. 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 a Rodostó Alapítvány a MATEKGURU 
nemzetközi csapatverseny döntőjében való részvételhez 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. június 7. 
Felelős: Polgármester 
 
Farkas Éva színművész, a Kaleidoszkóp Színpad vezetője (székhely: 2360, Gyál, Kőrösi út 118-120.) Gyál 
Város Önkormányzatának támogatását kérte a társulat további zavartalan működése érdekében. 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 a Kaleidoszkóp Színpad a 2013. évi 
költségvetés 4. számú mellékletében az Egyéb működési célú kiadásoknál szereplő, a polgármester által 
felhasználható keretből 300.000,-Ft azaz Háromszázezer forint támogatásban részesüljön. 
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Határidő: 2013. június 7. 
Felelős: Polgármester 
 
Gácsi Kiss Dezsőné, a Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub vezetője (székhely: 2360, Gyál, Ady Endre utca 
44/a) Gyál Város Önkormányzatának támogatását kérte a Dobó Katica utcai kertben megfelelő mennyiségű szék 
biztosítása kapcsán a civil szervezetek összejöveteleihez. 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 a Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub 
a Dobó Katica utcai kertben székek biztosításához 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. június 7. 
Felelős: Polgármester 
 
Kainz Ferenc, a Gyáli Képzőművészek Egyesülete vezetője (székhely: 2360, Gyál, Károlyi Mihály utca 84.) 
Gyál Város Önkormányzatának támogatását kérte az egyesület további zavartalan működése érdekében. 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 a Gyáli Képzőművészek Egyesülete a 
2013. évi költségvetés 4. számú mellékletében az Egyéb működési célú kiadásoknál szereplő, a polgármester 
által felhasználható keretből 300.000,-Ft azaz Háromszázezer forint támogatásban részesüljön. 
 
Határidő: 2013. június 7. 
Felelős: Polgármester 
 
IV. Igazgatási Iroda 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2013. április havi tevékenységéről készített kimutatását. (1. 
sz. melléklet, 2. sz. melléklet) 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2013. május 21.  
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 

























Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2012. Április hónap

Illetékes szerv 
ért. v. intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése guberálók, lomtalanítók 
ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események 56 db 13 db 43 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 8 db 8 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 35 db 35 db
Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek 3 db 3 db

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 33 db 28 db 5 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 30 db 30 db
Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, működés ellenőrzése 2 db 2 db
Gyalogos járőrőzés 24 db 24 db
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése 21 db 20 db 1 db
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése 104 db 104 db
Zöldterület szabálytalan használata, szennyezése, rongálása 5 db 3 db 2 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 1 db 1 db
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 2 db 2 db
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése 148 db 148 db
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 17 db 17 db
Megállással, várakozással, behajtással kapcsolatos 290 db 212 db 108 db 1 115 000 Ft
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 10 db 10 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 35 db 35 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 1 db 1 db
Irodai értekezletek 1 db 1 db

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 1 db 1 db
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 7 db 1 db 4 db 2 db 20 000 Ft
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 118 db 118 db

Összesen: 952 db 558 db 314 db 110 db 1 135 000 Ft 0 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



2013. április hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai
összesítve az alábbiak szerint alakultak.

Megnevezés: Esetszám:

1. Falopás megelőzésére tett intézkedés
2. Falopás tettes nélkül
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel 2 db
4. Kábelégetés 1 db
5. Vadgázolás
6. Elkóborolt állatok
7. Elütött állatok
8. Szemétszedés, külterület takarítás 1 db
9. Szemetelés elkövető nélkül 1 db
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése 2 db
11. Fegy, köztelrület-felügyelők értesítése
12. Gyepmester értesítése 1 db
13. Vadőr értesítése 1 db
14. Tulajdonosok értesítése 2 db
15. Ügyintézés
16. Parlagfű ügyintézés
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás
18. Illegális építkezés
19. Madarak riasztása
20. Orvvadászat, orvhorgászat 1 db
21. Feljelentés 1 db
22. Tulajdonosi feljelentés 1 db
23. Figyelmeztetés 4 db
24. Elkövetők elmenekülése 2 db
25. Utak tisztítása
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás 1 db
27. Gépjárművek ellenőrzése
28. Erdőtiszítás
29. Szárazgallyat szedő emberek 1 db
30. Gabona taposás (jármű, ló) 1 db
31. Gabona termény lopás
32. Crossmotoros, kvados károk
33. Nyombiztosítás
34. Továbbképzés
35. Póráznéküli ebek sétáltatás
36. Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés 2 db
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjárnű lopás
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése 2 db
40. Madár befogás, gyűrűzés 1 db
41. Autópály korlát leszerelés 1 db

Tájékoztató

2013. április havi mezőőri tevékenységről



 
 
 
 
 
 

       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. április 25. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 
74/2013.(IV.25.) sz. határozatával elfogadta. 
 
A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 
67/2013.(IV.04.)     Intézkedést nem igényel. 
68/2013.(IV.04.)  A „Bóbita Bölcsőde bővítésének kivitelezése” tárgyú 

eljárás lezárásával kapcsolatos döntés a május 21-ei 
rendkívüli képviselő-testületi ülésen megszületett. 

69/2013.(IV.25.)     Intézkedést nem igényel. 
70/2013.(IV.25.)  A gyál-felsői vasútállomás felújítása utáni üzemeltetésre és 

hasznosítására vonatkozó szándéknyilatkozat a MÁV 
részére megküldésre került. 

71/2013.(IV.25.)  A Dél-Pesti Kórház fejlesztési tervének támogatására 
irányuló testületi határozat az illetékes részére megküldésre 
került. 

72/2013.(IV.25.)  A „Születés Hete” programsorozat finanszírozásához a 
támogatás május 10-án átutalásra került. 

73/2013.(IV.25.)     Intézkedést nem igényel. 
74/2013.(IV.25.)     Intézkedést nem igényel. 
75/2013.(IV.25.)  Az Eötvös és Kodály iskoláktól elvont pénzmaradvány az 

előirányzat módosítás során beépítésre kerül a 
költségvetésben az általános tartalékba. 

76/2013.(IV.25.)  A Bóbita Bölcsődétől elvont pénzmaradvány az előirányzat 
módosítás során beépítésre kerül a költségvetésben az 
általános tartalékba. 

77/2013.(IV.25.)  A 2014.  évi költségvetési rendelet összeállítása az 
elfogadott koncepció alapján fog történni.  

78/2013.(IV.25.)  A címer és zászló használatáról szóló rendelet kapcsán 
született módosító javaslat beépítésre került az elfogadott 
rendeletbe. 

79/2013.(IV.25.)  A folyószámla és munkabérhitel újrafelvétele folyamatban 
van. 

80/2013.(IV.25.)  A 2012. évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló 
elfogadásáról a testületi kivonat a belső ellenőr részére 
megküldésre került. 

81/2013.(IV.25.)  A DPMV Zrt. 2012. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadásáról az érintett részére a testületi határozat 
átadásra került. 

82/2013.(IV.25.)     Intézkedést nem igényel. 
83/2013.(IV.25.)  A Kőrösi úti járda tervezésére vonatkozó szerződés aláírása 

a Tandem Mérnöki Irodával folyamatban van. A tervezői 
egyeztetés megkezdődött. 

84/2013.(IV.25.)  A Vecsési úti járda építése tárgyában a közbeszerzési 
eljárás a PGB 76/2013.(V.21.) sz. határozatában foglaltak 
alapján megindult. 
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85/2013.(IV.25.)  Az energetikai pályázati anyagok összeállításához az Ybl 
Tervező Kft-vel a szerződés aláírása folyamatban van.  

86/2013.(IV.25.)  A komplex sportpálya rendezési és fejlesztési tanulmány 
elkészítése kapcsán a tervezési szerződés megkötése az Ybl 
Tervező Kft-vel megtörtént. 

87/2013.(IV.25.)  A Nonprofit Kft. által üzemben tartott Toyota Hiace típusú 
gépjármű eladása folyamatban van. 

88/2013.(IV.25.)  A Somogyi B. utcában 8 db. gömbakác ültetéséhez a 
hozzájárulásról a szerződés megkötése megtörtént, a pénz 
átutalása folyamatban van.  

89/2013.(IV.25.)  A Föld Napja szemétszedési akció lebonyolításához a 
hozzájárulásról a megállapodás aláírása megtörtént, az 
összeg átutalása folyamatban van. 

90/2013.(IV.25.)  A Szent István tér növényzettel történő beültetéséhez a 
hozzájárulásról a megállapodás aláírásra került, az összeg 
átutalása folyamatban van. 

91/2013.(IV.25.) -től 
95/2013.(IV.25.)-ig  Az óvodák, Közösségi Ház és Polgármesteri Hivatal 

módosított alapító okiratai megküldésre kerültek az érintett 
intézmények és a MÁK részére. 

96/2013.(IV.25.)  Az iskolai alapítványok támogatására a megítélt összegek 
átutalása folyamatban van.. 

97/2013.(IV.25.)  A Gyáli Baráti Kör Sportegyesület részére pályázati önrész 
biztosításáról szóló testületi határozat az érintett részére 
átadásra került. 

98/2013.(IV.25.)  A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban a 
támogatási megállapodások megkötése folyamatban van. 

99/2013.(IV.25.)  A sport egyesületek támogatásával kapcsolatban a 
megállapodások megkötése folyamatosan történik.  

100/2013.(IV.25.)    Intézkedést nem igényel. 
101/2013.(IV.25.)  A Római Katolikus Plébánia támogatására vonatkozó 

megállapodás megkötése folyamatban van.  
102/2013.(IV.25.)  A megállapodás meghosszabbítása tárgyában nem keresték   

még Önkormányzatunkat. 
103/2013.(IV.25.)    Intézkedést nem igényel. 
104/2013.(IV.25.)-től 
105/2013.(IV.25.)-ig    A Gyáli Közoktatásért Díj átadására június 6-án kerül sor. 
106/2013.(IV.25.)-tól 
107/2013.(IV.25.)-ig  A Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj átadásának időpontjáról az 

egyeztetés még folyamatban van. 
 
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. május 23. 
 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 
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Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. 
(III.29.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
2013. március 28. napján fogadta el a T. Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2013. (III.29.) önkormányzati rendeletét, amelynek a megalkotását a megváltozott jogszabályi környezet 
indokolta. E rendelet módosítására terjesztek elő indítványt két tárgyban, az alábbiak szerint:  
 
1. 
Az SZMSZ megalkotására vonatkozó előterjesztés tárgyalásakor az Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi 
Bizottság külsős tagjai javasolták, hogy a Bizottság a mezőőrök és a közterület-felügyelők beszámolóját is 
véleményezze az eddigi gyakorlatnak megfelelően, e javaslat azonban a márciusi testületi ülésen hozott, 
módosító indítványt tartalmazó határozatban nem jelent meg.  
2. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése akként 
rendelkezik, hogy „az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában vagy a helyben szokásos 
- a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - módon ki kell hirdetni. A saját honlappal rendelkező 
önkormányzat rendeletét a honlapján is közzéteszi. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.” Hatályos SZMSZ-ünk 
a 42.§-ában úgy rendelkezik, hogy „a rendelet akkor tekinthető kihirdetettnek, ha a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján kifüggesztésre került.” Ezen szabály a törvényi előírásnak eleget tesz ugyan, indokolt azonban 
pontosan meghatározni a kifüggesztés időtartamát is.  
 
 
Fentiekre tekintettel javaslom a T. Képviselő-testületnek az SZMSZ-t módosító, jelen előterjesztés mellékletét 
képező rendelet megalkotását, amely az Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság véleményezési jogköréről 
rendelkezik a közterület-felügyelők és a mezőőrök munkáját illetően, valamint a kifüggesztés pontos időtartamát 
határozza meg.  
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 

 
Az előterjesztést  tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság  

Az előterjesztést készítette: dr Flórián-Karvalics Katalin 
 
Gyál, 2013. május 10. 

 

 Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……..(…….) önkormányzati rendelete 
 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53.§ (1) 
bekezdésében, valamint 143.§ (4) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdésének d) pontjában, továbbá az Mötv. 51.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.29.) önkormányzati 
rendelet módosítására az alábbi rendeletet (továbbiakban: R.) alkotja: 
 
 

1.   §  A R. 42. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„42. § Az önkormányzati rendeletet a Polgármester és a Jegyző írja alá. Kihirdetéséről a Jegyző 
gondoskodik. A rendelet akkor tekinthető kihirdetettnek, ha a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
kifüggesztésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap. A lakosság jobb tájékoztatása érdekében a 
rendeleteket a kihirdetést követően az önkormányzat hivatalos honlapján teljes terjedelemben, és az „Új 
Gyáli Újság” következő számában rövid tájékoztatás formájában is kötelező közzétenni.” 
 
2. §  A R. 49. § (2) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki:  
 
„i) véleményezi a mezőőrök és a közterület-felügyelők munkájáról készült beszámolót.” 
 
3. § E rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály      Rozgonyi Erik 
 polgármester      címzetes főjegyző 
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Tárgy: Javaslat a közterületek elnevezéséről, 
valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám-megállapítás 
szabályairól szóló rendelet megalkotására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdése szerint a 
közterület elnevezésének rendjét a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat rendeletben állapítja meg. A 
143. § (3) bekezdése értelmében felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a 
közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-
megállapítás szabályait.  
 
Tekintettel arra, hogy Gyál Város Önkormányzata a fenti tárgyban önkormányzati rendeletet ezidáig nem 
alkotott, javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget téve alkossa 
meg a jelen előterjesztés mellékletét képező önkormányzati rendeletet. Bár a rendeletalkotásra jogszabály 
határidőt nem szab, a jogalkotási kötelezettség mindaddig fennáll, amíg e rendeletet a T. Képviselő-testület meg 
nem alkotja.  
 
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 39.§ 
(3) bekezdésében, valamint 40.§-ban foglalt kötelezettségnek eleget téve jelen rendelet társadalmi egyeztetésre 
kerül, amelynek során beérkezett javaslatokat, véleményeket a jogszabályoknak megfelelően ismertetem majd a 
T. Képviselő-testülettel. 
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 

 
Az előterjesztést tárgyalja:  Oktatási és Kulturális Bizottság  

Az előterjesztést készítette: dr Flórián-Karvalics Katalin 
 
Gyál, 2013. május 6. 

 

 

 Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 



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

 
a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól  
 
 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének l) pontjában, továbbá az 
Mötv. 13.§ (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről, az 
elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól az alábbi 
rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja: 
 
 

I. FEJEZET 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

 
1. A Rendelet célja 

 
1.§ 

 
Gyál város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, valamint a korábban 
megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.  
 

2. Értelmező rendelkezések 
 

2.§ 
 
E Rendelet alkalmazásában: 
1.   Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület. 
2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 
kormányrendelet szerinti közterületnév. 
3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban 
helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan természetbeni beazonosítását szolgálja.  

 
II. FEJEZET 

 
A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
1. A közterületek elnevezésének általános szabályai 

 
3.§ 

 
(1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú, és a lakónépességet nem 

érintő dűlőutakat. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Gyál Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.  

(2)  Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül meg kell állapítani.  
(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz külön elnevezési 

eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.  
 
 
 
 
 
 



4.§ 
 
 

(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Gyál város jellegére, történelmére, 
hagyományaira és földrajzi sajátosságaira.  

(2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető 
legyen. A közterületnevet a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelően kell 
megállapítani. 

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről 
vagy fogalomról lehet elnevezni. A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, 
hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki 

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, és/vagy 
b) élete, munkássága valamely módon Gyál városhoz kötődik.  

(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.  
 

2. A közterületek elnevezésének, az elnevezés módosításának eljárási szabályai 
 

5.§ 
 

(1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását írásban kezdeményezheti: 
a) polgármester 
b) a Képviselő-testület bizottsága, 
c) a helyi önkormányzat képviselője, 
d) Gyál város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár, 
e) Gyál város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező 

jogi személy.  
(2) A javaslatokat a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményezi.  

 
6.§ 

 
Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak bizottság elé történő benyújtását megelőzően 8 napra a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni, illetve ezzel megegyező időtartamra Gyál Város 
Önkormányzatának hivatalos honlapján is közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban a kifüggesztés 
időtartama alatt benyújtott észrevételeket a képviselő-testületi előterjesztéshez mellékelni kell.  

 
7.§ 

 
(1) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, 

továbbá a döntésről értesíteni kell: az illetékes okmányirodát, földhivatalt, 
rendőrkapitányságot, postát, katasztrófavédelmi szervet, a Városi Egészségügyi Központot, a 
köznevelési intézményeket, és a közmű-szolgáltatókat. 

(2) A közterület megszűnésével a közterület neve külön képviselő-testületi döntés nélkül 
megszűnik. 

(3) A város közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat folyamatosan 
fel kell tüntetni. A jegyzéket a Gyáli Polgármesteri Hivatal vezeti.  

 
III. FEJEZET 

 
A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
1. A házszámozással érintett ingatlanok és jelölésük rendje 

 
8.§ 

 
(1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell 

ellátni.  
(2) A házszám arab egész szám. 
(3) Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik – a 

házszám arab egész szám és arab egész szám(ok)  az ABC betűjének alátörésével. 
(4) Adott ingatlanon több lakás építése esetén a lakások megjelölése arab számokkal történik.  



(5) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.  
(6) Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza 

meg a házszámozást.  
 

9.§ 
 

(1) A kétoldalt számozandó közterületek házszámozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a 
Budapest közigazgatási határától DNY-i irányba tartó utcák esetén Budapesttől, míg az erre 
merőleges tájolású utcák esetén a város központjának tekinthető Kőrösi úttól távolodva 1-től 
kezdődően növekedjenek. Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap.  

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező 
irányú.  

(3) A földrajzi okokból csak egyik oldalon beépíthető utcák (folyópart, árok) házszámozása 1-től 
kezdődően folyamatos. 

(4) E § (1)-(3) bekezdései a rendelet hatályba lépésekor már meglévő közterületek házszámozását 
nem érintik.  

 
2. Eljárási szabályok 

 
10.§ 

 
        Az ingatlanok házszámának megállapítása ügyében a jegyző jár el.  
 

11.§ 
 

A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, 
akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. 

 
IV. FEJEZET 

 
A NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE, LAKCÍMRENDEZÉS 

 
1. A névtáblák elhelyezésének szabályai 

 
12.§ 

 
(1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. 
(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön 

tartószerkezeten kell elhelyezni. 
(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését 

tűrni köteles.  
(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat 

gondoskodik. 
 

13.§ 
 

(1) Új közterület nevét tartalmazó névtáblákat a névadást követő 90 napon belül el kell helyezni. 
(2) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a 

változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell 
hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell 
elhelyezni. 

 
2. Házszámtábla elhelyezésének szabályai 

 
14.§ 

 
(1) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható 

módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának 
elhelyezni, a házszám megállapításától, vagy az ingatlan feletti rendelkezési jog 
megszerzésétől számított 30 napon belül.  



(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti 
cseréjétől és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.  

 
3. Lakcímrendezés 

 
15.§ 

 
Amennyiben a Gyáli Polgármesteri Hivatal által az adott ingatlanra megállapított házszám nem egyezik meg az 
ingatlanon elhelyezett házszámmal, az ingatlan tulajdonosa a lakcímrendezésre felhívást tartalmazó levél 
kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a helyes házszámot az ingatlanán elhelyezni.  
 

V. FEJEZET 
 

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

16.§ 
 

Ez a Rendelet a 18.§ kivételével 2013. június 1. napján lép hatályba. E Rendelet 18.§-a 2014. december 1. napján 
lép hatályba.  

 
17.§ 

 
Gyál Város Önkormányzata jelen rendelet hatályba lépésének napjától 2014. szeptember 30-ig terjedő 
időszakban egyszeri alkalommal, az igénybe vevő számára ingyenesen gondoskodik arról, hogy minden 
ingatlantulajdonost a szükséges házszámmal ellásson, valamint a házszámot e jogszabály által előírt helyre 
kihelyezze.  

 
18.§ 

 
 

(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa e Rendelet 17.§-a szerint felajánlott házszámot, vagy annak 
kihelyezését, vagy pedig mindkettőt visszautasítja, és jelen Rendelet 14. (2) bekezdésében foglalt 
kötelezettségének a felajánlás napjától számított 30 napon belül nem tesz eleget, a közösségi együttélés alapvető 
szabályainak megszegéséért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
előírása szerint 30.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  

 
(2) Aki a házszámmal kapcsolatos, jelen rendelet 14.§-ában, vagy 15.§-ában foglalt kötelezettségét megszegi, a 
közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegéséért a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvény előírása szerint 30.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  
 
(3) Az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyekben átruházott 
hatáskörben I. fokon a jegyző jár el.  

 
 
 
Pápai Mihály        Rozgonyi Erik 
polgármester         címzetes főjegyző 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat házi gyermekorvosi területi ellátási 
kötelezettség vállalására vonatkozó megbízási 
szerződés megkötésére  

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Az 52/2012. (III.29.) sz. határozatával döntött a Képviselő-testület arról, hogy a 4. sz. gyermekorvosi körzetben - 
közös megegyezéssel - 2012. április 30. napjával megszünteti dr. Kmety Adrienne Egészségügyi Korlátolt 
Felelősségű Társaság képviselőjével a gyermekorvosi területi ellátási kötelezettség vállalása tárgyában megkötött 
megbízási szerződést, és a területi ellátási kötelezettséggel működő, 130095004 számú gyermekorvosi praxis 
működését 2012. május 1-jétől a Városi Egészségügyi Központ útján biztosítja. 
 
A Városi Egészségügyi Központ a 4. sz. körzetbe tartozó gyermekek ellátását: 
 
 2012. május 1-jétől  - 2012. július 31-éig helyettesítéssel oldotta meg, 
 2012. augusztus 1-jétől - 2012. augusztus 31-éig  megbízási szerződéssel  oldotta meg, 

megbízott: Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Rita, akit  
 2012. szeptember 1-jétől  - jelenleg is   közalkalmazottként foglalkoztat. 
 

A Városi Egészségügyi Központ igazgatója Dr. Molnár Andor működési engedély módosítási kérelme alapján a 
Budapest Főváros Kormányhivatala Dabasi-Gyáli Kistérségi Népegészségügyi Intézete a Városi Egészségügyi 
Központ működési engedélyét a XIV-R-032/02303-2/2012. sz. határozatával módosította úgy, hogy a 4. számú 
gyermek háziorvosi praxist Dr. Tarnai Rita közalkalmazottként látja el. 
 
Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Rita házi gyermekorvos a 2013. március 29-én érkezett beadványában jelezte, hogy a 4. 
sz. gyermekorvosi körzetben (130095004 sz. praxisban) a házi gyermekorvosi tevékenységét a jövőben vállalkozási 
formában szeretné folytatni. (1984-ben orvosi diplomát, 1993-ban csecsemő és gyermekgyógyászati szakvizsgát 
szerzett, 1999. óta  folyamatosan házi gyermekorvosként dolgozik.) 
 
A házi gyermekorvosi területi ellátási kötelezettségű tevékenységét a ViháncMed Kerámia Bt. (székhely: 1165, 
Baross Gábor u. 19. Cg. 01.-06-786163/4, adószám: 24271648-1-42) keretein belül látná el. Jelezte azt is, hogy a 
jelenlegi asszisztens a vállalkozás alkalmazottja lenne.  
 
A Városi Egészségügyi Központ igazgatója Dr. Molnár Andor beszámolt arról, hogy Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Rita 
házi gyermekorvos - kollégái szerint is - lelkiismeretesen, nagy szakmai hozzáértéssel, tapasztalattal végzi a 
munkáját, ezért kérését támogatja. 
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 3. §-a kimondja, hogy önálló háziorvosi tevékenységet csak praxisengedély birtokában lehet végezni, 
amelynek kiadása annak az egészségügyi államigazgatási szervnek a hatáskörébe tartozik, amely az adott 
praxisjoggal érintett egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására jogosult. 
 
A működési engedély kiadása és az engedélyezési eljárás lefolytatása az ÁNTSZ illetékes szervének feladat- és 
hatáskörébe tartozik. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kományrendelet 8. § (4) bekezdés a) pontja szerint a kérelmezőnek 
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a működési engedély iránti kérelméhez mellékelni kell a területi ellátási kötelezettség vállalására vonatkozó 
megbízási szerződést. 
 
Kérésünkre a Dabasi-Gyáli Kistérségi Népegészségügyi Intézet munkatársa tájékoztatást adott arról, hogy nevezett 
orvosnak új praxisengedélyt nem kell beszereznie, azonban az általa megnevezett egészségügyi szolgáltatónak 
működési engedély iránti kérelmet - mellékletekkel együtt - be kell nyújtania. 
Nevezett orvos a ViháncMed Kerámia Bt. cégjegyzésre jogosult beltagja és egyben az egészségügyi szolgáltató 
feladatellátó házi gyermekorvosa, ezért a feladatellátásra vonatkozó – megkötendő –  megbízási szerződés Gyál 
Város Önkormányzata és a ViháncMed Kerámia Bt., mint egészségügyi szolgáltató között jöhet létre. 
 
Fentiekre tekintettel elkészítettük az 1. számú mellélet szerinti – házi gyermekorvosi területi ellátási kötelezettség, 
valamint iskola-egészségügyi ellátás vállalása tárgyában kötendő megbízási szerződés tervezet, amely a Képviselő-
testület – jelenleg hatályos – más egészségügyi szolgáltatókkal kötött hasonló tárgyú megbízási szerződéseiben 
foglalt feltételrendszerek beépítésével került megszövegezésre.  
A szerződés-tervezet 9. pontjában szerepel egy fontos kikötés – tekintettel arra, hogy az egészségügyi szolgáltató a 
szerződés megkötésének időpontjában még nem rendelkezik jogerős működési engedéllyel az ellátási területre -, 
miszerint „a megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírásától számított legkésőbb 45 napon 
belül becsatolja Megbízónak – az ÁNTSZ Dabasi, Gyáli Kistérségi Népegészségügyi Intézete által kiadott – az 
egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező jogerős működési engedélyének egy hitelesített másolati példányát. 
Ha Megbízott e határidőn belül nem tudja becsatolni jogerős működési engedélyének egy hitelesített másolati 
példányát, úgy ez a szerződés Megbízó általi azonnali hatályú felmondását vonja maga után.” 
 
Kérem a fentiek megvitatását és a döntésük meghozatalát. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. saját részéről elfogadja változatlan szövegezéssel és tartalommal a jelen határozat meghozatalát 
segítő előterjesztés 1. számú mellékletét képező házi gyermekorvosi területi ellátási kötelezettség, 
valamint iskola- egészségügyi ellátás vállalása tárgyában kötendő megbízási szerződést, s azt 
megköti határozatlan időre a ViháncMed Kerámia Betéti Társasággal, mint egészségügyi 
szolgáltatóval. A feladatot ellátó házi gyermekorvos: Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Rita; 

 
2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti megbízási szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné ügyintéző, címzetes vezető főtanácsos  
 
Gyál, 2013. április 29. 
 
 
 
 
 
          Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 
 
 
 



1. sz. melléklet 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
(Feladatellátási szerződés) 

 
 
amely létrejött egyrészről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint megbízó (továbbiakban: 
Megbízó) - képviselője: Pápai Mihály polgármester; címe: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. -, mint megbízó 
másrészről Vihánc-Med Kerámia Bt., mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) - képviselője: Dr. Szarvasné 
Dr. Tarnai Rita, székhelye: 1165 Budapest, Baross Gábor u. 1.; adószáma: 24271648-1-42; cégjegyzék száma: 
Cg. 01-06-786163/4 - között házi gyermekorvosi területi ellátási kötelezettség, valamint iskola-egészségügyi 
ellátás vállalása tárgyában alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
 

1. Megbízó megbízza Megbízottat, mint házi gyermekorvosi szolgálatot működtető egészségügyi 
szolgáltatót – a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. pontja alapján a kötelező alapfeladatai körébe tartozó – ezen szerződés 1. sz. mellékletében 
meghatározott házi gyermekorvosi körzet (ellátási terület) működtetésével, valamint a körzeten belül a 
háziorvosi, fogorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben 
(továbbiakban: Hr.) meghatározott házi gyermekorvosi feladatok ellátásával, valamint ezen szerződés 
2. sz. melléklete szerinti nevelési-oktatási intézményekben az iskola-egészségügyi feladatok ellátásával. 

 
A megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost 
ért kár esetén, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a  
lakosságszámtól függő finanszírozása keretében kapott egy éves összeget és a körzet változás 
következtében kapott, egy évre számított finanszírozási összeg különbségének összegét. 

 
2. Megbízott az 1.) pontban meghatározott megbízást vállalja és egyben kijelenti, hogy a jogszabályok 

által előírt – egészségügyi vállalkozás keretében az egészségügyi szolgáltató tevékenység nyújtására 
(házi gyermekorvosi szolgálat működtetésére) vonatkozó – feltételeknek megfelel, ezen feltételekkel 
rendelkezik. 

 
3. Megbízó a megbízást 2013. július 1. napjával kezdődően határozatlan időre adja. Megbízott 

ugyanezen időponttól határozatlan időre vállalja. A szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási 
idővel felmondhatja. 
 
Megbízott visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés aláírásától számított 5 éven 
belül nem él törvényesen biztosított felmondási jogával, kivéve, ha erre a Megbízó súlyos 
szerződésszegő magatartása miatt kerülne sor.  
 
Megbízó a szerződést – indokolással – felmondja, ha a megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit 
írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt 
működésre vonatkozó előírásokat, továbbá, ha a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére 
való jogosultságát bármely okból elveszti. 
 

4. Megbízott kijelenti, hogy a Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-magyarországi Területi 
Hivatalával megköti a 2.) pontban vállalt – és az 1.) pontban részletezett – megbízás teljesítése 
érdekében a házi gyermekorvosi feladatok ellátására és annak finanszírozására vonatkozó „az 
egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira” megnevezésű alapszerződést (továbbiakban: 
finanszírozási alapszerződés) és a hozzá kapcsolódó mellékszerződést(-eket). Egyben tudomásul veszi, 
hogy az iskola-egészségügyi ellátás finanszírozására vonatkozó alapszerződéseket közvetlenül a 
Megbízó fenntartásában lévő Városi Egészségügyi Központ (továbbiakban: Egészségügyi Központ) 
köti meg. 

 
5. Megbízó – tekintettel arra, hogy ezen szerződés aláírásával az 1. sz. melléklet szerinti házi 

gyermekorvosi körzetben a területi ellátási kötelezettséget Megbízott átvállalja tőle – tudomásul veszi, 
hogy a Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-magyarországi Területi Hivatal a finanszírozási 
alapszerződést és a hozzá kapcsolódó mellékszerződést/-eket  a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.01.) Kormányrendelet 17. § (1) 
bekezdés ab) pontja alapján közvetlenül Megbízottal köti meg, valamint hogy az ennek alapján 
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folyósított finanszírozás teljes összegét Megbízott kapja meg. Megbízott a házi gyermekorvosi ellátás 
finanszírozására folyósított összeget elkülönített bankszámlán köteles kezelni. 

6. Megbízott tudomásul veszi, hogy az Egészségügyi Központ az alapellátáshoz kapcsolódó 24 órás 
központi orvosi ügyeleti szolgálat megszervezésével és működtetésével – nyílt közbeszerzési eljárás 
eredményeként az International Ambulance Service Korlátolt Felelősségű Társaságot bízta meg. 

 
 Megbízott kijelenti, hogy a házi gyermekorvos területi ellátási kötelezettségének teljesítése során 
 szorosan együttműködik az International Ambulance Service Korlátolt Felelősségű Társasággal és 
 szükség esetén – külön díjazás ellenében – részt vesz az ügyeleti szolgálatban. 

 
7. Megbízott az ellátási területén a házi gyermekorvosi ellátást és az iskola-egészségügyi ellátást a házi 

gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó, a Hr. 11. § (3) bekezdése szerinti képesítési (személyi) 
feltételeknek megfelelő és e feltételekkel rendelkező orvosával Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Ritával 
(továbbiakban: feladatellátó házi gyermekorvos) láttatja el. 

 
8. Megbízott a 7.) pontban nevesített feladatellátó házi gyermekorvos személyében történő változtatásra 

kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult. Ha Megbízott a Megbízó írásbeli  
hozzájárulása nélkül dönt az orvos személyének megváltoztatásáról, az a szerződés Megbízó általi 
azonnali hatályú felmondását vonja maga után. 

 
9. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés aláírásától számított legkésőbb 45 napon 

belül becsatolja Megbízónak – az ÁNTSZ Dabasi-Gyáli Kistérségi Népegészségügyi Intézete által 
kiadott – az egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező jogerős működési engedélyének egy 
hitelesített másolati példányát. 

 
Ha Megbízott e határidőn belül nem tudja becsatolni jogerős működési engedélyének egy hitelesített 
másolati példányát, úgy ez a szerződés Megbízó általi azonnali hatályú felmondását vonja maga után. 

 
Megbízott tudomásul veszi, hogy a házi gyermekorvosi tevékenység gyakorlását kizárólag csak a 
jogerős működési engedély birtokában kezdheti meg az ellátási területén. 
 
Megbízott tudomásul veszi továbbá, hogy a működési engedély változása esetén köteles annak 
hitelesített másolatát a megbízó részére – a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül átadni. 
 

10. Megbízott feladatellátó házi gyermekorvosa a betegeket az elvárható legnagyobb gondossággal, 
valamint a szakmai, etikai szabályok, irányelvek, illetve a vonatkozó jogszabályok betartásával köteles 
ellátni. 

 
11. Megbízott köteles ellátatni feladatellátó házi gyermekorvosával – az ellátási területen lakó és a külön 

jogszabályban foglaltak szerint a feladatellátó házi gyermekorvoshoz bejelentkezett és az általa 
elfogadott biztosítottakon felül – a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az 
egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapot romláshoz vezetne. 

 
12. Megbízott feladatellátó házi gyermekorvosa csak különösen indokolt esetben utasíthatja el 

orvosválasztás esetén annak a személynek a jelentkezését, akinek lakóhelye a Megbízott házi 
gyermekorvosi körzetében (ellátási területén) van, azonban ebben az esetben is el kell látni az ellátási 
területen lakó beteget, ha az más orvost nem választott, és ellátatlansága az egészséget károsító vagy a 
gyógyulást lassító állapotromláshoz vezetne. 

 
13. Megbízott a házi gyermekorvosi szolgálat működtetését és ezen keresztül a házi gyermekorvosi 

feladatok ellátását csak érvényes – az egészségügyi szolgáltatói (házi gyermekorvosi) tevékenysége 
során okozott kár megtérítésére vonatkozó – felelősségbiztosítási szerződés birtokában végezheti. A 
felelősségbiztosítási szerződés megkötésével és fenntartásával kapcsolatos költségek a Megbízottak 
terhelik. 

 
14. Megbízott feladatellátó házi gyermekorvosa a 3. sz. mellékletbe fogalt rendelési időben személyes és 

folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása 
céljából. Folyamatos az ellátás – az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.03.)Kormányrendelet 7. § (2) alapján - , ha 
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a feladatellátó háziorvos munkanaponként nyolc órában az őt választó biztosítottak számára 
rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve szabadság miatt 
szükségessé váló helyettesítés eseteit. A rendelkezésre állás nyolc órájának időtartamában azonban a 
rendelési idő nem lehet kevesebb – a tanácsadást is beleértve – napi négy óránál. A feladatellátó házi 
gyermekorvos helyettesítését csak az az orvos láthatja el, aki a házi gyermekorvosi feladatkör ellátására 
előírt feltételekkel rendelkezik, és akinek nevét és szükséges adatait a finanszírozási alapszerződés I. sz. 
– „háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásra területi ellátási kötelezettséggel” megnevezésű – 
mellékszerződésében Megbízott feltüntette. Megbízott - akadályoztatása esetén - a helyettesről és annak 
díjazásáról maga gondoskodik. 

 
15. Megbízó a megbízás időtartamára – használati vagy bérleti díj fizetése nélkül – a Megbízott 

használatába bocsátja a házi gyermekorvosi területi ellátási kötelezettségből eredő feladatok ellátása 
céljára a tulajdonában álló 2360 Gyál, József A. u. 1. sz. alatti, 2617 hrsz-on nyilvántartott orvosi 
rendelő fszt. 1. sz. helyiségét, és hozzájárul, hogy Megbízott az orvosi rendelőben telephelyet létesítsen. 
A rendelő közös helyiségeit Megbízott házi gyermekorvosi tevékenysége rendeltetésszerű folytatásához 
szintén térítésmentesen használhatja. 

 
16. Megbízott a közös használatba adott helyiségeket kizárólag az 1.) pontban meghatározott 

kötelezettségekből eredő feladatok ellátása céljára használhatja, jogot annak más célra történő 
hasznosításához, illetve további használatba, bérletbe adásához nem szerez. 

 
17. Megbízott a 15. pontban megjelölt helyiségeket és a minimumfeltételek körébe tartozó orvosi 

eszközöket, valamint az ingó berendezési és egyéb tárgyakat jegyzőkönyvben leltár felvételével veszi át 
használatba az Egészségügyi Központtól. 

 
18. Megbízott a használatba átvett ingó- és ingatlanvagyont rendeltetésszerűen köteles használni. A nem 

rendeltetésszerű használatból eredő károkat Megbízottnak meg kell térítenie. 
 

19. Megbízó, mint tulajdonos viseli a 15. pontban megjelölt orvosi rendelő központi berendezéseinek 
karbantartási költségeit, valamint az épület esetleges felújítási költségeit, melyet - költségvetési 
évenként készített - felújítási terve alapján, az erre elkülönített előirányzat keretei között végezhet.  

 
20. Megbízott köteles a használatába bocsátott helyiség állagmegőrzését biztosító karbantartási munkák 

elvégzésére, így különösen a helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak berendezéseinek a javítására, 
festésére, mázolására. Az orvosi rendelő közösen használt helyiségeinek esetleges karbantartási 
munkáinak költségei az előbbiek figyelembevételével a rendelő helyiségeit használó egészségügyi 
szolgáltatók között egyenlő arányban oszlanak meg, így Megbízott csak a ráeső részt köteles 
megfizetni. 

 
21. Megbízott kötelessége, hogy a finanszírozási alapszerződés alapján részére folyósított finanszírozás 

összegéből biztosítsa a házi gyermekorvosi feladatok ellátásához szükséges személyi feltételek 
megteremtését és a minimumfeltételek körébe tatozó, leltár szerint átvett, amortizálódó tárgyi (orvosi) 
eszközök pótlását. 

 
Megbízott köteles a háziorvosi szolgálat ellátása során a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben 
meghatározott képesítési feltételeknek megfelelő képzettségű, végzettségű szakdolgozót alkalmazni és a 
szakmai felelősség biztosítást az asszisztenciára is megkötni. 

 
22. Megbízott minden hónapban számla alapján köteles közüzemi (gáz, villany, víz és csatorna), telefon díj 

hozzájárulást fizetni, melynek összegét évente – a szolgáltatók díjszabásainak figyelembevételével – az 
Egészségügyi Központ határozza meg. A díjhozzájárulást az Egészségügyi Központ számlájára kell 
befizetni. 

 
 

23. Megbízott köteles az 1.) pontban megjelölt feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő veszélyes 
hulladék elszállítása, rendelői textília mosatása, takarítás költségeinek a viselésére, valamint az ezen 
felül a feladatellátással összefüggésben felmerülő egyéb – a szerződő felek által kölcsönösen elfogadott 
– költségeknek a viselésére. 
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24. Megbízott köteles külön megállapodást kötni– az Egészségügyi Központ koordinálása mellett – 2013. 
július 31. napjáig az orvosi rendelőben működő fogorvosi, háziorvosi és házi gyermekorvosi praxist 
működtető egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelő működése (üzemeltetése) során felmerülő közös 
költségek viselésének megosztásáról és a működés során felmerülő hibák, illetőleg a közös helyiségeket 
érintő karbantartási munkák végzésének rendjéről és költségeinek megosztásáról, figyelemmel a 20. 
pontban foglaltakra, valamint az orvosi rendelő helyiségei takarításának megszervezéséről és 
szabályozásáról. 

 
25. Megbízó köteles Megbízottnak megadni minden olyan információt, amely az 1.) pontban megjelölt 

kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, illetve köteles tájékoztatni Megbízottat a városi egészségügyi 
alapellátást érintő kérdésekről. 

 
26. Megbízott köteles Megbízót, illetve az Egészségügyi Központot évente legalább egyszer, kérésükre 

pedig bármikor tájékoztatni az ellátási terület működéséről, az 1.) pontban megjelölt kötelezettségek 
teljesítéséről, ide nem értve a konkrét szakmai tájékoztatást. Megbízó, illetve az Egészségügyi Központ 
jogosult ellenőrizni a jelen szerződés szerinti szerződés teljesítését. 

 
27. Jelen szerződés megszűnik, ha a Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-magyarországi Területi 

Hivatal a Megbízottal kötött finanszírozási alapszerződést és a hozzá kapcsolódó mellékszerződést(-
eket) azonnali hatállyal felmondja, illetve, ha azok más módon megszűnnek, továbbá, ha a Megbízott 
teljesítése nem szerződésszerű és Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondja. 

 
28. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló többször 

módosított 1959. évi IV. törvény, illetve a mindenkor hatályos egészségügyi jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 

 
Jelen szerződés hat egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyeket felek elolvasás 
után és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak. 
 

 
 
Gyál, 2013. ……………………………. 
 
 
 
 

Megbízó                                                                                                                     Megbízott 
 
 
 
 
 
Pápai Mihály  Rozgonyi Erik                                    Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Rita 
polgármester címzetes főjegyző                                   képviselő 



1. sz. melléklet 
 

Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Rita 
körzete 

 
A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről szóló 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelet 

12. sz. melléklete szerint: 

 
 

a 4. számú házi gyermekorvosi körzet 
Gyál alábbi területét fedi le – utcák  és házszámok – szerinti megjelölésben: 

 
Akácfa utca     teljes 
Árpád utca     Kőrösi úttól végig 

páratlan: végig 
Árpád vezér tér     teljes 
Bánki Donát köz     teljes 
Bánki Donát utca     teljes 
Bercsényi utca     teljes 
Bocskai utca     teljes 
Budai Nagy Antal utca    teljes 
Damjanich utca     teljes 
Dankó Pista utca     teljes 
Deák Ferenc utca    Árpád utcától a  Vecsési útig 

páros: 65-től – végig;  páratlan: 72-től – végig 
Dózsa dűlő     teljes (külterület) 
Dózsa György utca    teljes 
Egressy Béni köz     teljes 
Egressy Béni út     Zrínyi Miklós utcától a Vecsési útig 

páros: 86-tól végig; páratlan: 77-től – végig 
Gábor Áron utca     teljes 
Kossuth Lajos utca    Árpád utcától a Mikszáth utcáig 

páros:62-tól – végig; páratlan: 65-től – végig 
              Kőrösi út     Árpád utcától – végig 

páros: 148-tól – végig  
Lehel utca     teljes 
Liszt Ferenc utca     teljes 
Magyar utca     teljes 
Mária utca     teljes 
Mikszáth Kálmán utca    teljes 
Munkás utca     teljes 
Patak utca     teljes (külterület) 
Petőfi Sándor utca    teljes 
Rákóczi Ferenc utca    Árpád utcától a Vecsési útig 

páros: 62-től végig; páratlan: 65-től– végig 
Szent István út     Árpád utcától a Szövetkezet utcáig 

páros: 64-től – végig; páratlan: 63-tól – végig 
Széchenyi utca     Árpád utcától a Mikszáth Kálmán utcáig 

páros: 66-tól – végig; páratlan: 59-től – végig 
Szövetkezet utca     teljes 
Tóth Árpád utca     teljes 
Vecsési út     teljes 
Venyige köz     teljes 
Wesselényi utca     Zrínyi Mihály utcától a Vecsési útig  

folyamatos számozás: 16-tól – végig   
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2. sz. melléklet 
 

 

 

 

Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Rita 

Iskola egészségügyi ellátási körzete 

 

 
 
 
 

Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola 
Tulipán Óvoda  
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3. sz. melléklet 
 

 

 

 

. Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Rita 

rendelési ideje 

 

 

 

 

Hétfő    08:00  -  12:00 

Kedd    16:00   19:00 

Szerda   08:00  -  12:00 

Csütörtök   16:00   19:00 

Péntek   változó (de. 11:00 – 14:00; 
minden 4. héten du. 
14:00 – 17:00) 

 

 
Tanácsadás 

 
 

Péntek   08:00  -  11:00 

 
 
 
 

 
 



NYILATKOZAT 

a, c_ r - ~ 1 

H- k ' 1 ' l , · , 1 l' ...re- ~z,,u...q_ dc. t ~~· ~~ ..........._ 1vat ozassa szeme yes enntettsegemre a u 1rott .. .. . .. . ... ... ... .. ...................... . ...... . 
kijelentem, hogy Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-ai 
ülésén a "Javaslat házi gyermekorvosi területi ellátási kötelezettség vállalására vonatkozó 
megbízási szerződés megkötésére" című előterjesztés nyílt ülésen történő megtárgyalásához 
hozzáj árulok. 

Gyál, 2013. május 23. 

Dr. Szarvasné Dr. Tarnai Rita 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat dr. Hadházi Éva és dr. Ködöböcz László 
felnőtt háziorvosok pénteki rendelési idejének 
módosítására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Dr. Hadházi Éva (K & M MEDICAL Szolgáltató, Kereskedelmi és Termelő Kft.) és dr. Ködöböcz László (dr 
Ködöböcz László Egészségügyi Kft.) felnőtt háziorvosok kérték, hogy az Önkormányzat saját részéről járuljon 
hozzá a pénteki rendelési idejük módosításához. A pénteki rendelési idő változatlanul de.8:00 -12:00 és du.13:00 
– 17:00 között zajlana csak egymás között felcserélnék a délelőtti és a délutáni rendelési időpontokat. 
 
 
A Városi Egészségügyi Központ igazgatója Dr. Molnár Andor a háziorvosok kérését támogatja. 
A fentiek alapján kérem, hogy szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. a saját részéről hozzájárul ahhoz, hogy a 
 

- K & M MEDICAL Szolgáltató, Kereskedelmi és Termelő Kft., és  
- Dr Ködöböcz László Egészségügyi Kft. 

 
feladatellátó háziorvosainak rendelési ideje 2013. július 1-től a jelen határozat meghozatalának alapját 
képező előterjesztés 1.sz. mellékletében foglaltak szerint módosuljanak, mely melléklet jelen határozat 
elválaszthatatlan részét képezi; 

 
2. felkéri Dr. Hadházi Évát és Dr. Ködöböcz Lászlót, hogy a rendelési idő módosításáról megfelelő időben 

értesítsék az érintett lakosságot; 
 

3. felkéri a Polgármestert az 1. pontban szereplő egészségügyi szolgáltatók megbízási szerződésének 
módosítására, és egyben felhatalmazza a módosító szerződések aláírására. (2. sz. melléklet) 

 
Határidő 2013. július 1. 
Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné  
 
Gyál, 2013. április 23. 
 
 
 
 
        Pápai Mihály 
         polgármester  



 

 

 

1. számú melléklet 
 
 
 
 

Jelenlegi rendelési idő:     Módosított rendelési idő:   
 

Dr. Hadházi Éva 

 

Hétfő:      8:00-12:00 

Kedd:      8:00-12:00 

Szerda:    15:00-19:00 

Csütörtök:   15:00-19:00 

Péntek páros:   13:00-17:00 

Péntek páratlan:     8:00-12:00 

 

 

 

Hétfő:      8:00-12:00 

Kedd:      8:00-12:00 

Szerda:    15:00-19:00 

Csütörtök:   15:00-19:00 

Péntek páros:     8:00-12:00 

 Péntek páratlan:    13:00-17:00 

 

 

Dr. Ködöböcz László 

 

Hétfő:    15:00-19:00 

Kedd:    15:00-19:00 

Szerda:      8:00-12:00 

Csütörtök:     8:00-12:00 

Péntek páros:     8:00-12:00 

Péntek páratlan:   13:00-17:00 

 

 

 

Hétfő:    15:00-19:00 

Kedd:    15:00-19:00 

Szerda:      8:00-12:00 

Csütörtök:     8:00-12:00 

.Péntek páros:  13:00-17:00 

Péntek páratlan:  8:00-12:00 

 

 



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
7. számú módosítása 

 
amely létrejött egyrészről: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., képviselője: 
Pápai Mihály polgármester -, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) 
 
másrészről: 
 
dr. Ködöböcz László Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság– székhelye: 2360 Gyál, Tulipán u. 9., 
cégjegyzék száma: 13-09-084037; adószáma: 11957999-1-13; képviselője: dr. Ködöböcz László -, mint 
megbízott (továbbiakban: Megbízott) 
 
között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 
 

1.) Felek 1999. december 17. napján megbízási szerződést kötöttek egymással felnőtt háziorvosi területi 
ellátási kötelezettség, valamint az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásban való részvétel vállalása 
tárgyában. Felek e szerződést (továbbiakban: alapszerződés) egyező akarattal, a mai nappal a 
következők szerint módosítják: 

 
2.) Felek az alapszerződés 2. sz. mellékletét –rendelési – a ……../2013. (V.30.) sz. határozat alapján a jelen 

szerződés 1. sz. melléklete szerint módosítják 2013. július 1-től. 
 

3.) Felek rögzítik, hogy jelen módosítás az alapszerződés egyéb pontjait nem érinti, azok hatályukban 
változatlan tartalommal fennmaradnak. 

 
4.) Jelen módosító szerződés az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi, mely négy, egymással szó 

szerint megegyező eredeti példányban készült, melyeket felek elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 
 
 
Gyál, 2013. ………………………………. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pápai Mihály  Rozgonyi Erik     dr. Ködöböcz László 
polgármester címzetes főjegyző    képviselő 

 
  Megbízó     Megbízott 
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1. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 

 

dr. Ködöböcz László Egészségügyi Korlátolt 

Felelősségű Társaság rendelési ideje 

 

 

 

dr. Ködöböcz László 

 

 

Hétfő:    15:00-19:00 

Kedd:    15:00-19:00 

Szerda:      8:00-12:00 

Csütörtök:      8:00-12:00 

Péntek páros:  13:00-17:00 

Péntek páratlan    8:00-12:00 

 



 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

7. számú módosítása 
 
amely létrejött egyrészről: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., képviselője: 
Pápai Mihály polgármester -, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),  
 
másrészről: 
 
K & M MEDICAL Szolgáltató, Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság– székhelye: 2360 
Gyál, Somogyi B. u. 11., cégjegyzék száma: 13-09-107025; adószáma: 13676678-2-13; képviselője: dr. Major 
László., dr. Majorné dr. Hadházi Éva -, mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) 
 
között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 
 

1.) Felek 1999. december 17. napján megbízási szerződést kötöttek egymással felnőtt háziorvosi területi 
ellátási kötelezettség, valamint az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásban való részvétel vállalása 
tárgyában. Felek e szerződést (továbbiakban: alapszerződés) egyező akarattal, a mai nappal a 
következők szerint módosítják: 

 
2.) Felek az alapszerződés 2. sz. mellékletét –rendelési – a ……../2013. (V.30.) sz. határozat alapján a jelen 

szerződés 1. sz. melléklete szerint módosítják2013. július 1-től. 
 

3.) Felek rögzítik, hogy jelen módosítás az alapszerződés egyéb pontjait nem érinti, azok hatályukban 
változatlan tartalommal fennmaradnak. 

 
4.) Jelen módosító szerződés az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi, mely négy, egymással szó 

szerint megegyező eredeti példányban készült, melyeket felek elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 
Gyál, 2013. ………………………………. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pápai Mihály   Rozgonyi Erik    dr. Majorné dr. Hadházi Éva 
polgármester  címzetes főjegyző    képviselő   
 
  Megbízó      Megbízott 
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1. sz. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 

 

K & M MEDICAL Szolgáltató, Kereskedelmi és 

Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság rendelési ideje 

 

 

 

dr. Majorné dr. Hadházi Éva 

 

 

Hétfő:      8:00-12:00 

Kedd:      8:00-12:00 

Szerda:    15:00-19:00 

Csütörtök:    15:00-19:00 

Péntek páros:     8:00-12:00 

Péntek páratlan:  13:00-17:00 
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Tárgy: Javaslat „Kertváros” Gyáli Kistérség 
Többcélú Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodása módosításának 
elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2013. január 1-jén hatályát vesztette a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. 
törvény.  Ezzel párhuzamosan 2013. január 1-jén hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) IV. fejezete „A helyi önkormányzatok társulásai” címmel. E jogszabály másfél 
oldalban a társulásokra vonatkozó általános szabályokat állapít meg, különös szabályok az egyes típusú 
társulásokra nincsenek.   
 
Így tehát önmagában azzal, hogy az említett törvények hatályukat vesztik, nem szűnik meg sem a többcélú, sem 
bármilyen más társulás, hanem a szabad társulás alkotmányos alapelve alapján, a Mötv. rendelkezései szerint 
működhetnek tovább. A Mötv. IV. fejezete nem társulási formáról rendelkezik, hanem a bármilyen társulási 
„formára” vonatkozó általános szabályokról. Így a társulási megállapodás olyan módosítása szükséges, hogy az 
ne legyen ellentétes ezekkel az előírásokkal. Erre a módosításra ad 2013. július 1-ig szóló határidőt a 
törvényalkotó.  Az új szabályozás szerinti legfontosabb változások a következők:  
 

 A Mötv. úgy rendelkezik, hogy a társulási megállapodást kizárólag a polgármesterek írják alá.  
 Az új előírás a társulási megállapodás kötelező tartalmi elemeit is meghatározza, ezen belül új elem a 

társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltétele, a társulás működésének 
ellenőrzési rendje, a megállapodás módosításának feltételei. 

 Módosult az egyszerű és a minősített többség számítása.  
 Szintén új előírás, hogy az elnök és az elnökhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a tanácsülést a 

korelnök hívja össze és vezeti. 
 
Mindemellett a módosítások megfogalmazásakor egy másik jogszabály, a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vétele is szükséges. E jogszabály 
ugyanis úgy rendelkezik, hogy a többcélú kistérségi társulás a központi támogatásokat csak akkor igényelheti, ha 
vállalja, hogy a társulási megállapodás Mötv. rendelkezéseinek megfelelő módosítása 2013. június 30. napján lép 
hatályba, ezideig pedig a közösen működtetett intézményt fenntartja. 
 
Felsőpakony Község Önkormányzata korábban már jelezte, hogy nem kívánja a továbbiakban a Társulás által 
biztosított szolgáltatásokat igénybe venni, mivel azokat a továbbiakban önállóan kívánja a település 
közigazgatási területén megoldani.  
 
Ezen, a Társulást alkotó tagok személyében bekövetkezett változás, valamint a jogszabályi környezet 
megváltozása indokolja a Társulási Megállapodás megújítását.  Fentiek értelmében a Társulási Megállapodás 
módosítása vált szükségessé, amely a gyakorlatban egy új Társulási Megállapodás elfogadását jelenti a régi 
tartalmi elemek változatlanul hagyásával, a túlszabályozottság megszüntetése és a jogszabálynak való 
megfeleltetés érdekében, a Társulás működése jogfolytonosságának biztosítása mellett.  
 
A „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2013. április 25. napján 
megtartott ülésén a Társulási Megállapodás módosítását határozatával jóváhagyta, az új Társulási Megállapodást 
a fenti tartalommal kiadta. Tekintettel azonban arra, hogy a Társulási Megállapodás módosításához a törvény 
értelmében valamennyi tag képviselő-testületének minősített többségű döntése szükséges, kérem a T. Képviselő-
testületet, hogy a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását elfogadni, és az új tartalommal jóváhagyni szíveskedjék.  
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Az új Társulási Megállapodás jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi, míg az összehasonlíthatóság 
érdekében 2. számú mellékletként kiküldjük a jelenleg hatályos Társulási Megállapodást. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ”Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulásának Társulási Tanácsa által kiadott, jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 
módosított Társulási Megállapodást elfogadja. A Társulási Megállapodás 2013. június 30. napján lép hatályba.  
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta. 

A határozat elfogadása minősített többséget igényel. 

Az előterjesztést készítette: dr Flórián-Karvalics Katalin 
 
Gyál, 2013. május 2. 

 

 

 Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 



2. sz. melléklet 

“KERTVÁROS" 
GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 
többször módosított 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-a, valamint a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény rendelkezéseinek a figyelembevételével 2004. június 23. 
napjával létrehozták a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás), 
megállapodtak abban, hogy önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a 
kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján jogi személyiséggel rendelkező, gazdálkodásában a 
költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat alkalmazó önkormányzati többcélú kistérségi társulást 
(a továbbiakban: kistérségi társulás) hoznak létre abból a célból, hogy: 

 biztosítsák a kistérség lakói számára a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve 
hatékonyabb ellátását; 

 a kistérségi területfejlesztési programok és projektek megvalósításával az ott élők számára élhető térséget 
alakítsanak ki; 

 a kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerűsítésével hozzájáruljanak a térség lakossága életminőségének 
javulásához; 

 a jogszabályok által a többcélú kistérségi társulások hatáskörébe utalt feladatok ellátását együttműködve, 
közösen a térségben élők javára valósítsák meg. 

A „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása – Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási 
Tanács) 2004. június 23-án kelt elfogadó nyilatkozatával jóváhagyott – többször módosított Társulási 
Megállapodásának (továbbiakban: Megállapodás) módosítását a Társulási Tanács 31/2012.(XI.29.) számú 
határozatával jóváhagyja, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alábbi Megállapodást adja ki: 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A Társulás elsődleges feladata az artikulált és összehangolt települési érdekek alapján a térségi célok 
meghatározása és megvalósítása, hozzájárulva a versenyképesség és az életminőség javításához. Ennek 
érdekében a térség köz- és magánszereplői közötti együttműködés fórumainak megteremtésével, a párbeszéd 
és az érdekegyeztetés fenntartásával, a térségben lévő kreativitás felszínre hozásával, az együttműködés 
előmozdításával horizontális kommunikációt; a térség érdekeinek képviseletével, közvetítésével települési, 
megyei, regionális, központi szervekkel és nemzetközi szervezetekkel való egyeztetésével vertikális 
kommunikációt végez. A versenyképesség és az életminőség javítása érdekében vezető szerepet vállal; 
érdekegyeztető, kooperáló, kezdeményező, menedzselő, koordináló és forrásszervező funkciót tölt be a 
térségi politika kialakításában. 

2. A Társulás neve: “Kertváros" Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása (továbbiakban: Társulás). 

3. A Társulás székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 54. 
 A Társulás tagjai és azok székhelyei, a települések lakosságszáma: 1. számú melléklet szerint. 

4. A Társulás lakosságszáma: 46 725 fő 

5. A Társulás működési területe: az 1. számú mellékletben szereplő – Gyáli kistérséghez tartozó – települési 
önkormányzatok közigazgatási területe. 

6. A Társulás bélyegzője: “Kertváros" Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása felirattal ellátott 
körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével. 

7. A Társulás jogi személyiséggel rendelkező, gazdálkodásában a költségvetési szervek működésére vonatkozó 
szabályokat alkalmazó szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala látja el. 

8. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese, mindkettőjük 



akadályoztatása esetén a Társulás Tanácsa által megbízott polgármester látja el. A képviselet részletes 
szabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

9. A Társulás vagyona felett a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási 
Tanácsa rendelkezik. 

10. A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik érvényesítése és 
településeik fejlesztése céljából a Társuláson belül a Társulás feladatai megvalósítása céljából mikro-körzeti 
társulást hozhatnak létre. 

 A mikro-körzeti társulás tervezett célját és feladatát azonban véleményezés céljából előzetesen a Társulási 
Tanács elé kell terjeszteni. 

 A mikro-körzeti társulás elsősorban az egymással szomszédos települések lakosságának alapszolgáltatásait 
biztosítja. 

 A mikro-körzeti társulás előkészítését a Társulás munkaszervezete végzi. A mikro-körzeti társulás 
működésének szabályait, s az általa ellátott feladatokat a résztvevők külön megállapodásban szabályozzák. 
A mikro-körzeti feladatellátó társulás a többcélú társulási rendszer része. 

11. A megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásában a Társulás települései 
együttműködnek. 

12. A Társulás a közös pályázatkészítés mellett támogatja a társult tagok egyéni pályázatait is abban az esetben, 
ha az adott pályázat nem ellentétes a társult tagok által elfogadott közös jövőképpel. 

13. A társulás tagjai vállalják a többcélú kistérségi társulás működésének tényleges megkezdésétől számított 3 
évre szóló együttműködést. 

14. A társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területfejlesztéssel összefüggő feladatokat - legalább 
a 13. pont szerinti időtartam alatt - a társulásban résztvevő valamennyi települési önkormányzat 
részvételével, kilépés vagy a társulás megszüntetése nélkül ellátják. 

II. 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 

1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és 
eredményes tevékenység érdekében az alább rögzített területeken teljes körűen együttműködnek: 

a) területfejlesztés, 
b) egészségügyi- és szociális ellátás, 
c) gyermek- és ifjúságvédelem, 
d) alapfokú oktatás-nevelés, 
e) középfokú oktatás-nevelés, 
f) szakoktatás, 
g) felnőttoktatás, 
h) közművelődés, 
i) szolgáltatás-szervezési feladatok, 
j) turisztikai, idegenforgalmi feladatok, 
k) település- és területrendezés, 
l) műemlékvédelem, helyi építészeti védelem, 
m) természet- és környezetvédelem, 
n) közlekedés, 
o) vízgazdálkodás, 
p) településüzemeltetési feladatok, 
q) közrend- és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok. 

2. A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatos bevezetéssel 
végzi. A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az időközi jogszabály-változások folytán 
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kötelezővé váló feladatokra. 

 A Társulás működésének alapcéljaként rögzíti, hogy a teljességre törekszik, s e célnak rendeli alá a 
birtokában lévő erőforrásokat. 

3. A Társulás a szociális és gyermekvédelmi feladatok (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás) kistérségi ellátására a jelen megállapodás 2. 
számú mellékletében nevesített intézményt, mint költségvetési szerveket hozza létre (alapítja) 2008. január 
1. napjával. 

III. 

A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI 

III/A. 

A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata 

1. A Társulás a feladata megvalósítása során az e fejezet 2-6 pontjaiban foglaltak szerint jár el. 

2. A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy: 

- milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához, 
- milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése indokolt, 
- fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami külső és helyi forrásokat, 
- vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek milyen lehetséges eljárása és 

módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és hátrányaival számba kell venni, 
- a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekviszonyait fel kell tárni, az érdekeket 

össze kell hangolni, 
- a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni. 

3. A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés során: 

- figyelemmel kíséri, és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, a szükséges 
hiánypótlásokat teljesíti), 

- gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések megkötéséről, az 
önkormányzati szabályozások előkészítéséről, 

- a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a pályázatok lebonyolításáról. 

4. A Társulás koordináló feladatkörében - a cél megvalósulásáig, majd ha folyamatos működtetést kíván, a 
működtetés során valamennyi résztvevő munkáját összefogja, szervezi. 

5. A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során: 

- komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából, 
- a végrehajtás tapasztalatai alapján – a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás biztosítása céljából – a 

Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és javaslattal tájékoztatja. 

6. A döntésekhez a Társulás felhasználja az információs térségi adatbázist, annak kialakításáig a Társulásban 
résztvevő önkormányzatok jegyzői közreműködésével kell az elemzéshez szükséges adatbázist 
összegyűjteni. 

III/B. 

Ágazati feladatok 

Területfejlesztési feladatok 

A Társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai, azok területfejlesztési társulásai és a 
kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében: 

1. a Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében Kistérségi Fejlesztési Tanácsként jár 
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el; 

2. vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; 

3. kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével 
készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; 

4. pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; 

5. a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett 
központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel 
kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel; 

6. megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei 
területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai 
finanszírozására és megvalósítására; 

7. pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti a fejlesztési 
források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; 

8. közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében; 

9. koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, együttműködik az 
állami és civil szervezetekkel; 

10. a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi 
szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit; 

11. folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési 
ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, 
intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében; 

12. vállalja, hogy a Társulás a 3, 5, 6, pontjaiban meghatározott ügyekben egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a 
tanács 30 napon belül megismételt ülésén a Társulás szavazati jogú tagjai minősített többségének támogató 
szavazatával dönt. 

Egészségügyi feladatok 

1. A Társulás megfigyelő rendszert tart fenn, illetve működtet, amelynek célja a kistérség egészségügyi 
helyzetének a figyelemmel kísérése, a lakosság egészségügyi helyzetének romlása esetén felvilágosítás 
szervezése, tanácsadó rendszer működtetése az egészségre ártalmas rizikófaktorok csökkentése érdekében. 

2. A térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi központi orvosi ügyelet létrehozása, működtetése. 

3. A térségben egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése. 

4. Pályázatot nyújthat be és figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket. 

5. Kihelyezett szakmai konferenciákat szervez az egészségügyi ellátásban résztvevő dolgozók számára. 

6. Kistérségi egészségügyi adatbázist hoz létre. 

 

Szociális feladatok 

1. A Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és szolgáltatásokat végző 
intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését. 
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2. A Társulás házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és családsegítés feladatok kistérségi 
ellátására Társulási fenntartású intézményt (költségvetési szervet) alapít. 

3. Gyál Város Önkormányzata rendeletet alkot a társulási keretek között működő házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és családsegítés személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. A rendelet területi hatálya a Gyáli kistérség 
közigazgatási területe. A Társulás, illetve a fenntartásában működő „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és 
Családvédelmi Központja a családsegítést és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást térítésmentesen, a házi 
segítségnyújtást a rendeletben meghatározott intézményi térítési díj ellenében biztosítja a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott jogosulti körnek. 

4. A Gyáli kistérségben a Társulás gondoskodik a szociális foglalkoztató közös működtetéséről. 

5. A Társulás gondoskodik a térségre kiterjedő feladat ellátási körzettel rendelkező időskorúak otthonának 
létrehozásának előkészítéséről, a tárgyi, személyi feltételek biztosításáról, az előkészítést követően dönt 
annak létrehozásáról és fenntartásáról. 

6. A térségre kiterjedően hajléktalan szálló közös létrehozásának és működtetésének előkészítése, majd az 
előkészítést követően döntés a működtetésről. 

7. A Társulás gondoskodik a kistérségben átmeneti szálló létrehozásának előkészítéséről, majd az előkészítést 
követően dönt annak létrehozásáról és működtetetéséről. 

8. A Társulás a Gyáli kistérségben gondoskodik átmeneti gondozást, elhelyezést biztosító szociális 
intézmények létrehozásáról, működtetéséről. 

9. A Társulás a szociális intézmények támogatására pályázatot nyújthat be. 

10. A Társulás kistérségi adatbázist hoz létre. 

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

1. A Társulás összehangolja a kistérségben a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket. 

2. A Társulás együttműködik a kistérségben a gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézmény 
létrehozásában, működtetésében. 

3. A Társulás szervezi a máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást. 

4. A Társulás gyermekvédelmi pályázatokat nyújthat be. 

5. A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberei számára. 

6. A Társulás kistérségi adatbázist hoz létre. 

7. A Kistérség területére kiterjedően drogprevenciós és életvezetési tanácsadás bevezetése. 

8. A Társulás a gyermekjóléti szolgáltatás kistérségi ellátására Társulási fenntartású intézményt (költségvetési 
szervet) alapít. 

9. Gyál Város Önkormányzata rendeletet alkot a társulási keretek között működő gyermekjóléti személyes 
gondoskodást nyújtó alapellátásról, annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. A 
rendelet területi hatálya a Gyáli kistérség közigazgatási területe. 

Közoktatási feladatok 

1. A Társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartói- irányítási feladataival 
összefüggésben: 

a) összehangolja a közoktatási terveket, 
b) egyezteti az indítandó osztályok és az iskolák tanulócsoportjainak számát, és együttes javaslatot készít a 
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térség demográfia alapján a tanulócsoportok számára és létszámára, 
c) előkészíti a közoktatási megállapodásokat, 
d) az óvodai nevelésben a gyermekek ellátási kötelezettségeit is figyelembe vevő megoldásokat dolgoz ki, 
e) a kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös alapfokú oktatási, 

pedagógiai és nevelési terveket készít a kistérségre vonatkozóan, meghatározva a kistérség oktatási, 
fejlesztési irányait térségi tervezéssel, a térségi tervek alapján szervezi a térségben a hatékony és a kor 
követelményeinek megfelelő oktatást, 

f) az e) pontban foglalt feladatok eredményeként dönt a közös intézményfenntartás létrehozásáról és 
fejlesztéséről. 

 

2. Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon információt nyújt a társult 
önkormányzatok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén működő intézményeknek, 
(fenntartótól függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről. 

3. Működteti a kistérségben az óvoda-vezetői, igazgatói, óvoda-iskolaközi szakmai munkaközösségeket. 

4. Szakmai napokat szervez. 

5. Kistérségi tanulmányi és sportversenyeket szervez. 

6. Kihelyezett szakmai konferenciákat szervez. 

7. Egyeztető fórum szerepét tölti be az iskola-fenntartási megállapodások végrehajtása során a kistérség 
önkormányzatai közötti esetleges viták elintézésében. 

8. Kistérségi közoktatási-nevelési adatbázist hoz létre. 

Közművelődési feladatok 

1. A Társulás összehangolja a kistérség területén a művelődési otthon, ház, központ, szabadidő központ, 
közösségi ház, ifjúsági, illetve gyermekház, faluház, vagy az oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb 
feladatokat ellátó általános művelődési központ, önálló vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és 
sportlétesítmény fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését. 

2. Összefogja és koordinálja a helyi közművelődési tevékenység támogatási formái körébe tartozó, az 
iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamokat, életminőséget és életesélyt javító 
tanulási, felnőttoktatási lehetőségeket. 

3. Szervezi és koordinálja a kistérség települései környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárását, megismertetését. Gondoskodik a helyi művelődési szokások gondozásáról, gazdagításáról. 

4. Kiemelt figyelmet fordít a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítésére, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának 
segítésére. 

5. Évente közös múzeumi programot készít. 

6. A Társulás tagjai együttműködnek a hagyományok ápolása, az ünnepek kialakítása, a közhasznú 
ismeretterjesztő és nyelvtanfolyamok szervezése, a művészeti események, a szórakoztató és színházi 
rendezvények szervezésében. 

7. Évente rendszeresen ismétlődő művészeti vetélkedőket, gálákat szervez, és gondoskodik a művészeti, 
valamint a hagyományőrző csoportok kölcsönös szerepeltetéséről. 

8. Közösen biztosítja a közművelődési rendezvények lebonyolítását segítő komplett technikai bázist 
(hangosítási, világosítási, audiovizuális eszközök) és szakembert. 

9. Kistérségi közművelődési adatbázist hoz létre. 
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A település és területrendezési, műemlékvédelmi feladatok 

1. A kistérség település és területrendezési, műemlékvédelmi tevékenységének az országos és a megyei 
tervekkel kapcsolatos összhangjának a megteremtése, országos valamint a megyei tervekre való építése. 

2. Összehangolja a település és területrendezési, műemlék védelemi feladatokat. 
 A kistérség területén lévő műemléki értékek feltárása, számbavétele, védelmének megszervezése. 

3. Pályázatot nyújthat be a feladatok eredményes ellátása érdekében. 

4. Kistérségi települési és területrendezési adatbázist hoz létre. 

Természet és környezetvédelmi feladatok 

1. Összehangolja a kistérséghez tartozó települések Települési Környezetvédelmi Programját. 

2. A kistérségre közös Környezetvédelmi Programot készít (a továbbiakban: Program). 

3. Koordinálja a Programban foglalt feladatok végrehajtását, a végrehajtás ellenőrzését. 

4. Vizsgálja a települési környezet tisztaságának, a csapadékvíz elvezetésének, a kommunális 
szennyvízkezelésnek, gyűjtésnek, elvezetésnek, tisztításnak, kommunális hulladékkezelésnek kistérségi 
fejlesztési lehetőségeit. 

5. Pályázatot nyújt be. 

6. A fenntartható fejlődés megtartása érdekében a kistérség adatbázist működtet. 

A közlekedés és vízgazdálkodás feladatai 

1. Kistérségi közlekedési - fejlesztési tervek készítése. 

2. Együttműködnek a kistérség közlekedési problémáinak a kezelésében, megoldásában, a közös 
érdekképviseletben. 

3. Szennyvíztisztítás, elvezetés, kezelés közös szervezése. 

4. Vízrendezés, vízkárelhárítás, árvíz-és belvízelvezetés kistérségi szervezése. 

5. Pályázat benyújtása. 

6. Kistérségi adatbázis létrehozása. 

Szolgáltatási-szervezési feladatok 

1. A kistérség egyes településein túlmutató a kistérséghez tartozást kifejező és azt erősítő közös 
rendezvényeket szervez. 

2. A kistérség településeinek az Interneten való közös megjelentetése, ügyfélszolgálati funkciók ellátása 
elektronikus úton is. 

3. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás után a hazánkba érkező külföldiek számának várható 
megsokszorozódása miatt biztosítani kell számukra az unió hivatalos nyelvei egyikén az ügyintézést, ezért 
szükséges tolmácsok közös foglalkoztatása. 

4. Pályázat benyújtása szolgáltatási feladatok megoldására. 

5. Kistérségi információs adatbázis kiépítése. 
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Turisztikai, idegenforgalmi feladatok 

1. A Kistérségre kiterjedően a turisztikai, idegenforgalmi feladatok, programok tervszerű összehangolása. 

2. Közös tourinform-iroda működtetése. 

3. Pályázat benyújtása idegenforgalmi feladatok megoldására. 

4. A kistérség idegenforgalmi értékeinek az Interneten való közös megjelentetése. 

Közrendi és közbiztonsági feladatok 

1. A kistérségben működő rendőrségi szervekkel való folyamatos kapcsolattartás a közrend és a közbiztonság 
aktuális helyzetét illetően. 

2. Az önkormányzatok, a polgárőrségek és a rendőrség együttműködésének koordinálása, e feladat 
megvalósítása érdekében kistérségi szinten Bűnmegelőzési Koordinatív Tanácsot működtet. 

IV. 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE 

A tagsági jogviszony keletkezése 

1. A Társulásban résztvevő települések minősített szótöbbséggel hozott képviselő-testületi határozatban 
mondják ki a Társulásban való részvételüket. 

2. Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi kötelezettségvállalással járó, 
a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok külön többletfinanszírozását érintő döntéseket. 

A tagsági jogviszony megszűnése 

1. A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kilépésre vonatkozó - minősített szótöbbséggel 
hozott - határozata megküldésével az év végén kiléphet. 

 A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a Társulás képviseletét 
ellátó személynek írásban bejelenteni. 

2. A társulási tagság megszűnik, 

- ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 
- ha a társulási tagság a Társulás megszűnését kimondja, s azt a Társulást képező települések képviselő-

testületei megerősítik határozatukkal, 
- ha a Társulás céljainak megvalósításához szükséges pénzügyi alapba történő befizetési kötelezettségnek 

valamely tagtelepülési önkormányzat a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tesz eleget, a 
Társulási Tanács összes szavazati arányhoz viszonyított többségi szavazattal hozott határozatban 
dönthet a tagsági viszony megszüntetéséről. A tagság ebben az esetben a határozat átvételével szűnik 
meg. 

A Társulás tagnyilvántartása 

1. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog megállapításának 
alapja is. 

2. A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza: 

- az önkormányzat megnevezését, székhelyét, 
- belépés időpontját, 
- az alapba évente folyamatosan fizetett összeget és a végleges támogatásként kapott összeget, 
- a tagság megszűnésének időpontját, 
- a szavazati jogosultságot és mértékét. 
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3. A tagnyilvántartást a társulás munkaszervezete vezeti. 

A Társulás szervei 

A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulás elnöke, elnökhelyettese, a Társulás Pénzügyi Bizottsága, 
Közoktatási Társulási Bizottság, a Társulási Tanács irányító és stratégiai munkáját előkészítő jegyzői kollégium, 
valamint a Társulás munkaszervezete. 

Társulási Tanács 

A Társulás vezető szerve a Társulási Tanács. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori 
polgármesterei. 

Társulás Elnöke 

Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus idejére választják meg. Az 
elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökének megválasztásához a Társulási 
Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 

Társulás Elnökhelyettese 

A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai sorából elnökhelyettest vagy 
elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettes(ek) személyére a Társulás elnöke tesz javaslatot. A Társulás 
elnökhelyettesének megválasztásához a Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges. Több 
elnökhelyettes esetén a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg azt, hogy melyik 
elnökhelyettes helyettesíti az elnököt. 

Ágazati Szakmai Bizottságok 

1. A jelen Társulási Megállapodásban foglalt ágazati szolgáltatási feladatok ellátását, a megalapozott társulási 
tanácsi döntések meghozatalát segítik elő a Társulás Ágazati Szakmai Bizottságai. A Társulás dönt az 
ágazati szakmai bizottságok megalakításáról. 

2. Az Ágazati Szakmai Bizottságok maximum hét főből állnak. 

3. Tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A bizottságok tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. A 
bizottságok elnöki feladatait csak a Tanács tagjai sorából e feladatra megválasztott tag láthatja el. A 
bizottság tagjai megválasztása során tagként olyan személy javasolható, aki az adott szakterület 
szakértőjeként dolgozik és tevékenykedik a kistérségben. A bizottságok tagjai közé az ágazati 
szakembereken túl, a finanszírozási, működtetési ügyekben jártas bizottsági tagot is kell választani. A 
Társulás munkabizottsági tagjainak megválasztásához a Társulási Tanács minősített többséggel hozott 
döntése szükséges. 

Jegyzői Kollégium 

1. A Társulási Tanács szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő, valamint a Tanács döntéseinek 
végrehajtását segítő szerve. 

2. A Jegyzői Kollégium tagjai a kistérségi társulás önkormányzatainak jegyzői. A Jegyzői Kollégium munkáját 
Gyál Város Önkormányzatának Jegyzője irányítja. A Jegyzői Kollégium feladata a Társulási Tanács elé 
kerülő előterjesztések és javaslatok szakmai, törvényességi szempontú ellenőrzése. 

3. A Társulási Tanács munkaszervezete munkájának törvényességi és szakszerűségi kontrollját a Jegyzői 
Kollégium, illetve annak vezetője gyakorolja. 

Társulás Munkaszervezete 

1. A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a kistérségi székhely település 
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önkormányzata képviselő-testülete hivatalának (Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala) e 
célra létrehozott igazgatási egysége látja el. 

 A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a működtetési kérdések megvizsgálását 
követően – figyelemmel a többcélú kistérség előtt álló feladatokra, továbbá a változó jogszabályi 
környezetre – előkészítik egy önálló munkaszervezet létrehozását. 

2. A munkaszervezet feladata különösen: 

a) a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, 
b) a kistérségben összegyűjti, és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi 

szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, 
c) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális 

fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási 
szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása 
érdekében. 

 

3. A Társulási Tanács határozza meg az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatotti létszámot. 

4. A munkaszervezetben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat Gyál Város Önkormányzatának Jegyzője 
gyakorolja. 

5. A munkaszervezet részletes feladatait és működését a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell 
meghatározni. 

V. 

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE 

A Társulási Tanács ülései 

1. A Tanács a Társulás döntéshozó szerve. 

2. A Társulási Tanács üléseit évente minimum 4-szer, negyedévente, a Társulási Tanács által meghatározott 
időpontban tartja. 

3. A Társulási Tanács ülésének összehívását írásban kezdeményezheti bármely tag a napirend megjelölésével, 
s az elnök azt köteles összehívni. 

4. Az elnök köteles a Társulási Tanács ülését összehívni a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője 
kezdeményezésére. 

5. Az elnök az e fejezet 3. és 4. pontjaiban meghatározott esetekben legkésőbb 5 napon belül köteles a tanácsot 
összehívni. 

6. A Társulási Tanács összehívása, az ülés előkészítése, az előterjesztések tartalmi és formai elvárásainak 
meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

7. A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az Őt helyettesítő elnökhelyettes 
vezeti le. 
A határozatképességet a tagnyilvántartásba bejegyzett szavazati jog és mértéke, valamint a jelenléti ív 
alapján kell megállapítani. 

8. Adott kérdésben történő határozathozatal szempontjából a határozatképesség megállapításakor csak azon 
tagokat kell figyelembe venni, akik az adott kérdésben társult tagok. A társult tag képviselője csak azon 
ügyekben rendelkezik szavazati joggal, amelyik közös ellátására társult. 

9. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van, és a jelen lévő tagok által 
képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések 
lakosságszámának egyharmadát. 
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10. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített 
jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási 
Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Pest 
Megyei Kormányhivatal vezetőjének. 

A Társulási Tanács döntései 

1. A Társulási Tanács döntése határozat. A döntésekre vonatkozó részletszabályokat a Társulás Szervezeti és 
Működési Szabályzatában kell meghatározni. 

A tagok szavazatainak száma 

A Társulási Tanácsban a tagokat településenként egy szavazat illeti meg. 

A Társulási Tanács döntése meghozatalához 
szükséges szavazati arányok 

1. Egybehangzó határozat szükséges a Társulás megszüntetéséhez, megszűnésének kimondásához, valamint a 
III/B. Területfejlesztési feladatok 12. pontjában meghatározott ügyek vonatkozásában az ott szabályozottak 
szerint. 

2. Minősített többséggel hozott döntés szükséges: 

- ha azt jogszabály írja elő; 

- a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott kérdésekben. 

3. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok 
kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 

4. Az 1. és 2. pontban fel nem sorolt valamennyi esetben a javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. Az 
egyszerű többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok felét 
és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 

VI. 

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

A Társulás tagjának jogai 

1. Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak 
meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének 
kialakításában. 

2. Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 

3. Teljes joggal képviseli képviselője útján a saját önkormányzata érdekeit. 

4. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 

5. Igényelheti, és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit. 

6. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 

7. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 

8. A Társulási Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért pénzbevételekből 
(alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevételi stb.). 
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9. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely kérdésben, jogosult a Társulás törvénysértő határozatának 
észrevételezésére és megtámadására. 

10. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást 
kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, 
betekinthet a Társulás irataiba. 

11. A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi vélemény 
rögzítésére és képviseletére. 

12. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 

A társulás tagjainak kötelességei 

1. A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása. 

2. Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és 
feladatok közös megvalósulását. 

3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 

4. A Társulás határozatainak végrehajtása. 

5. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a társulás vezetőjével való egyeztetése, 
illetve a Társulással való közlése. 

6. Befizetési kötelezettségek teljesítése. Ha a Társulás céljainak megvalósításához szükséges pénzügyi alapba 
történő befizetési kötelezettségnek valamely tagtelepülési önkormányzat a Társulás döntésében megjelölt 
határidőben (minden hó 5-éig) nem tesz eleget, Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
Pénzügyi Iroda irodavezetője negyedévente történő összesítést követően felszólító levelet küld az adós 
önkormányzat polgármesterének a befizetési kötelezettség – kézhezvételtől számított – 5 munkanapon belüli 
rendezéséről (Gyál Város esetében az eljárás ugyanez). Amennyiben az adós tagtelepülési önkormányzat a 
felszólító levélben foglaltaknak nem tesz eleget, a Társulási Tanács összes szavazati arányhoz viszonyított 
többségi szavazattal hozott határozatban dönthet a tagsági viszony megszüntetéséről. 

7. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekhez a szükséges adatok és információk továbbítása a Társuláshoz. 

8. A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések teljesítése, a vagyon 
megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása. 

VII. 

A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA 

1. A Társulás tagjai a többcélú társulás feladatai megvalósítása érdekében közös pénzügyi alap létrehozását 
határozzák el. 

2. Az alap a Társulás vagyona. A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás döntésével 
szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és immateriális vagyon, amelyről a 
költségvetési év zárónapján vagyonleltár készül. A Társulási Tanácsot megilletik mindazok a jogok és 
terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. 

3. A közös pénzügyi alap elősegíti: 

- az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása érdekében anyagi eszközeik hatékonyabb 
felhasználását, 

- egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, közös céljaik gyorsabb elérését, 
- települések összehangolt fejlesztéséhez és működtetéséhez anyagi eszközeik hatékonyabb 

felhasználását. 
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4. Lehetővé teszi, hogy a Társulás és annak pénzügyi alapja működésének ideje alatt a tagsági időtartamra 
átadott hozzájárulásból képzett közös alapból az alap tagjai a tanács rendelkezése szerint: 

- az alap forrását, forrásának meghatározott részét együttesen felhasználhassák, 
- tervezett céljaik megvalósításához visszatérítendő támogatást kaphassanak. 

5. A közös pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően felhasználni 
nem lehet. 

A pénzügyi alap forrásai 

1. Kötelező befizetés 

a) Évenként a tagot a Tanács által elfogadott költségvetési rendeletben meghatározott, az önkormányzat 
folyó évi költségvetésének tervezésében szereplő állandó lakosságszám után számított tagdíjfizetési 
kötelezettség terheli. Ezt minden évben két részletben: - az első részletet: június 30-ig; - a második 
részletet: november 30-ig kell befizetni a Gyáli Kistérségi Alapszámlára. Az alap számlája Gyál Város 
Önkormányzat költségvetési számlájának alszámlája. A számla elnevezése: Gyáli Kistérségi 
Alapszámla. 

b) A feladat ellátási költségek Társulási Tanács által megállapított összege. 

2. Saját elhatározáson alapuló befizetés 

- a tag önkormányzatok átmenetileg szabad forrásainak meghatározott időre szóló átengedése a 
Társulásnak. 

3. Egyéb: 

- állami támogatás, hozzájárulás, 
- állami pályázati forrás, 
- gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás, 
- a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem 
- használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, 
- az alapból kihelyezett összeg hozadéka. 

4. Az alapban az adott évben fel nem használt tőkét csak az állami vagy garantált 1 évnél nem hosszabb 
lekötésű állampapírba (állami kibocsátású értékpapírba) lehet befektetni. 

5. Az alapba elhelyezett kötelező befizetés után kamat nem jár. 

6. A számla feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács elnöke, távollétében vagy akadályoztatása esetén az 
elnökhelyettes és a munkaszervezet Társulási Tanács által ezzel megbízott dolgozói gyakorolják. Az 
ellenjegyzés jogát Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gyakorolja, mint gazdálkodó 
szerv, a vonatkozó szabályzataiban meghatározottak szerint. 

Az alap működése 

1. A Társulás az államháztartási törvény előírásai alapján az önkormányzati költségvetések elkészítését 
megelőzően éves költségvetést készít. 

 A Társulási Tanács által elfogadott költségvetés Gyál Város Önkormányzata költségvetésének önálló címe, 
amelyen Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem módosíthat. 

2. A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el, s ez Gyál Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete zárszámadási rendeletének része, s ezt Gyál Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem módosíthatja. 

3. Az alap kezelése, az alap felhasználására vonatkozó döntések meghozatala a Társulási Tanács feladata. 
Ennek körében a Társulási Tanács: 

- meghatározza a befizetések összegét, idejét, 
- gondoskodik az alapban lévő pénzek kezeléséről, 
- az alap fel nem osztható tőkéjét évenként %-osan meghatározza, 
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- meghatározza a közös alapból finanszírozandó és finanszírozható kiadásokat, fejlesztési célokat, 
elbírálja a konkrét támogatási igényeket, 

- dönt a visszatérítendő támogatások odaítéléséről, meghatározza a visszaterítendő támogatások 
folyósításának részletes szabályait és visszafizetés feltételei és szabályait, 

- pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad. 

4. A gazdálkodás jogszerűségét a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. A Pénzügyi Bizottság jelentése mellett a 
Tanács elnöke évente írásban minden tagnak beszámol az alapban lévő pénz felhasználásáról, a gazdálkodó 
szervezet gazdálkodásáról, a visszatérítendő támogatások felvételéről és törlesztéséről, az alapból teljesített 
közös célú kiadásokról, az alap teljes működéséről. 

5. A Társulás jogi személyiséggel rendelkező, gazdálkodásában a költségvetési szervek működésére vonatkozó 
szabályokat alkalmazó szerv, ezért a Társulás Alapító Okirata szerint pénzügyi-számviteli, gazdálkodási 
feladatait Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. 

A pénzügyi alap felhasználásának szabályai 

1. Visszatérítendő támogatás: 

a) A pénzügyi alapból az önkormányzat saját céljai megvalósítására maximum 6 havi lejáratra 
visszatérítendő támogatást kaphat. A visszatérítendő támogatásra kiosztható pénzügyi forrás mértékét a 
Társulási Tanács állapítja meg. 

b) A pénzügyi alapból az önkormányzatok közös fejlesztési céljaik megvalósítására visszatérítendő 
támogatást kaphatnak. A visszatérítendő támogatások elbírálásánál elsőbbséget élvez, és kiemelt 
elbírálásban részesül a több önkormányzat területén élő lakosság közös érdekeit szolgáló fejlesztési 
célok megvalósítása. (így pl.: közös kommunális feladat ellátása, szilárd vagy folyékony szemétlerakó, 
szemétszállítás szervezése, települések közötti közlekedés feltételeinek javítása, összekötő út építése, 
helyközi közlekedés feltételeinek javítása, közös idegenforgalmi fejlesztés, közös idegenforgalmi 
programok szervezése, körzeti feladatokat ellátó intézmények ellátási színvonalának javítása érdekében 
szükséges beruházásokhoz forrás biztosítása, alapfokú oktatás, nevelés, szociális ellátás, 
foglalkoztatáspolitikai célkitűzések közös megvalósítása, helyi értékek védelme és más közös feladatok 
ellátása.) 

c) A pénzügyi alap felhasználható kistérségi átfogó, vagy több, illetve egy-egy részterületre vonatkozó 
fejlesztési, működtetési és fenntartási tervek kidolgozására. 

2. Közös intézmények fenntartása, finanszírozása: 

 A közös intézmények fenntartása és finanszírozása, forrásai a vonatkozó állami költségvetési normatívákból 
történik. A normatívák és azok leigénylése, felhasználása és tervezése a vonatkozó jogszabályi előírások 
szerint történik. 

 A normatívák által nem fedezett fenntartású költségeket a Társulásban résztvevők a Társulás éves 
költségvetésének összeállítása során határozzák meg. A közös fenntartású intézmények normák által nem 
fedezett kiadásai forrásául a Társulás saját pénzügyi alapja vehető igénybe. Dönthet a Tanács 
pótbefizetésben is. A közösen fenntartott intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a Társulás 
költségvetésében kell megtervezni. A fejlesztés és felújítás kérdésében a Társulási Tanács dönt. 

A pénzügyi támogatás felhasználásának további szabályai 

1. A cél vagy címzett támogatással megvalósuló, továbbá a megyei terület-fejlesztési tanács által vagy más 
központi szerv által támogatott beruházásokra vonatkozó pályázatok benyújtásánál a közös pénzügyi alapból 
folyósított, a Tanács által meghatározott pénz, az adott önkormányzat által folyósított saját forrásnak 
minősül. 

2. Az egyéb központi kormányzati alapok támogatásával megvalósuló beruházások esetén, az erre vonatkozó 
pályázatok benyújtásával, a közös pénzügyi alapból folyósított és a Tanács által meghatározott pénz az adott 
önkormányzat által folyósított saját forrásnak minősül. 

 E forrás mértékéig köteles valamennyi tag önkormányzat a beruházásra vonatkozó tanácsi döntéssel azonos 
testületi döntés meghozatalára. 

3. A kötelező befizetésekből képződő felosztható pénzösszeget a Tanács évente állapítja meg. 
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4. A támogatás feltételeit a Tanács határozza meg. 

5. A támogatási szerződéseket a Tanács elnöke köti meg, s a gazdálkodási feladatokat ellátó Gyál Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala vonatkozó szabályzata szerint történik az ellenjegyzésük. A 
kötelezettségvállalás előtt ki kell kérni a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell: 

- a támogatás célját, a támogatás összegét, 
- folyósításának, visszafizetésének időpontját, 
- a törlesztés évi összegét, 
- a fizetendő költség mértékét és az egyéb kikötéseket, szankciókat. 

6. A támogatási igények elbírálásánál a támogatás feltételeinek és összegének megállapításánál körültekintően 
meg kell vizsgálni, hogy: 

- milyen cél megvalósítására igényli az önkormányzat vagy igénylik az önkormányzatok a támogatást, 
- az igény bejelentéséig az érintett igénylő önkormányzat, önkormányzatok milyen befizetést teljesítettek, 
- a támogatás visszafizetésének forrásait. 

7. A pénzügyi alapban lévő összeg a Társulás vagyona, a tagok által befizetett részarányt végleges megszűnés 
esetén történő elszámolásnál lehet figyelembe venni. 

8. A fel nem osztott, továbbá az alapban lévő pénzzel a pénzpiaci műveletek végzése a Társulási Tanács 
felhatalmazása alapján a Társulási Tanács elnökének írásos hozzájárulásával és a Pénzügyi Bizottság 
elnökének ellenjegyzése mellett történik (lekötés, állampapír vásárlás, stb.). 

Igénybejelentés 

1. Az igények megfelelő rangsorolása és elbírálása érdekében a kérelemnek - amelyet a tárgyév megelőző év 
utolsó tanácsi ülésére, rendkívüli esetben azonnal lehet előterjeszteni - a következőket kell tartalmaznia: 

- az igényelt támogatással elérni kívánt célt, annak indokát, 
- a beruházás előkészítésére vonatkozó valamennyi iratot, adatot, 
- a beruházás forrásigényét, ütemezését, 
- az igényelt támogatás módját, összegét, 
- a kért folyósítási időpontot, 
- a pénzügyi igény indokolását, 
- a támogatás visszafizetésére vonatkozó pénzügyi-gazdasági számításokat, annak reális biztosítékait. 
- (Költségvetési rendelet csatolás, források, kiadások bemutatást, stb.) 

2. Az igényeket és mellékleteit három példányban kell a Társulási Tanács munkaszervezete részére 
megküldeni. 

A Társulási Tanács döntéshozatali szabályai 
az alap felhasználása során 

1. A döntéshozatalnál az általános tanácsi döntéshozatali szabályok szerint kell eljárni. 

2. A Társulási Tanács döntéshozatalából kizárt az a tag, aki éves kötelező befizetési kötelezettségét nem 
teljesítette. 

A közös pénzügyi alap ügyviteli szabályai 

1. A Társulási Tanács Elnöke, illetve az ügyvitellel megbízott, a pénzügyi alap kezelésével kapcsolatban az 
alábbi feladatokat látja el: 

- megvizsgálja, hogy a benyújtott igények megfelelnek-e az elbíráláshoz szükséges tartalmi és alaki 
- követelményeknek, 
- gondoskodik  az  esetleg  szükséges  kiegészítések  beszerzéséről, felhívja kiegészítésre az igényt 
- benyújtót, 
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- elvégzi a szükséges összesítéseket és elemzéseket, 
- elkészíti az alap felhasználásával kapcsolatos beszámolót, 
- gondoskodik a pénzügyi alap alszámla könyveléséről, a pénzforgalom lebonyolításáról, 
- vezeti a szükséges nyilvántartásokat (tagnyilvántartás, stb.). 

2. A pénzügyi alap pénzforgalmára és kezelésére a hatályos pénzügyi rendelkezések az irányadók. 

A társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések rendezése 

1. Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére vonatkozó részén belül 
bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a 
kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az 
önkormányzati támogatást ne fizesse meg. 

2. Ha a tag önkormányzat a Társulási Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban részesült, és 
visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, úgy a Társulásból való kilépés 
jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés 
lehetősége számára az általános szabályok szerint nyílik meg. 

3. A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke elhelyezési pénzpiaci 
műveletekből származó bevételeinek a kapott végleges juttatásokkal és az alapkezelő kezelési költségeivel 
csökkentett összege. 

 Végleges juttatásnak minősül a Társulási Tanács döntése alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló 
kiadások, pl: közös tervek készítésének költségei, közös kiadványok költsége stb. 

VIII. 

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

A Társulás megszűnik, ha: 

- annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi határozattal kimondja, 
- ha a társulásban és az alapban csak egy tag marad. 
- teljesül a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § 

(8) bekezdésében foglalt feltétel. 

A társulás megszűnése esetén a vagyoni kérdések rendezése 

1. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagok a társulás és 
a pénzügyi alap fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a végleges támogatások, juttatások 
arányos részének betudásával kell felosztani. 

2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerződésben 
osztják fel. 

3. A felosztás elvei a következők: 

- Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat 
létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások). 

- Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz arányosítani kell, 
ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot. 

4. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan 
módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon 
célvagyon. 

5. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a Társulás 
tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a 
közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. 
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6. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és 
átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás 
biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 

 

IX. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen megállapodás a társulásban résztvevő valamennyi települési önkormányzat képviselőjének aláírásával 
válik hatályossá. 

2. E Társulási Megállapodás mellékletei: 

  1. számú melléklet: Társulási tagok jegyzéke (neve, székhelye, lakosságszáma), 

  2. számú melléklet: A Társulás által alapított intézmények jegyzéke. 

3. A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás kérdéseket 
elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. 

4. A társuló önkormányzatok, mint a Társulás alapítói, a Társulás pénzügyi-gazdálkodási és működési 
felügyeletével Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületét bízzák meg. 

5. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései az 
irányadók. 

Gyál, 2012. ………………………….. 

  Pápai Mihály 
  Társulási Tanács Elnöke 

 

Záradék: 

A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait önmagukra nézve 
kötelező rendelkezésként: 

 Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati határozatával, 

 Bugyi Nagyközség Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati határozatával, 

 Felsőpakony Község Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati határozatával, 

 Gyál Város Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati határozatával, 

 Ócsa Város Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati határozatával, 
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A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek és a jegyzők 
aláírásukkal látják el 2012. ………………… napján: 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 Vincze József Dr. Percze Tünde 
 polgármester jegyző 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 Somogyi Béla Szatmári Attila 
 polgármester jegyző 

 

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 Sztancs János dr. Kökény Katalin 
 polgármester jegyző 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 Bukodi Károly dr. Szabó György 
 polgármester jegyző 
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1. számú melléklet 

a “Kertváros” Gyáli Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulása társulási megállapodásához 

A Társulás tagjai és székhelyei, a települések lakosságszáma 

 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 

Székhelye: 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

Lakosságszáma: 5 106 fő 

 Bugyi Nagyközség Önkormányzata 

Székhelye: 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. 

Lakosságszáma: 5 314 fő 

 Felsőpakony Község Önkormányzata 

Székhelye: 2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9. 

Lakosságszáma: 3 368 fő 

 Gyál Város Önkormányzata 

Székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

Lakosságszáma: 23 714 fő 

 Ócsa Város Önkormányzata 

Székhelye: 2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszky út 2. 

Lakosságszáma: 9 223 fő 

A Társulás lakosságszáma összesen: 46 725 fő 
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2. számú melléklet 

a “Kertváros” Gyáli Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulása társulási megállapodásához 

A Társulás által alapított intézmények 

 „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központja 

Székhelye: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48. 

Területi irodák: 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 2347 Bugyi, Kossuth Lajos u.17. 
 2363 Felsőpakony, Iskola u. 20. 
 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 42-44. 

Az intézmény ellátási területe: a Gyáli kistérség teljes közigazgatási területe. 

Az intézmény tevékenységi köre: 

 8790 Egyéb bentlakásos ellátás; 
 87901 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások; 
 879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása; 
 8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások; 
 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás; 
 889204 Kapcsolattartási ügyelet; 
 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül; 
 88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül; 
 889921 Szociális étkeztetés; 
 889922 Házi segítségnyújtás; 
 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 
 889924 Családsegítés. 



1. sz. melléklet 

“KERTVÁROS" 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

 

A Gyáli kistérség alábbiakban nevesített, társult önkormányzatai a 2004. június 23. napjával létrehozott 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást a jogfolytonosság biztosítása mellett 2013. 
június 30. napjával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően önkéntes és szabad elhatározásukból a jogi személyiség további fenntartása 
mellett jelen társulási megállapodással átalakítják. 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A Társulás neve: “Kertváros" Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás). 

2. A Társulás székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 54. 
 
3. A Társulás tagjainak nevét és székhelyét, képviselőjét, valamint az egyes települések 2012. január 1-i 

lakosságszámát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Ezt követően a települések lakosságszáma minden évben a 
KSH által közölt előző éves adatoknak megfelelően kerül figyelembe vételre.  

 
4. A Társulás működési területe: az 1. számú mellékletben szereplő települési önkormányzatok közigazgatási 

területe. 

5. A Társulás bélyegzője: “Kertváros" Önkormányzati Társulás felirattal ellátott körbélyegző, középen a 
Magyar Köztársaság címerével. 

6. A Társulás jogi személyiséggel rendelkező, gazdálkodásában a költségvetési szervek működésére vonatkozó 
szabályokat alkalmazó szerv, melynek munkaszervezeti és pénzügyi-gazdasági feladatait a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal látja el. 

7. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása 
esetén a Társulási Tanács által megbízott polgármester látja el. A képviselet részletes szabályait a Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

8. A Társulás vagyona felett tulajdonosként a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
rendelkezik. 

9. A Társulás által alapított intézmény: „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ, melynek valamennyi 
alapítói joga a Társulási Tanácsot illeti meg. A Társulás intézménye szolgáltatásait a Társulás teljes működési 
területén biztosítja (általános rend), míg az általános rendtől eltérően a szociális étkeztetést kizárólag Gyál 
Város közigazgatási területén nyújtja, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és a 
„Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ között létrejött megállapodás alapján. 

10. E megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásában a Társulás települései 
együttműködnek. 

11. A Társulás a közös pályázatkészítés mellett támogatja a társult tagok egyéni pályázatait is abban az esetben, 
ha az adott pályázat nem ellentétes a társult tagok által elfogadott közös jövőképpel. 

II. 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 

A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és 
eredményes tevékenység érdekében 2008. január 1. napjával e megállapodás 2. sz. melléklete szerinti 



költségvetési szervet, a Szociális és Családvédelmi Központot hozták létre, melynek célja és feladata a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben rögzített ellátási formák biztosítása, így a 
Társulás célja és feladata ezen intézmény működtetése. 

III.  

A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI  

Szociális feladatok 

A Társulás ellátja a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés és szociális 
étkeztetés szociális feladatokat. Gyál Város Önkormányzata rendeletet alkot a társulási keretek között működő 
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés és szociális étkeztetés személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. A rendelet területi 
hatálya a társult települések közigazgatási területe, míg. a szociális étkeztetés esetén Gyál város közigazgatási 
területe. A Társulás, illetve a fenntartásában működő „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ a 
családsegítést és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást térítésmentesen, a házi segítségnyújtást és a szociális 
étkeztetést a rendeletben meghatározott intézményi térítési díj ellenében biztosítja a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott jogosulti körnek. 

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

A Társulás ellátja a gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó alapellátást. Gyál Város Önkormányzata 
rendeletet alkot a társulási keretek között működő gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó alapellátásról, 
annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. A rendelet területi hatálya a társult települések 
közigazgatási területe. 

A Társulás szolgáltatásainak igénybevétele 

A Társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit a társult települések közigazgatási területén 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által az szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások igénybevételéről megalkotott önkormányzati rendeletei.  
 

IV. 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE, MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE  

A tagsági jogviszony keletkezése 

A Társulásban résztvevő települések minősített többséggel hozott képviselő-testületi határozatban mondják ki a 
Társulásban való részvételüket. A Társuláshoz való csatlakozásról a csatlakozás tervezett időpontját legalább 6 
hónappal megelőzően dönteni kell. A csatlakozni kívánó település döntéséről a Társulási Tanácsot értesíti.  

A tagsági jogviszony megszűnése 

1. A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kilépésre vonatkozó - minősített többséggel hozott - 
határozata megküldésével az év végén kiléphet. 

 A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a Társulás képviseletét 
ellátó személynek írásban bejelenteni. 

2. A társulási tagság megszűnik: 

- ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 
- ha a Társulási Tanács a Társulás megszűnését kimondja, s azt a Társulást képező települések képviselő-

testületei megerősítik határozatukkal, 
- ha a Társulás céljainak megvalósításához szükséges befizetési kötelezettségnek valamely tagtelepülési 

önkormányzat a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tesz eleget, a Társulási Tanács 
minősített többségű határozatával dönthet a tagsági viszony megszüntetéséről. A tagság ebben az 
esetben a határozat átvételével megszűnik, azonban az intézmény által nyújtott ellátásért az ellátás teljes 
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időtartama alatt a megszűnt tagnak is fizetési kötelezettsége van. 

A Társulás tagnyilvántartása 

1. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog megállapításának 
alapja is. 

2. A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza: 

- az önkormányzat megnevezését, székhelyét, 
- belépés időpontját, 
- a tag által teljesített befizetéseket és a végleges támogatásként kapott összeget, 
- a tagság megszűnésének időpontját, 
- a szavazati jogosultságot és mértékét. 

A Társulás szervei 

A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulás elnöke és alelnöke. 

Társulási Tanács 

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-
testületei által delegált tagok alkotják.  

Társulás Elnöke 

Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus idejére választja meg. Az 
elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökének megválasztásához a Társulási 
Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

A Társulási Tanács elnöke minden év április 30. napjáig beszámol a Társulás tagjainak a Társulás működéséről. 
Az elnök részletes feladatát és hatáskörét egyebekben a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza 
meg. 

Társulás Alelnöke 

A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai sorából alelnököt választ. Az 
alelnök személyére a Társulás elnöke tesz javaslatot. A Társulás alelnökének megválasztásához a Társulási 
Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges.  

A Társulás működésének ellenőrzése 

Az ellenőrzési rend részét képezi: 

1. a Társulási Tanács elnökének éves beszámolója 

2. a zárszámadás elfogadása 

3. a Gyáli Polgármesteri Hivatalban, mint a Társulás munkaszervezeti, pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó 
szervezetben folyó munka ellenőrzésére a Gyáli Polgármesteri Hivatalra vonatkozó belső szabályzatok az 
irányadók 

4. a Társulási Tanács külön döntéssel eseti ellenőrzések elrendelésére jogosult.  

V. 

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE 

A Társulási Tanács ülései 
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1. A Társulási Tanács a Társulás döntéshozó szerve. 

2. A Társulási Tanács üléseit évente minimum 4-szer, negyedévente, a Társulási Tanács által meghatározott 
időpontban tartja. 

3. A Társulási Tanács ülésének összehívását írásban kezdeményezheti bármely tag a napirend megjelölésével, 
s az elnök azt köteles összehívni. 

4. Az elnök köteles a Társulási Tanács ülését összehívni a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője 
kezdeményezésére. 

5. Az elnök az e fejezet 3. és 4. pontjaiban meghatározott esetekben legkésőbb 5 napon belül köteles a Társulási 
Tanácsot összehívni. 

6. A Társulási Tanács összehívását, az ülés előkészítését, az előterjesztések tartalmi és formai elvárásainak 
meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

7. A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az Őt helyettesítő alelnök vezeti le. 
Mindkettejük egyidejű akadályoztatása esetén az ülést a korelnök vezeti.  

 
8. A határozatképességet a tagnyilvántartásba bejegyzett szavazati jog és mértéke, valamint a jelenléti ív 

alapján kell megállapítani. 
 
9. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van. 

10. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített 
jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási 
Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Pest 
Megyei Kormányhivatal vezetőjének. 

A Társulási Tanács döntései 

A Társulási Tanács döntése határozat. A Társulási Tanács határozatait kézfelemeléssel hozza. A döntésekre 
vonatkozó részletszabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni. 

A tagok szavazatainak száma 

A Társulási Tanácsban a tagokat településenként egy szavazat illeti meg. 

A Társulási Tanács döntése meghozatalához 
szükséges szavazati arányok 

1. Minősített többséggel hozott döntés szükséges: 

- ha azt jogszabály írja elő; 

- a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott kérdésekben. 

A minősített többséghez legalább annyi tag „igen” szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő 
tagok szavazatának több, mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának felét.  

2. Az 1. pontban fel nem sorolt valamennyi esetben a javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. Az 
egyszerű többséghez legalább a jelenlévő tagok több, mint felének „igen” szavazata szükséges. 

VI. 

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

A Társulás tagjának jogai 

1. Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak 
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meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének 
kialakításában. 

2. Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 

3. Teljes joggal képviseli képviselője útján a saját önkormányzata érdekeit. 

4. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 

5. Igényelheti, és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit. 

6. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 

7. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 

8. A Társulási Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért pénzbevételekből 
(alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevételi stb.). 

9. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely kérdésben, jogosult a Társulás törvénysértő határozatának 
észrevételezésére és megtámadására. 

10. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást 
kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, 
betekinthet a Társulás irataiba. 

11. A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi vélemény 
rögzítésére és képviseletére. 

12. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 

A társulás tagjainak kötelességei 

1. A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása. 

2. Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és 
feladatok közös megvalósulását. 

3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 

4. A Társulás határozatainak végrehajtása. 

5. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a Társulás vezetőjével való egyeztetése, 
illetve a Társulással való közlése. 

6. Befizetési kötelezettségek teljesítése. Ha a Társulás céljainak megvalósításához szükséges, költségvetési 
számlára történő befizetési kötelezettségnek valamely tagtelepülési önkormányzat határidőben nem tesz 
eleget, Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Pénzügyi és Adó Iroda irodavezetője 
negyedévente történő összesítést követően felszólító levelet küld az adós önkormányzat polgármesterének a 
befizetési kötelezettség – kézhezvételtől számított – 5 munkanapon belüli rendezéséről (Gyál Város esetében 
az eljárás ugyanez). Amennyiben az adós tagtelepülési önkormányzat a felszólító levélben foglaltaknak nem 
tesz eleget, a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatban dönthet a tagsági viszony 
megszüntetéséről. 

7. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekhez a szükséges adatok és információk továbbítása a Társuláshoz. 

8. A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések teljesítése, a vagyon 
megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása. 

VII. 
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A TÁRSULÁS VAGYONA, KÖLTSÉGVETÉSE 

1. A Társulás feladatainak ellátásához, vagyonának működtetéséhez a tagok költségvetési hozzájárulást 
fizetnek.  

2. A Társulás vagyona áll: 

 a költségvetési számláján nyilvántartott befizetésekből,  

 a Társulás  ingatlan vagyonából,  

 a külön leltár szerinti ingó vagyontárgyakból. 

A Társulás vagyonának átruházására a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

3. A Társulási Tanácsot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a 
tulajdonost megilletik, illetve terhelik. 

 

A költségvetési számla forrásai 

1. Kötelező befizetés 

a) A Társulás működési költségeinek fedezése céljára: 
2013. évben a tagok fizetési kötelezettsége 30 Ft/fő. Ezt követően évenként a tagot a Tanács által 
elfogadott költségvetési határozatban meghatározott összegű, az önkormányzat folyó évi 
költségvetésének tervezésében szereplő állandó lakosságszám után számított tagdíjfizetési 
kötelezettség terheli.  

b)   A „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ működtetéséhez: a tagoknak az igénybevett 
szolgáltatásokhoz igazodó, az éves költségvetési határozatban meghatározott fizetési kötelezettsége áll 
fenn. 

 
A kötelező befizetéseket tizenkét részre elosztva, minden hónap 5-ig kell teljesíteni. 
 

2. Saját elhatározáson alapuló befizetés 

- a tag önkormányzatok átmenetileg szabad forrásainak meghatározott időre szóló átengedése a 
Társulásnak. 

3. Egyéb: 

- állami támogatás, hozzájárulás, 
- állami pályázati forrás, 
- gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás, 
- a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem 

használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, 
- a számláról kihelyezett összeg hozadéka. 

4. A számla feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács elnöke, távollétében vagy akadályoztatása esetén az 
alelnök és a munkaszervezet Társulási Tanács által ezzel megbízott dolgozói gyakorolják. Az ellenjegyzés 
jogát a Gyáli Polgármesteri Hivatal gyakorolja, mint gazdálkodó szerv, a vonatkozó szabályzataiban 
meghatározottak szerint. 

Költségvetés, beszámoló, számlakezelés 

1. A Társulás az államháztartási törvény előírásai alapján az önkormányzati költségvetések elkészítését 
megelőzően éves költségvetést készít. 

 
2. A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el. 
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3. A számla kezelése, a felhasználására vonatkozó döntések meghozatala a Társulási Tanács feladata.  

Közös intézmény fenntartása, finanszírozása 

 A közös intézmény fenntartása és finanszírozása, forrásai a vonatkozó állami költségvetési támogatásból 
történik. A támogatás és annak leigénylése, felhasználása és tervezése a vonatkozó jogszabályi előírások 
szerint történik. 

 A támogatás által nem fedezett fenntartású költségeket a Társulásban résztvevők a Társulás éves 
költségvetésének összeállítása során határozzák meg. A közös fenntartású intézmény támogatás által nem 
fedezett kiadásai forrásául a Társulás egyéb bevételei vehetők igénybe. Dönthet a Tanács pótbefizetésről is. 
A közösen fenntartott intézmény fejlesztési és felújítási szükségletét a Társulás költségvetésében kell 
megtervezni. A fejlesztés és felújítás kérdésében a Társulási Tanács dönt. 

A pénzügyi támogatás felhasználásának további szabályai 

1. A költségvetési számlán lévő összeg a Társulás vagyona, a tagok által befizetett részarányt végleges 
megszűnés esetén történő elszámolásnál lehet figyelembe venni. 

2. Az átmenetileg szabad pénzeszközök feletti rendelkezés jogát a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 
Kötelezettségvállalásra a Társulás „Kötelezettségvállalásról, érvényesítésről, utalványozásról, 
ellenjegyzésről és a számlák igazolásának rendjéről” szóló szabályzata értelmében az elnök, akadályoztatása 
vagy tartós távolléte esetén az alelnök, mindkettejük akadályoztatása esetén pedig a munkaszervezeti 
feladatokat ellátó hivatal vezetője jogosult.  

3. A döntéshozatalnál az általános tanácsi döntéshozatali szabályok szerint kell eljárni. 

A Társulás tagjának kilépése, kizárása esetén a vagyoni kérdések rendezése 

1.   A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás vagyonát a Társulás azon tagjának kell visszaadni, 
amelyik azt a Társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó szabályok 
irányadók. 

 
2.   A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását 5 évre el lehet 

halasztani, ha annak természetben történő kiadása a társulás további működését veszélyeztetné. Ez esetben a 
kivált tagot – a Társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg.  

 
VIII. 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

Társulási Megállapodás módosítása 

A Társulási Megállapodás módosítását bármely tag kezdeményezheti. A módosításhoz mind a 
tagönkormányzatok képviselő-testületének minősített többségű döntése, mind pedig a Társulási Tanács 
minősített többséggel hozott határozata szükséges. 

Megszűnés 

A Társulás megszűnik, ha: 

- annak megszűnését valamennyi tag minősített többséggel hozott képviselő-testületi határozatával 
kimondja, 

- ha a társulásban csak egy tag marad. 
- törvény erejénél fogva 
- bíróság jogerős döntése alapján. 
-  

A társulás megszűnése esetén a vagyoni kérdések rendezése 

1. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagok a Társulás 
és a költségvetési számla fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a végleges támogatások, 
juttatások arányos részének betudásával kell felosztani. 
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2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerződésben 
osztják fel. 

3. A felosztás elvei a következők: 

- Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat 
létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások). 

- Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz arányosítani kell, 
ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot. 

4. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet olyan 
módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon 
célvagyon. 

5. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a Társulás tagjai 
olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat 
ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. 

6. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és 
átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás 
biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 

IX. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen megállapodás a társulásban résztvevő valamennyi települési önkormányzat polgármesterének 
aláírásával válik hatályossá. 

2. E Társulási Megállapodás mellékletei: 

  1. számú melléklet: Társulási tagok jegyzéke (neve, székhelye, lakosságszáma), 

  2. számú melléklet: A Társulás által alapított intézmények jegyzéke. 

3. A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás kérdéseket 
elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. 

4. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései az 
irányadók. 

Gyál, 2013. …………………………… 

  Pápai Mihály 
  Társulási Tanács Elnöke 

 

Záradék: 

Jelen Társulási Megállapodást a Társulási Tanács ………………….. sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait önmagukra nézve 
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kötelező rendelkezésként: 

 Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati határozatával, 

 Bugyi Nagyközség Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati határozatával, 

 Felsőpakony Község Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati határozatával, 

 Gyál Város Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati határozatával, 

 Ócsa Város Képviselő-testülete a ……………….. számú önkormányzati határozatával, 

A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok polgármesterei aláírásukkal látják el 2013. 
………………… napján: 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében:    Vincze József  

          polgármester  

 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: Somogyi Béla  

         polgármester  

 

 

Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: Sztancs János  

  polgármester  

 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében:  Pápai Mihály  

         polgármester  

 

 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében:  Bukodi Károly  

         polgármester 
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1. számú melléklet 

a “Kertváros” Gyáli Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulása társulási megállapodásához 

A Társulás tagjai és székhelyei, a települések lakosságszáma 

 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 

Székhelye: 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

Lakosságszáma: 5 116 fő 

 Bugyi Nagyközség Önkormányzata 

Székhelye: 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. 

Lakosságszáma: 5 327 fő 

 Gyál Város Önkormányzata 

Székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

Lakosságszáma: 23 779 fő 

 Ócsa Város Önkormányzata 

Székhelye: 2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszky út 2. 

Lakosságszáma: 9 290 fő 

A Társulás lakosságszáma összesen: 43 512 fő 
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2. számú melléklet 

a “Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásához 

A Társulás által alapított intézmény 

 „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ 

Székhelye: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 42-44. 

 

Területi irodák: 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 
 2347 Bugyi, Kossuth Lajos u.17. 

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48. 

 
 Az intézmény ellátási területe: a társult települések teljes közigazgatási területe. 

Az intézmény tevékenységi köre: 

 8790 Egyéb bentlakásos ellátás; 
 87901 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások; 
 879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása; 
 8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások; 
 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás; 
 889204 Kapcsolattartási ügyelet; 
 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül; 
 88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül; 
 889921 Szociális étkeztetés; 
 889922 Házi segítségnyújtás; 
 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 
 889924 Családsegítés. 



 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat Gy.T.H. Gyál és Térsége 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére 
tagi kölcsön biztosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 59/2013. (III.28.) sz. határozatával megalakította a Gy.T.H. Gyál és 
Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t azzal a céllal, hogy hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végezzen. 
A működés beindításához, tevékenység végzéséhez számos engedélyt kell beszerezni, továbbá a szakmai feltételek 
biztosításához pályázatok, közbeszerzések lebonyolítására van szükség. 
 
A társaság törzstőkéje (1.000.000,- Ft) nem fedezi a működés beindításának, engedélyek beszerzésének és pályáztatások 
díját, amelyek eddig az alábbiak szerint alakulnak: 
 

 Cégalapítás 100.000,- 
 2 db Közbeszerzés lefolytatásának díja (nettó) 1.200.000,- 
 Közbeszerzés hatósági díjak: 460.000,- 
 Hulladékkezelési engedélyek beszerzésének és hatósági  

engedélyeztetésének, továbbá közszolgáltatói hulladékgazdálkodási  
terv készítésének díja (nettó) 790.000,- 

 Hulladékkezelési engedélyek beszerzésének hatósági díjai 327.700,- 
 Környezetvédelmi megbízott díja (nettó Ft/hó) 35.500,- 

 
A felsoroláson túl lesznek a későbbiekben felmerülő, még pontosan nem ismert költségek is (pl. bankköltség, 
könyvelés, számlázás, stb.), amelyek biztosítása ugyancsak szükségesek lesznek a működéshez. 
 
A társaság beindításához jelenleg szükséges összeg: 3.000.000,- Ft. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kft. működésének biztosításához az előterjesztésben foglaltakat megvitatni 
és határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) egyszemélyes alapítója a Kft. működésének beindításához, engedélyek 
beszerzéséhez, pályázatok lebonyolításához 3.000.000 Ft tagi kölcsönt biztosít a 2013. évi költségvetés 6. számú 
mellékletében a céltartalékok között a  „Pályázattól függő beruházások önrésze” soron tervezett 20 millió forint terhére. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
Gyál, 2013. május 13. 
 
 
 
        Zsigovits Gábor  
           ügyvezető igazgató 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Dél-Pest Megyei TISZK Nonprofit  Közhasznú Kft. 
támogatására és egyéb intézkedések megtételére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) 5 %-os résztulajdonosa a 13/2013 
(I.31.) számú határozatával megerősítette a fenti gazdasági társaság megszüntetését a taggyűlés által hozott 
173/2013. (I. 29.) határozat alapján.  
 
A Társaság tulajdonosai a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92/A. § (9) 
bekezdése értelmében döntöttek arról, hogy  

 nem tudják vállalni a gazdasági társaság fenntartásával együtt járó költségeket (2013. január 29-i 
taggyűlés) és  

 végelszámolással megszüntetik (2013. március 4-i taggyűlés, 182/2013. [03.04] számú határozat) azt. 
 
A Társaság tulajdonosai a Sztv. 5. § (6) bekezdése szerint döntöttek a 

 térségi integrált szakképző központ 2013. március 28-i hatállyal történő megszüntetéséről is (2013. március 
28-ai taggyűlés, 183/2013. [03.28.] számú határozat).  

 
A Társaság tulajdonosai megállapodtak továbbá abban, hogy 

 az ügyvezetés által a CIB Bank számára 2013.02.26-án megküldött, 179/2013. (03.04) sz. határozatban 
megerősített ajánlatban szereplő 135.282.754,- Ft és a 180/2013. (03.04) sz. határozat szerint tőketörlesztésre 
átutalt 115.000.000,- Ft különbségét, 20.282.754,- Ft-ot a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában a 
Társaság rendelkezésére bocsátják, a CIB Banknál fennálló hitel törlesztésének céljából. (2013. március 
04-ei taggyűlés, 181/2013. [03.04.] számú határozat) 

 
A társaság végelszámolással történő megszűnése abban az esetben történhet meg, amennyiben teljesíti 
valamennyi fizetési kötelezettségét.  
 
A 2013. március 28-ai taggyűlésen a társaság ügyvezető igazgatója előterjesztette, hogy a fenti közel 20.283 e Ft 
összegnél magasabb összegre van szükség, mivel - a március 4-e ülést követően - 2013. március 8-án kimutatta a CIB 
Bank, hogy a tartozás 33.670.134,- Ft. (1. sz. melléklet) 
 
Ebből az összegből 29.485.208,- Ft  tulajdonosok közötti felosztása az alábbiak szerint alakul: 

           tulajdoni hányad 
 Pest Megyei Intézményfenntartó Központ    16.530.445,-Ft 81,5 % 
 Nagykáta Város Önkormányzata       2.028.275,-Ft 10,0 % 
 Gyál Város Önkormányzata       1.014.138,-Ft   5,0 % 
 Szent István Egyetem           709.896,-Ft . 3,5 % 
  
Ö s s z e s e n:        20.282.754,-Ft 
 
 

A március 28-ai ülés után a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ képviselője úgy nyilatkozott, hogy befizetnek 
7.500.000,- Ft összeget, így a további tagokra eső fizetési kötelezettség az alábbiak szerint alakul: 
 

 Nagykáta Város Önkormányzata           920.245,-Ft 
 Gyál Város Önkormányzata           460.123,-Ft 
 Szent István Egyetem            322.086,-Ft 
Ö s s z e s e n:          9.202.454,-Ft 
 

Valló Péter ügyvezető tájékoztatása szerint – amennyiben a fenti összegek befizetése megvalósul – a fennmaradó 4.185 
e Ft tartozás már kezelhetővé válik. 
 
Fentiek alapján Gyál Város Önkormányzatára háruló költség 1.474.260,- Ft.  
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Az Sztv. előírja, hogy a térségi integrált szakképző központ tagjainak 2013. március 31-ig kötelesek írásba foglalni 
megállapodásukat a térségi integrált szakképző központ további működésével kapcsolatban.  

 
Fentiek értelmében 2013. március 28-ai keltezéssel elkészült a Társaság és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Ceglédi Tankerület közötti megállapodás, melynek aláírásához a tulajdonosok felhatalmazása szükséges.(2. sz. 
melléklet) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntés meghozatalára. 
 

 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) 5%-os résztulajdonosa a 
társaság végelszámolással történő megszüntetése, és a szakképzést szolgáló ingó vagyonának megőrzése érdekében az 
alábbi döntéseket hozza: 
 
 

1. a Társaság által a CIB bank felé fennálló és dokumentummal igazolt – a bank és a társaság közötti 
hitelszerződésben és a kapcsolódó általános szerződési feltételekben meghatározott – tartozás kiegyenlítése 
érdekében a törzstőke arányos részének megfelelő (5%), 1.014 e Ft, de maximum 1.474 e Ft forint értékben 
vissza nem térítendő tulajdonosi támogatást biztosít a Társaság számára a 2013. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére.  
A tulajdonosi támogatást csak abban az esetben biztosítja, ha valamennyi tulajdonos megteszi ezt a tulajdoni 
hányadának megfelelően; 
 

2. megerősíti a térségi integrált szakképző központ 2013. március 28-i hatállyal történő megszüntetését és 
megerősíti a taggyűlés által hozott 183/2013. [03.28] számú határozatot; 

 
3. felhatalmazza a polgármestert, a Társaság és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület 

közötti megállapodás aláírására és a határozat 1. pontjában foglaltak végrehajtására. 
 

Határidő: 2013.június 30. 
Felelős:  Polgármester 

  
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné ügyintéző, címzetes vezető főtanácsos 
 
G y á l, 2013. április 15. 
 
 
 
  Pánczél Károly 

           alpolgármester 
 
 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

 

         Diera Éva 

                 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
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Iktatósám: woD/ l..&x /Kl2013.
Ügyintéző: dr. Babics Kinga
Tel.: 06-30-678-11-14
Tárpry: aján|at elutasitása
Budapest, 2013. március 8'

DPMTISZK NonProfit Kft.
Valló Péter
részére

2700 Cegléd, Malom tér 3.

Tisztelt Címzett!

A cIB Bank Zártkörűen Műk.'dő Részvénytársaság (7027 Budapest Medve u. 4-"].4., a
tovább.iaktan:'Bank}.kepViSéletében eljárva a KKV T{itelek Béhajtása szíves tájékoztátásúl köz1i, hogy
Bankunknak nem.áll módiában elfogadni a DPMTISZK Kft' ügyében tett. 2013. március hó 4.
napján ke|t. K00Bl2013/01 számú aiánlatukat.

Tájékoztatjuk továbbá onöket, hogy a DPMTISZK Kft. FA7-037764A számri hitelszerződéséből
eredően az adósnak - Bankunkkal szemben 2013'03.08. napján az alábbi tartozása áll fenn :

Leiárt tőke tartozás : 33.656.989,56 HUF
Leiárt tőkére felszámolt késedelmi kamat: 13.a44,92HUF
Leiárt üwleti kamat : O HUF
Leiárt üsy|eti kamatra felsz. késedelmi kamatl O HUF
Osszesen: 33.670.134,48 HUF

Mindezekre tekintettel, a CIB Bank Zrt ezennel ÍelszólÍtia az Adóst, hogy a Íent említett, leiórt,
azonnal esedékes frzetési kiitelezettségeÍket a kiÍÍzetésig Íelmertilő késedelmi kamatokkal
növelten Íelen levéI kézhezvételtőI szdmíntt 3 banki napon belíil Íízessék meg .,DPMTISZK Kft.
ta rto zó s r en d e zé s e,, megi egy z és s el :

l 70707078 47a21602 53800000 sz,HUFbankszómlúra,

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hory amennyiben a fenti határidóig a nevezett lejárt, esedékes
kötelezettségek nem kerülnek a CIB Bank Zrt. részére megfizetésre, a Bank haladéktalanul iogi
Iépéseke t kezd eméntlez kijvetelései megtérüIése, behai tása érd ekéb en.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2013' március hó B'
lÍ rj: i{í1 Il{7'
i : .;,.:. i;,11;f i  l:r; lr i:: i ,

'. ..TÍsztelettel: '. ,.,' :
dr. Bab'icq Kinga

KKV BehajtáS.Téam III' Vezető
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CSASZ: 11781028-5-44 csoport kizösségi adószám: HU,l77B1o2B Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt. Tevékenységi
engedély száma:957/1997/r' |V41' a44.10/20o2' Blc (SWlFT) kid: CIBHHUHB
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MEGÁLLAPODÁS 
 
Amely létrejött egyrészről a 
DPMTISZK Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

 székhely: 2700 Cegléd, Malom tér 3.  
 cégjegyzékszáma: 13-09-123299 
 adószáma: 22192314-2-13 
 statisztikai számjele: 22192314-8532-572-13 
 Nyilvántartásba vételi szám: RT04-033/2010 
 képviseli: Valló Péter ügyvezető  

(a továbbiakban: Gazdasági társaság), 
valamint – az alábbiakban felsoroltak szerint – tagjai: 
 
Pest Megyei Intézményfenntartó Központ  

 székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7. 
 adószáma: 15795630-2-41 
 statisztikai számjele: 15795630-8411-312-01 
 törzsszáma: 795636 
 képviseli: Horváth Péter Központvezető 

 
Nagykáta Város Önkormányzata 

 székhely: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. 
 adószáma: 15730727-2-13 
 statisztikai számjele: 15730727-8411-321-13 
 törzsszáma: 730721 
 képviseli: Kocsi János polgármester 

 
Gyál Város Önkormányzata 

 székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 adószáma: 15730370-2-13 
 statisztikai számjele: 15730370-8411-321-13 
 törzsszáma: 730370 
 képviseli: Pápai Mihály polgármester 

 
Szent István Egyetem 

 székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 
 adószáma: 15329767-2-13 
 statisztikai számjele: 15329767-8542-312-13 
 törzsszáma: 329761 
 képviseli: Dr. Solti László rektor 

 
(a továbbiakban együtt: Tagok), 
 
másrészről a  
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület 

 székhely: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 1. 
 adószáma: 15799658-2-41 
 statisztikai számjele: 15799658-8412-312-02 
 törzsszáma: 799656 
 képviseli: Csajka Józsefné Rebek Éva tankerületi igazgató 

(a továbbiakban: KIK), 
 
együttesen Felek 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. Felek előzményként rögzítik, hogy a Gazdasági társaság tulajdonosai a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92/A. § (9) bekezdése értelmében döntöttek arról, hogy nem tudják 
vállalni a gazdasági társaság fenntartásával együtt járó költségeket (2013. január 29-i taggyűlés, 173/2013. 

1. oldal 



 
 

2. oldal 

[01.29] számú határozat) és végelszámolással megszüntetik (2013. március 4-i taggyűlés, 182/2013. [03.04] 
számú határozat) azt. 
 
2. Felek az Sztv. 92/A. § (9) bekezdése figyelembevételével jelen megállapodásban is deklarálják azt, hogy a 
Gazdasági társaság tulajdonosai a 2013. március 28-i taggyűlésen (183/2013. [03.28] számú határozat) a Sztv. 
5. § (6) bekezdése szerinti térségi integrált szakképző központot 2013. március 28-i hatállyal megszüntetik. 
 
3. A Gazdasági társaság által elnyert és megvalósított projektek, valamint a működtetett szolgáltatások az 
alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: 
 
3.1. A Gazdasági társaság jelenleg nem rendelkezik előkészületi, megvalósítási, vagy fenntartási szakaszban 
lévő EU-s társfinanszírozású projekttel. 
 
3.2. A Gazdasági társaság az alábbi folyamatban lévő egyéb projekt részese: 

 az MPA képzési alaprész 2010. évi decentralizált kerete terhére elnyert támogatás kapcsán 2015. 
december 31-ig: 

o szerződés száma: DT-KM/2/001/2010 
o szerződő felek: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet – Gazdasági társaság 

 
3.3. A Gazdasági társaság által 2011. december 31-ig begyűjtött, felhasznált, illetve a partnerintézményi kör 
számára továbbadott szakképzés fejlesztési támogatásból beszerzett „javak” jogszabály szerinti üzemeltetése, 
fenntartása a beszerzéstől számított 5 éven (ingatlan esetében 10 éven) keresztül. 
 
4. A KIK vállalja az Sztv. 92/A. § (9) bekezdése értelmében, a Gazdasági társaság megszűnése esetén a 3. 
pontban felsorolt fenntartási kötelezettségek teljesítését. Ennek érdekében kezdeményezi a 3.2. pontban 
meghatározott projekt esetében a támogató szerződő félnél a támogatási szerződés ezirányú módosítását. A 
Gazdasági társaság vállalja, hogy a 3.3. pontban átvett szakképzés fejlesztési támogatások kapcsán a jogutódlás 
tényéről tájékoztatja az érintett támogatókat. 
 
5. A Gazdasági társaság és a Tagok vállalják, hogy amennyiben az 4. pontban foglaltak szerint a támogatási 
szerződés módosítása megtörténik, valamennyi, az érintett projekttel kapcsolatosan a birtokukban lévő írásos 
dokumentációt a KIK részére átadják. 
 
6. A Gazdasági társaság a tulajdonában lévő vagy vagyoni értékű joga alapján rendelkezésre álló, szakképzési 
célt szolgáló ingó és ingatlan vagyon arányos, 2012. december 31-ig a KIK által átvett szakképző iskolák 
használatában álló részének – de legalább a 2012. december 31-ei állapot szerinti önkormányzati tulajdonrész 
arányában – ingyenes használati jogát az Sztv. rendelkezéseinek megfelelően biztosítja a KIK részére. A KIK és 
a Gazdasági társaság ennek érdekében használati szerződést kötnek. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a használati szerződés megkötéséhez hozzájárulásukat adják. 
 
7. A Tagok vállalják, hogy a Gazdasági társaság cégjegyzékből való törlése után az általuk átvett, a 
szakképzési feladatellátást szolgáló vagyont – az Sztv. rendelkezései szerint – vagyonkezelésbe adják a KIK-
nek. 
 
8. Jelen megállapodás 3.2. pontja hatályát veszti abban az esetben, amennyiben a vonatkozó támogatási 
szerződés 4. pont szerinti módosítása támogatónak felróható okból meghiúsul. 
 
9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, így a 
Polgári Törvénykönyv, a Gazdasági társaságokról szóló törvény és a Szakképzésről szóló törvény rendelkezései 
az irányadók. 

 
10. Felek jelen megállapodást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
Cegléd, 2013. március 28. 
 

 
 

 
 



 
 

3. oldal 

 
 
 

................................................................. 
Pest Megyei Intézményfenntartó Központ 
képviseli: Horváth Péter központvezető 

 
 
 

................................................................. 
Nagykáta Város Önkormányzata 

képviseli: Kocsi János polgármester 
 
 
 
 
 

................................................................. 
Gyál Város Önkormányzata 

képviseli: Pápai Mihály polgármester 

 
 
 
 
 

................................................................. 
Szent István Egyetem 

képviseli: Dr. Solti László rektor 
 
 
 
 
 

................................................................. 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Ceglédi Tankerület 
képviseli: Csajka Józsefné Rebek Éva tankerületi 

igazgató 

 
 
 
 
 

................................................................. 
DPMTISZK Dél-Pest Megyei Térségi Integrált 
Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
képviseli: Valló Péter ügyvezető 

 
 



Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás  megkötésére az 
ÁROP-3.A.2-2013 pályázat beadására vonatkozóan 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyary-program szervezet-beavatkozási területéhez kapcsolódó intézkedések körébe tartozik a ÁROP-
3.A.2-2013 pályázat kiírása,  mely a Közép-Magyarországi régióban levő önkormányzatok szervezetfejlesztését 
hívatott segíteni. 
A pályázatnak ki kell terjedni:  
 az ÁROP-3.A.1 nyertes pályázatunkban vállalt és megvalósított intézkedések felülvizsgálatára;  
 a támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok vizsgálatára; 
 a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid-, közép- és hosszú távú opciói és stratégiája 

kidolgozására; 
 feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozására; 
 intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer alkalmazására; 
 feladat ellátási és funkcionális tevékenységek ellátási modelljének kidolgozására; 
 közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségi mérésekre és elemzésre; 
 szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálatára; 
 CAF minőség-menedzsmentre; 
 humánerőforrás kapacitás vizsgálatára és a  
 hatékonyságnövelő intézkedések nyomon követésére. 
 
A pályázat 100%-os intenzitású, önrész nem szükséges. A fent említett folyamatok szabályozásához azonban 
szakemberek tanácsadása szükséges. 
 
A pályázatíráshoz és a folyamatok szakmai támogatásához feltétlenül szükséges a szakértők igénybevétele. A 
pályázati folyamatnak speciális elvárásai és szaknyelvezete miatt, a napi feladatellátás mellett a szervezetnek 
nincs elegendő szakmai kapacitása a feltételek teljesítésére. Ugyanakkor a Magyary-program szervezeti 
elvárásaihoz szeretnénk felzárkóztatni a hivatalt. 
 
A közigazgatási területen két referenciával rendelkező cég adott ajánlatot: 
 

1. Az Agenda Pályázatház (Cégjegyzék szám: 13-09-133844) ajánlata a mellékelt megállapodás 2.8 és 
2.10 pontja szerint, sikerdíjas pályázat esetén, max. 200 e Ft+ ÁFA összegért. 
Azonban a pályázat megvalósításához szükséges fentiekre kiterjedő szolgáltatásokat a velük 
együttműködő DFT-Hungária végezné el, ami várhatóan az elnyert összeg 65 %-át is kiteheti. 

 
2. Evidens Team Kft. (adószám: 23988695-2-41) A pályázat megírásának egyszeri költsége 100 e Ft+Áfa 

sikerdíjas a melléklet 17. pontja szerint. A szakmai koncepció összeállítását az IPS Tanácsadó Kft-vel 
végeztetnék. A kötelező elemek megvalósítása tanácsadói támogatással  azonban a projekt elemek 70%-
a lehet. 
 

Gyál Város Önkormányzatának javasolt az ÁROP-3.A.2-2013 szervezetfejlesztési pályázaton indulnia és a 
pályázati projektmenedzsmentet igénybe venni annak érdekében, hogy szervezetfejlesztését a legnagyobb 
sikerrel és legkisebb kockázattal tudja megvalósítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogató döntését és a pályázatíró kiválasztását, egyben a határozati 
javaslatok egyikének elfogadását. 



 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. támogatja az önkormányzat ÁROP-3.A.2-2013 szervezetfejlesztési pályázaton való indulását és a 
pályázat benyújtása érdekében az Agenda Pályázatházzal (Cégjegyzék szám: 13-09-133844) való megállapodás 
megkötését és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására és a további intézkedések megtételére. 

 
2. támogatja az önkormányzat ÁROP-3.A.2-2013 szervezetfejlesztési pályázaton való indulását és a 
pályázat benyújtása érdekében az Evidens Team Kft. (adószám: 23988695-2-41) való szerződés megkötését és 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására és a további intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2013. június 15. 
Felelős: Polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Sávai Mária aljegyző 
 
Gyál, 2013. május 4. 
 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 
 
 
 
 
Az előterjesztés a 2013. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
          
 
          Diera Éva 
              Pénzügyi irodavezető 
 
 
 
 
Az Evidens Team Kft. megbízási szerződés tervezete helyszínen kerül kiosztásra. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Címzett:  Pápai Mihály Polgármester Úr részére 

Cím:  Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 

          2360 Gyál, Kőrösi út 112-114 

 

Az ÁROP 3.A.2-2013 pályázat megvalósításának lehetőségei 
 

I. Megvalósíthatósági javaslattétel a pályázat keretein belül 

Miért és hogyan érdemes a pályázat lehetőségeiből választani? 
 

A pályázat előnyei az Önkormányzat részére: 
 

1. A pályázaton történő elindulás teljes mértékben költségmentes az Önkormányzat számára (pályázat 

megírása sikerdíjas) 

2. Nyertes pályázat esetén a gyáli önkormányzat 40 millió forint vissza nem térítendő támogatásban 

részesülhet 

3. Olyan tevékenységeket lehet ebből az összegből megvalósítani, amit egyébként az adófizetők helyi 

adójából lehetne csak finanszírozni 

4. Nyertes pályázat esetén a szervezetfejlesztési tevékenységgel költséghatékonyabb, plusz bevételi 

forrásokat előteremtő, szervezettebb és átláthatóbb, ellenőrizhetőbb önkormányzati működés érhető el 

5. Az ÁROP  3.A.2-2013 pályázat ezen kívül lehetővé teszi önkormányzati tisztviselők bevonását a 

projektbe. A feladataik  célkitűzésként valósulnak meg melyet béren kívüli juttatással lehet kompenzálni. 

Javasoljuk az igényelt támogatási összeg  minimum 20%-át a projektben résztvevő kollégák célkitűzésére 

és juttatására fordítani. 

(A lenti tanácsadói feladatokba bevont tisztviselők által elvégezhető tevékenységek későbbi szakmai 
egyeztetést igényelnek.) 

6. Javasoljuk továbbá az immateriális javak elszámolható költségeibe beépíteni a pályázó munkájához 

szükséges szoftverek  és eszközök beszerzését. 

7. A pályázat megírásával kapcsolatos feladatokat az IPS Tanácsadó Kft. partnere, az önkormányzati 

tevékenységekben jártas  Evidens Team Kft. végzi el. A pályázatírás sikerdíjas. Nyertes pályázat esetén a 

díj egyszeri: 100.000 HUF+Áfa (részleteket lásd: Megbízási szerződés tervezet) 

8. A pályázat megvalósítását, kivitelezésének nyomon követését és sikeres zárását  - tekintettel a szigorú 

eredménybemutatási kötelezettség valamint a kötelezően megvalósítandó nyomon követési rendszer 

alkalmazására -  az IPS Tanácsadó Kft vállalja. Ennek díjazása teljes körűen elszámolható az igényelt 

összeg terhére. 

9. A pályázat során megvalósítandó feladatok közé tartozik egy átfogó, széleskörű lakossági elégedettség 

felmérés is melynek segítségével tovább növelhető az önkormányzati szolgáltatások sikeressége és 

színvonala, elősegítve a lakosság hosszú távú támogatását. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Hatékonyságjavítás keretrendszere az önkormányzatoknál 

Az Önkormányzati törvény valamint a Járási törvény rendelkezéseinek megfelelően változik az 
önkormányzatok  feladatköre. A városok vezetése számára a kihívást azonban nem csupán 
ezen feltételek biztosítása jelenti, hanem a város intézményeinek hosszú távon fenntartható 
működtetése, valamint a városban élők szükségleteit szem előtt tartó, valódi szolgáltató 
önkormányzat megteremtése. 
Napjainkban a közszférával kapcsolatos elvárások folyamatos növekedése tapasztalható, a 
hatékonyság, gyorsaság, rugalmasság már nem csupán az üzleti szférával szembeni 
követelmény. 
A közszféra szolgáltatásokat nyújt, ezért egyre fontosabb szempont az ügyfelek (a 
szolgáltatásokat igénybe vevők) elégedettsége.  

 
 

III. Szervezetfejlesztési tevékenység megvalósítása és kivitelezése  - szakmai ajánlat a 

gyáli önkormányzat esetében 

A következő szolgáltatásokkal valósíthatók meg az ÁROP 3.A.2- 2013 kiírás kötelező jellegű és 
választható tevékenységei 

 
A kötelező elemek megvalósítása tanácsadói támogatással – a projekt elemek 70%-a kell 

legyen  

 
ÁROP Tevékenység 

 
Szervezetfejlesztési tanácsadói tevékenység 

 
Támogató 
infrastruktúra és 
szerződéses 
kapcsolatok 
felülvizsgálata 
 
(kötelező) 

- az  intézmény működési struktúrájának átvizsgálása 

- szervezeti kapcsolatok felülvizsgálata 

- meglévő szervezeti működési szabályzatok áttekintése 

- döntéshozatali folyamat működésének felülvizsgálata 

 
A vizsgálat alapján javaslattétel: 

 

 az intézmény hatékony működési struktúrájára 

 új, folyamat alapú szervezeti ábra definiálása 

 működési egységek átszervezésére és megvalósítására 

 beszállítói kapcsolatok analízisére  
 
 
 
Humán erőforrás 
kapacitás mérése 
 
(kötelező) 

 szervezeti működés szerinti munkakörök elemzése 

 elvárt kompetenciák  és azok szintjeinek meghatározása 

 a munkaköröket betöltő kollégák tudásnak,  képességeinek, 
készségeinek felmérése 

 egyéni munkaköri illeszkedések meghatározása  

 összefoglaló eredmények elkészítése 

 fejlesztési tervek kidolgozása 



 

 

 

 

 

ÁROP Tevékenység 
 

Szervezetfejlesztési tanácsadói tevékenység 

 
 
Átfogó lakossági felmérés 
 
(kötelező) 

 közszolgáltatással kapcsolatos fókuszpontok meghatározása 

 kérdőív kidolgozása 

 lakosság körében történő felmérése 

 eredmények analízise 

 javaslattétel az elégedettségnövelő lépésekre 

 az önkormányzat megítélésének javítása 

 
Nyomon-követési rendszer 
kidolgozása 
 
(kötelező) 

A  fenti kötelező és  választható tevékenységek során elvégzett 
felmérések és javaslatok megvalósulását ún.  Kulcs Mutató monitoring 
rendszerrel nyomon követjük. Vagyis meghatározzuk, hogy az egyes 
fejlesztési feladatok mikor és hogyan valósultak meg, teljesültek-e 
egyáltalán az eredetileg meghatározott formában.  Ahol eltéréseket 
tapasztalunk az eredeti célkitűzéstől, visszaigazítást, adott esetben 
újratervezést javaslunk. 

 
 
 
 
 
 
Költségcsökkentés, 
hatékonyságnövelés 
 
(kötelező) 

 
 az intézmény pénzügyi és költségvetési struktúrájának 

áttekintése 

 pénzügyi mutatók áttekintése 

 helyzetelemzés 

 költség optimalizációs lehetőségek feltárása 
 
A vizsgálat alapján javaslattétel: 
 

- teljesítmény és feladat  alapú elszámolásra 

- az intézmény egyéb bevételi lehetőségeinek  
feltárására 

- a meghatározott és egyéb bevételi források 
hatékony megosztására 

- új folyamatok oktatása 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Az általunk javasolt választható  elemek megvalósítása tanácsadói támogatással – a projekt 
elemek 30%-a (legalább 4 választható tevékenység kötelező a 20 ezer fő feletti 

településeknél) 
 

 
ÁROP Tevékenység 

 
Szervezetfejlesztési tevékenység és eredménye 

 
 
CAF modell bevezetésének 
támogatása 

 önértékelés előkészítése a modell alapján 

 a modell mérési pontjainak meghatározása (stratégia, HR, 
partnerkapcsolat, eredmények stb.) 

 önértékelés végrehajtása workshopon keresztül 

 az önértékelés eredményeinek felhasználása 

 a működés továbbfejlesztésére irányuló javaslatok összegzése 

 nyomon-követő visszamérés előkészítése 
 
 
 
 
Feladat ellátási és 
finanszírozási modell 

 

 az önkormányzatokhoz tartozó intézmények (bölcsőde, óvoda, 
iskola, szociális intézmények) működési modelljének analízise 

 szolgáltatási folyamatok felülvizsgálata 

 hozzájuk tartozó költségek elemzése 

 optimalizációs vizsgálat 
 
A vizsgálat alapján javaslattétel: 
 

 költség és működés hatékony feladat és finanszírozási modell 
kidolgozása 

 bevezetése az intézményekbe 
új folyamatok oktatása 

 
 
 
 
Térségi feladat ellátási 
modell kialakítása 
 

 meglévő, térségi szintű feladatvállalások felülvizsgálata 

 rendelkezésre álló kapacitások meghatározása 

 jövőbeni, önként vállalt feladatok meghatározása,  
 
A vizsgálat alapján javaslattétel: 

 új, térségi feladat ellátási modell kidolgozása 

 a modellt működtető, szükséges, funkcionális 
tevékenységek meghatározása  

 harmonizációja az intézmény működéséve 

 
Támogató folyamatok 
felülvizsgálata 
 
 

 önkormányzati „alapfolyamatok” (kockázatkezelés, 
panaszkezelés, ügyirat és dokumentum kezelés stb.) 
felülvizsgálata 

 szervezeti működési szabályzat áttekintése (irányítási rendszer, 
ellenőrző szerv, munkaszervezet, koordinációs eszközök, 
rendelkezések stb.) 
 

A vizsgálat alapján javaslattétel: 

 a folyamatok optimalizációjára 

 párhuzamos folyamatok megszüntetésére 

 erőforrásigény csökkentésére 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Az ajánlatadó pályázó bemutatkozása 

Név: IPS Tanácsadó Kft. 

Cím: 1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 65. 

Akkreditációk: 1. Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL-2280 

2. Program akkreditációs lajstromszám: PL-4531 

3. Szervezetfejlesztési regisztrációs azonosító: ROP-VTSA 2011-0386 

Kontakt személy: Szirtes Hajnalka   
mail: hajnalka.szirtes@ipsservices.eu        mobil: 20/9139-480 

 
Az IPS Korlátolt Felelősségű Társaság feladata, hogy fejlesztő programjaival hozzájáruljon a 
szolgáltatásait igénybevevő szervezetek humánerőforrás fejlesztéssel kapcsolatos 
célkitűzéseinek eléréséhez. 
Célunk, hogy Megbízónkkal való együttműködésünk során maradéktalanul megfeleljünk 
elvárásaiknak, gyorsan és rugalmasan alkalmazkodjunk a szervezeti, munkavállalói 
ismeretigények változásaihoz. 
 
Cégünk 2006-ban alakult, a Felnőttképzési Akkreditációs Testület által akkreditált intézmény. 
Fő profilunk a szervezeti működési folyamatok hatékonyságának javítása – a működési 
hatékonyság fejlesztése, szervezetfejlesztés, valamint az erre épülő felnőttképzések, 
felnőttképzési szolgáltatások biztosítása. A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi 
Központ több mint 15 képzésünket regisztrálta. 
 
Társaságunk szakmai vezetése és a velünk szerződéses jogviszonyban álló szakemberek már 
több mint öt éve dolgoznak együtt. Szakembereink mindegyike a szervezetfejlesztés és/vagy 
felnőttképzés területén több éves tapasztalattal rendelkezik és együttműködésünk során 
számos szervezetfejlesztési – képzési projektet valósítottunk meg sikeresen.  
 

   A Vezető tanácsadók többsége olyan gyakorlott, vezetői tapasztalatokkal rendelkező 
szakember, akik saját bőrükön maguk is tapasztalták a belső működési problémák 
eredmény-visszatartó hatásait és számtalanszor dolgoztak együtt azok javításán tanácsadó 
cégekkel. A tanácsadók rendelkeznek az európai legjobb gyakorlatok ismeretével, releváns 
benchmark információkkal, amelyek felhasználása elősegíti a partnerek hatékonyságának 
növelését.  A „Szervezetfejlesztés önkormányzatánál” program során való 
együttműködésünkkor a  szervezetfejlesztésben és képzésben jártas, a közigazgatási 
területet ismerő szakembereket kívánunk  a megvalósítási folyamatba bevonni. Cégünk 
működési folyamataiból adódóan a szakemberek, mint    alvállalkozók látják el feladatukat 
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A főprofilt olyan komplex szolgáltatások tervezése és kivitelezése képezi, amelynek célja az 
ügyfelek hatékonysági tartalékainak feltárása és mobilizálása a működés „hard” és „soft” 
elemeinek összehangolásával a maximális szinergia elérése érdekében.  Ehhez a SZINT 
(szervezeti integrációs) keret rendszer adja meg az alapot, amely a következő elemekből 
tevődik össze:    
 

2. Törvényi, pü.-i és 

más szabályozási 

keretek áttekintése, 

befolyásolása

3. Folyamatok és 

felelősség-megosztás 

felülvizsgálata

4. A szervezeti 

struktúra átalakítása

7.  Rendszerek, belső 

szabályzók fejlesztése

6. A munkatársak 

illesztése az új 

struktúrához

INDÍTÁSINDÍTÁS

1. Stratégiai 

koncepció, jövőkép

5. A változások 

kulcsembereinek 

motiválása

TERVEZÉSTERVEZÉS IMPLEMENTÁCIÓIMPLEMENTÁCIÓ

10. Folyamatos és párhuzamos külső és belső kommunikáció

9. A munkatársak 

kompetenciáinak 

fejlesztése

8. Szervezeti 

kultúrafejlesztési 

program

ÜtemezésÜtemezés

MŰKÖDTETÉSMŰKÖDTETÉS

A szervezeti integrációs programA szervezeti integrációs program

 
 
 
A hatékonyságjavítási javaslatok a működési folyamatok áttekintésén, vizsgálatán alapulnak, 
amelynek során a partner szervezetre szabott folyamattérkép egyes főfolyamatai mentén 
történik a technológiai rendszerből, a belső szabályozási struktúrából, illetve 
termelésirányítási rendszerből adódó szükségszerűen egymás utáni, vagy párhuzamosan 
szervezhető tevékenységek beazonosítása, a tevékenységek elvégzéséhez szükséges inputok, 
elvárt outputok rögzítése, és az egyértelmű szervezeti felelősségek meghatározása.  A 
folyamatok hatékonyságának javításához több éves folyamatszervezési és minőségirányítási 
tapasztalat biztosít megfelelő alapot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Referenciák a témában 

 
Az IPS Tanácsadó Kft. valamint a tevékenységeibe bevont alvállalkozók az alábbi 
szervezetfejlesztési és működési audit referenciákkal rendelkeznek: 
 
Állami szektor: 
 
1. Tompa Város Önkormányzat  

2. Füzér Önkormányzat  

3. NAV 

4. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 

5. ÁAK Zrt. 

Profit szektor: 
 
1. Globenet Zrt. 

2. RSM DTM Zrt. 

3. Peugeot Qualite Hungária Kft 

4. Jet-Sol Kft. 

5. OTP Faktoring Zrt. 

6. Transelektro Zrt. 

 

 

 

 

Együttműködés esetén az ajánlat tartalma további, szakmai egyeztetés igényel. 

 

Szirtes Hajnalka 

ügyvezető igazgató 

 

 

Budapest, 2013-05-20 

 
 

 
 

 

 

 



EGYÜTTMŰKÖDÉSIMEGÁLLAPODÁS 
(ÁROP-3.A.2-2013) 

amely létrejött egyrészről az Agenda Pályázatház Pályázati Tanácsadó Kft. (székhely: 
2230 Gyömrő. Kassai u. 18. 4.: cégjegyzékszám: 13-09-133844: adószám: 11698737-2-13: 
képviseli: Radosiczky Imre ügyvezető, továbbiakban: Agenda Pályázatház), 

másrészről 

Szervezet neve: .............................................. . 

székhely: ............................................ . 

cégjegyzékszám/törzsszám: ................................... . 

adószám: ............................................. . 

képviseli: ............................................ . 

mint ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) 

között a keltezés szerinti napon az alábbi feltételekkel: 

l. A megállapodás tárgya és célja 

1.1 Szerzödö felek jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 
ÁROP-3.A.2-2013 - Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő 
önkormányzatok számára c. pályázat (továbbiakban: pályázat) projekttervezési, 
pályázatírási. pályázat beadási, hatósági szerzödéskötési és hatósági elszámolási 
folyamatában az itt meghatározott tartalommal és módon együttműködnek. 

1.2 Agenda Pályázatház kijelenti. Ügyfél elfogadja, hogy Agenda Pályázatház az 1.1 
pontban feltüntetett tevékenységekhez alvállalkozókat vehet igénybe a szolgáltatási 
színvonal megtartásávaL 

1.3 Ügyfél ki_jl.:lenti. hogy jelen megállapodásban meghatározott együttműködése 
Agenda Pályázatházzal kizárólagos, azaz harmadik személlyel jelen megállapodás 
hatálya alatt a pályázattal kapcsolatban a projekttervezési. pályázatírási, pályázat 
beadási. hatósági szerzödéskötési és hatósági elszámolási folyamat ellátására és 
támogatására további szerzödést nem köt. 

1.4 Szerzödö felek jelen megállapodásban meghatározott együttműködési kötelezettsége 
a pályánt kapcsán a 4.1. illetve 4.2 pontokban meghatározott ideig tart. 

1.5 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szolgáltatás becsült nettó értéke 
déri a közbeszerzési értékhatárt akkor Ügyfél Agenda Pályázatházat bízza meg a 
közbeszerzési djárás lebonyolításának szervezésével. Ez abban az esetben igaz, ha a 
közbeszerzési eljárás díja nem tartozik versenyeztetési eljárás hatálya alá. 



2. Agenda Pályázatház jogai és kötelezettségei 

2.1 Agenda Pályázatház kijelenti. hogy a pályázati útmutatóban rögzített feltételek 
szerint alkalmas jelen szerzödés tárgyának megvalósítására. 

2.2 Agenda Pályázatház vállalja a pályázathoz benyújtandó projektterv elkészítését 
amely kötelezően tartalmazza a biztosítandó szolgáltatások tervét (például: szakmai 
koncepció, képzési terv) és a pénzügyi tervet. Ezeket Agenda Pályázatház köteles 
előzetesen (a pályázat beadása előtt) Ügyféllel jóváhagyatni. 

2.3 Agenda Pályázatház jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg megjelöli a pályázat 
beadásának tervezett határidejét. 

2.4 Agenda Pályázatház köteles a teljes pályázatírási. szerzödéskötési és elszámolási 
folyamatot lebonyolítani. 

2.5 Agenda Pályázatház köteles a pályázattal kapcsolatos teljes dokumentációs 
folyamatot lebonyolítani. 

2.6 Agenda Pályázatház vállalja. hogy a pályázattal kapcsolatos teljes információs 
folyamatot uralja. 

2.7 Agenda Pályázatház köteles jelen. az együttmüködést elindító megállapodás 
aláírásától számított 2 (kettő) munkanapon belül megjelölni jelen megállapodás 
teljesítésével kapcsolatban a pályázati folyamatgazda személyét. 

2.8 Agenda Pályázatház jelen megállapodásban meghatározott kötelezettségeit a 
projektösszeg 2%-a. de legfeljebb 200.000 Ft+ ÁFA összegért végzi. kivéve a 3.12 
pontban meghatározott eseteket 

2.9 Agenda Pályázatház köteles a pályázat beadásának folyamatát biztosítani (aláírás. 
postázás). melyben Ügyfél vállalja. hogy aktívan közreműködik (értsd például: a 
pályázat aláírásának napján elérhetö ). 

2.1 O Nyertes pályázat esetén Agenda Pályázatház a számlát akkor állíthatja ki. amikor a 
Támogatói Okirat vagy a Támogatási szerzödés hatályba lépett. Amennyiben a 
pályázat nem nyer, kivéve a 3.12 pontban meghatározott eseteket. Agenda 
Pályázatház semmiféle anyagi követelést nem támaszthat Ügyféllel szemben. 

2.1 l Agenda Pályázatház e szerződés szerinti teljesítésének dátuma a Záró Beszámoló 
benyújtásának napja. 
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3. Ügyfél jogai és kötelezettségei 

3.1 Agenda Pályázatház tájékoztatta Ügyfelet a jogosultsági feltételekről és a kizáró 
okokról. Ügyfél jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy jogosult a pályázaton 
indulni. és nem állnak fenn vele szembenkizáró okok. 

3.2 Ügyfél kijelenti. hogy vállalja a pályázatban rögzített fenntartási időszakra 
vonatkozó kötelezettséget. Ezen kötelezettségvállalás teljesüléséért kizárólag Ügyfél 
feleL következményeit maradéktalanul vállaljajelen szerződés partnerei felé. 

3.3 Ügyfél Agenda Pályázatház felé adatszolgáltatásra köteles olymódon, hogy Agenda 
Pályázatház által részére megküldött adatkérő lapot és ennek esetleges kiegészítéseit 
a kézhezvételtől számított legfeljebb 3 (három) munkanapon belül köteles kitöltve 
Agenda Pályázatház részére visszaküldeni. Amennyiben Ügyfél adatszolgáltatása, 
illetve az adatszolgáltatás elmulasztása veszélyezteti a pályázat beadását, ugy 
Agenda Pályázatház a 2.8 pontban rögzített összeg kétszeresét számíthatja fel. 

3.4 Ügyfél Agenda Pályázatház felé okirat-szaigáitatásra köteles oly módon, hogy 
Agenda Pályázatház által megjelölt, az adott pályázathoz szükséges okiratokat a 
felhívástól számított legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül köteles Agenda Pályázatház 
rendelkezésére bocsátani. 

3.5 Ügyfél heljtáll az általa szolgáltatott adatok, okiratok és információk valódiságáért, 
valamint azért. hogy a pályázati útmutatóban megjelölt kizáró okok vele szemben 
nem állnak fenn. és a jogosultsági feltételeknek megfelel. 

3.6 CJgyfél a részére a Hatóság részéről érkezö valamennyi közlésrőL tájékoztatásról és 
információról haladéktalanul köteles Agenda Pályázatházat értesíteni. 

3.7 Ügyfél kötelezettséget vállal arra. hogy a pályázaton elnyert szaigáitatás 
igénybevételére az általa (vagy megbízottja áltaL de az Ügyfél nevében) lebonyolított 
közbeszerzési eljárás. vagy más kiválasztási eljárás nyertesével teljesítési szerződést 
köt. 

3.8 Ügyfél köteles az elkészült pályázati anyagot az adott pályázathoz megkövetelt 
formában aláírni. és helytállni azért hogy az aláírás a pályázó szervezet jogosultjától 
származik. 

3.9 Ügyfél jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg közli a pályázattal kapcsolatban 
aláírásra jogosult személyét és megadja, hogy az aláírásra jogosult a pályázat 
beadásáig melyik idöszakban és mikor áll rendelkezésre az aláíráshoz. 

3.1 O A pályázat eredményéról Ügyfél az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul 
köteles Agenda Pályázatházat értesíteni. 

3.11 Sikeres pályázatesetén Ügyfél köteles a Hatósággal szerzödést kötni. 



3.12 Nyertes pályázat esetén. amennyiben 

Ügyfél a Hatósággal a szerzödést nem írja alá (l). 
vagy a Hatósággal aláírt szerződés alapján a megvalásításra irányuló szerződést a 
3.7 pontban meghatározott szervezettel nem írja alá (2) 

valamint amennyiben a pályázat elutasítása azért következett be. mert 

Ügyfél hamis. téves vagy valótlan tartalmú adatokat. illetve okiratokat 
szolgáltatott (3). 
vagy a Hatóság részéről érkező információkat Agenda Pályázatházzal nem vagy 
késve közölt (4). 
vagy jelen megállapodás megszüntetésére részérőljogellenesen került sor (5). 
vagy Ügyfél megsérti az 1.3 pontban meghatározott együttműködési 
ki záró lagosságat (6). 

úgy ezen tények nyilvánvalóvá válásától számított 15 napon belül a megpályázott 
összeg 25 százalékát köteles Agenda Pályázatház részére pályázatmenedzselés 
költségtérítéseként megfizetn i. 

3.13 Ügyfél kötelezettséget vállal arra. hogy a lebonyolított közbeszerzési vagy más 
kiválasztási eljárás nyertesének nevét és logóját honlapján a következö szövegezéssel 
megjelenteti: ,.A [pályázati azonosító l projektben szervezetünk partnere [kiválasztási 
eljárás nyertese]." Ügyfél vállalja továbbá. hogy a nevet és/vagy a logót összeköti a 
nyertes internetes honlapjával. 

4. A megállapodás hatálya és megszűnése 

4.1 A pályázat elutasítása esetén jelen megállapodás a pályázat elbírálásáról szóló 
jogerös határozat kézhezvételéig hatályos. 

4.2 Sikeres pályázat esetén jelen megállapodás a Hatósággal kötött szerződés alapján a 
Záró Beszámoló elfogadásáig hatályos. 

4.3 Jelen megállapodás a megállapodás hatálya alatt mindkét tel részéről kizárólag 
rendkívüli felmondással szüntethetö meg. 
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5. Egyéb rendelkezések 

5.1 Ügyfél részéről jelen megállapodást illetően a kapcsolattartó személy: 

Név: .................................................................. . 

Mobilszám: .................................................................. . 

Vezetékes telefon: .................................................................. . 

Email cím: .................................................................. . 

5.2 Szerzödö felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, 
valamint a teljesítéslik során az egymásnak átadott információkat bizalmasan, üzleti 
titokként kezelik. kivéve azon adatokat, amelyek titokban tartását jogszabály nem 
teszi lehetövé. 

5.3 Felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerzödésből eredő 

valamennyi vitát megkísérlik peren kívüli egyezséggel rendezni, amelynek 
sikertelensége esetén a Ptk. általános illetékességre vonatkozó szabályai irányadóak. 

5.4 A jelen megállapodás valamely pontjának érvénytelensége a megállapodás többi 
pontjának érvényességére nem hat ki. A megállapodás valamely pontjának 
érvénytelensége esetén az érvénytelen részt oly módon kell megváltoztatni, hogy 
azzal a felek által célzott joghatás érvényesüljön. 

5.5 A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak . 

. )~cr::/id/ifclckjelcn mcKállapodúst clolmsás és értelmezés után mint akaratukkal mindcnben 
meKegye::/ft. helyben hal-,') ·ólag aláírták 

Gyömrő. 2013 .................................. .. 

AKenda Pá(vázatház Kfí. ügytel 

Mellékletek: 
• Pályázó által benyújtandó dokumentumok 
• Kizáró okokés feltételek 



Pályázó által benyújtandó dokumentumok 

l. Képviseleti jogosultság igazolása: A pályázó hivatalos képviselöjének aláírási 
címpéldánya vagy azzal egyenértékű, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum, 
amely tartalmazza a szervezet hatályos létesítő okiratában foglaltakkal megegyezően a 
szervezet nevét, a képviseletre jogosult nevét lakóhelyét a képviselet jogcímét. a 
képviselet módját, valamint a képviseletre jogosult aláírás-mintáját: 

• Banki aláírás bejelentő karton és képviseletre való jogosultságot igazoló 
dokumentum, VAGY 

• közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány (amely tartalmazza a felsorolt 
adatokat) 

2. A projektgazda írásbeli nyilatkozata arróL hogy a projekt során kér. vagy nem kér 
ellenszolgáltatást a fejlesztés által érintett szolgáltatás használóitóL Amennyiben a 
nyilatkozatban kijelenti, hogy ellenszolgáltatást kér. úgy a nyilatkozat mellett kötelező 
elkészíteni és benyújtani az EKOP és ÁROP projekt gazdáknak szóló. a 
jövedelemtermelő jelleg megállapítását elősegítő útmutatóban foglalt pénzügyi 
elemzést. 

• Nyilatkozat a jogosult által eredetiben aláírt. pecséttel ellátott példányban (a 
nyilatkozatban tüntesse fel az adott projekt címét. a pályázat kódját). valamint 

• a jövedelemtermelő jelleg megállapítását elősegítő útmutatóban foglalt pénLi.igyi 
elemzéssei (amennyiben releváns). 

3. Amennyiben a pénzügyi elemzés alapján jövedelemtermelö a megvalósítani kívánt 
projekt egy rész eleme, úgy szükséges benyújtani az ehhez kapcsolódó költség-haszon 
elemzést 

• Költség-haszon elemzés 

4. A képviselö-testület pályázat benyújtását jóváhagyó határozata 

• A képviselö-testület pályázat benyújtásátjóváhagyó eredeti határozata. VAGY 

• a képviselö-testületi határozatjegyzö által hitelesített másolati példánya. V AGY 

• az adatlapon a polgármester aláírásán túl az adatlapra ráve7etett jegyzöi 
ellenjegyzés vagy záradék. amely igazolja. hogy a pályázat az önkormányzat 
képviselö-testületi határozata alapján került benyújtásra (kérjük a határozatfok] 
számát a záradékban/ellenjegyzésben feltüntetni) 

5. Szakmai koncepció 

• Elektronikus formátumban (pdt) 

6. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség. illetve érintettség fennállásáróL vagy 
hiányáról 

• Formanyomtatványon. a jogosult által eredetiben aláírt. pecséttel ellátott 
példányban 
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Kizáró okokés feltételek 

Nem nyújtható támogatás annak a támogatást igénylőnek, illetve nem köthető támogatási szerződés 
azzaL 

l. aki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 ll. (XII. 31.) Korm. 76.§ (l) 
bekezdésében foglaltak alapj án 

a. a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, 
b. a támogató által vagy jogszabályban meghatározott mértékű saját forrás nem áll 

rendelkezésére. továbbá azt nem igazolja vagy arról nem nyilatkozik az Ávr. 72. § (3) 
bekezdés a) pontja szerint, 

c. a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan. hamis vagy megtévesztő adatot 
szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

d. jogerös végzéssel elrendelt felszámolási. csöd-, végelszámolási vagy egyéb - a 
megszüntetésére irány ul ó. jogszabályban meghatározott- eljárás alatt áll, 

e. a közpénzekból nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXJ. törvény 6. §-a 
alapján nem részesíthetö költségvetési támogatásban. 

f. jogszabályban vagy az Á vr. 72.§.-ban a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási 
szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, 
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy 

g. aki az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. Törvény 50. § (l) bekezdésében 
meghatároLott következö feltételeket nem teljesíti: 

• megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, 

• a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb müködéséröl szóló 
törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 

• jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezö más szervezet esetén átlátható 
szervezetnek minösül" 

-, nem bi~:tosítható költségvetési támogatás annak, aki az elözö években a támogató által azonos célra 
biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályban vagy a támogatói okiratban, 
támogatási szerzödésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el; 

3. aki a Támogatói Okirat kihocsátásáhozJTámogatási Szerzödés feltételeként meghatározott a 2007-
20 13 programozási idöszakhan az Európai Regionális Fej lesztési A lapbóL az Európai Szociális 
Alapból és a Kohéziós Alapból szánnazó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. 
( 1.28.) Korn1. rendelet 3-L § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a 
dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; 

-L aki esetében kezdeményezték a konzorcium vezetöjének vagy a konzorcium bármely tagjának 
szervezeti. vagyis jogutód nélküli megszüntetését; 

5. akivel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezö határozata 
van érvényben: 

6. akinek tevéken) sége a hatályos környezetvédelmi el ö írásoknak nem felel meg; 
7. aki a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó munkáltató, aki a 

bruttó 300 OOO forint alatti munkabérek nettó értékének megörzéséhez szükséges munkabéremelést 
nem teljesíti. a jogsértést megállapító jogerös határozattól számított két évig támogatásban nem 
részesülhet. kivéve, ha igazolja, hogy a béremeléssei érintett munkavállalók kétharmada 
vonatkozásában a munkabéremelést teljesítette. 
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Nyilvántartási szám: 01-0793-04 

PABLÉNYI ATTILA ügyvezető 
Elérhetőségek: attila.pablenyi@dft.hu, 06 20/338-0696 

5.000 és 20.000 fő közötti lakosságszámú települési önkormányzatok (KSH 321) 
20.000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok (KSH 321) 

l. V alóeli szükséglet a tanácsadásra, a külső szakértői szemre 
2. Rendezvényszervezésben, marketingkommunikációban és kampányok 

lebonyolításában jártas partnert keres 
3. Indulni kíván a pályázaton 
4. Akkreditációval rendelkező partnert keres, és DIT-Hungária-t hiteles partnemek 

tartja, akire szívesen bízza a megvalósírást 

l. Kampányok, rendezvények szervezése 
2. Tanácsadási tevékenység igénybe vétele 
3. Marketingtevékenység 
4. A pályázati projektmenedzsment- és így a kockázat- telepítése 

Részletesen lásd a Szakmai ajánlat című fejezetben 

Ügyfél igénye szerint, pályázati célokhoz illeszkedő projektterv szerint 

l. A pályázatra való felkészülés megkezdése: azonnal 
2. A pályázatot várhatóan még 2013. májusban lehet benyújtani 
3. Nyertesség eset én a program leghamarabb 2013. II . félévben indulhat 
4. A projektet 2014. december 31-ig meg kell valósítani 

l. A támogatás intenzitása: l 00 százalék 
2. A támogatás mértéke: 

5.000 és 20.000 fő közötti önkormányzatok: 10-22 millió Ft 
20.000 fő feletti önkormányzatok: 20-40 millió Ft 

3. A rendelkezésre álló keretösszeg 680 millió Ft 

Ajánlatunk elfogadása esetén javaslatot teszünk a pályázati projektmenedzsment 
tevékenység biztosítására 

l 00%-os az intenzitás, azaz a pályázathoz nem szükséges saját forrást bevonni, ezért 
mihamarabbi személyes tárgyalást kezdeményezünk, hogy megtisztelő bizalma esetén az 
együttműködés lehetőségéró1 egyeztessünk! 

C IM 1052 Budapest, Semmelweis utca 25. 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

Amely létrejött egyrészről 
 
Cégnév: Gyál Város Önkormányzata 
Székhely:  
Adószám:  
Pénzforgalmi jelzőszám:  
Képviseli:  
mint Megbízó (a továbbiakban  "Megbízó")  
 
valamint az 
 
Evidens Team Kft. (székhely: 1139 Budapest Üteg u. 49. V/39; adószám: 23988695-2-41.); 
képviseli: Dr. Kiss Árpád cégvezető önállóan), mint Megbízott (a továbbiakban "Megbízott"), 
 

együttesen Felek (továbbiakban: Felek) között a mai napon és alulírott helyen az alábbi 
feltételekkel. 

 
 

Preambulum 
 
Felek rögzítik, hogy Megbízó pályázni kíván a ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-
magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára pályázati kiírás szerinti támogatás 
iránt. Felek rögzítik továbbá, hogy Megbízó a pályázat megírásához és a pályáztatási folyamat 
kivitelezéshez szükséges szakmai háttérrel nem rendelkezik, azonban Megbízott, ezen szakmai 
háttérrel és felkészültséggel rendelkezik, ezért jelen megbízási szerződés aláírásával Megbízó általa 
meghatározott pályázati anyag elkészítésével, benyújtásával és a további, pályázattal kapcsolatos 
munkálatokkal bízza meg Megbízottat. 
 
Felek rögzítik továbbá, hogy jelen megbízási szerződés Felek kizárólag a fent meghatározott 
pályázati munkával kapcsolatos együttműködési viszonyát hivatott szabályozni. 
 
I. Megbízási szerződés tárgya 

 

1. Megbízó jelen megbízási szerződés aláírásával az előzetes egyeztetések alapján 
megbízza Megbízottat a fentiekben meghatározott megfelelő pályázat megírásával, 
benyújtásával kapcsolatos szakértői feladatok ellátására (továbbiakban: Pályázatírás). 
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II. Megbízott jogai és kötelezettségei 

2. Felek rögzítik, hogy a jelen megbízási szerződés alapján a Megbízott, a pályázatírással 
kapcsolatosan a Megbízó Preambulumban megnevezett pályázat vonatkozásában az 
alábbi feladatok ellátására köteles: 

 előminősítés készítése; 
 a pályázathoz szükséges dokumentumok listájának összeállítása Megbízó általi 

beszerzés céljából; 
 a teljes pályázat elkészítése az előírt tartalommal és példányszámban; 
 a biztosítandó szolgáltatások tervének összeállítása, szakmai koncepció 

kidolgozása 
 az elkészült pályázat 1 másolati példányának átadása a Megbízónak jóváhagyás 

céljából; 
 a pályázati eredmény figyelése és szükség szerint Megbízó értesítése; 
 a teljes információ áramlás menedzselése, felmerülő kérdések esetén folyamatos 

segítségnyújtás, tanácsadás felmerülő problémák esetén; 
 projektmenedzsment feladatok, lehívás, záró beszámoló elkészítése. 
 teljes pályázatírási, szerződéskötési és elszámolási folyamat lebonyolítása 

 

3. Felek rögzítik és Megbízott kijelenti, hogy Megbízott kizárólag azokat az adatokat, 
okmányokat, információkat veszi figyelembe, amelyeket Megbízó átad. Felek rögzítik 
továbbá, hogy az átadott dokumentumok, információk helyességéért illetve azok 
hiányáért Megbízó felel. Megbízott nem felel azon hibákért, amelyek az átadott 
dokumentáció/információ helytelenségéből illetve hiányából adódnak.  

4. Felek rögzítik, hogy Megbízott igény szerint alvállalkozókat vehet igénybe. A 
projektbe bevont harmadik személyekért felelősséget vállal. 

5. Felek rögzítik, hogy a pályázati dokumentációban szereplő szakmai koncepció 
összeállítását az IPS Tanácsadó Kft. végzi el, az így készült anyag egyedi know-how 
melynek kizárólagos tulajdonosa az IPS Tanácsadó Kft. 

6. Felek rögzítik, hogy Megbízott kizárólag Megbízó utasításai alapján jár el. 
Amennyiben Megbízott észleli, hogy Megbízó megítélése szerint helytelen utasítást ad, 
abban az esetben ezt köteles írásban jelezni Megbízónak.  

7. Megbízott Megbízó érdekeinek megfelelően köteles feladatait ellátni, azonban Felek 
rögzítik és elfogadják, hogy Megbízott tevékenysége nem eredménykötelem. Felek 
közös akarata alapján Megbízottnak a jelen megbízási szerződésből eredő bármely 
jogcímen történő helytállási vagy kártérítési kötelezettségét – ide nem értve a Ptk. 342. 
§ (1) bekezdésében szabályozott eseteket - a teljesített nettó megbízási díj mértékére 
korlátozzák. Felek a megbízási díj mértékét kölcsönösen alakították ki, elismerik, azt a 
későbbiekben nem vitatják.  

8. Amennyiben Megbízó bármely jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, abban az esetben a késedelembe esés 
napjától Megbízott jogosult feladatai teljesítését felfüggeszteni. Amennyiben a 
teljesítési késedelem Megbízó részéről 15 naptári napig fennáll, abban az esetben 
Megbízott jogosult a szerződést a késedelem 16. napján azonnali hatállyal felmondani. 
Ebben az esetben Megbízó nem jogosult a Megbízott által rendelkezésére bocsátott 
anyagokat a későbbiekben felhasználni.  
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III. Megbízó jogai, kötelezettségei 

9. Megbízó köteles a Megbízott szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
valamennyi instrukciót és információt, adatot a Megbízott részére az ütemterv szerint 
vagy az igény felmerülését követően haladéktalanul, hiánytalanul és lehetőség szerint 
hiteles formában rendelkezésre bocsátani. Megbízó köteles továbbá a megbízás során 
mindazon feladatot ellátni, amely nem tartozik Megbízott teljesítési körébe és a 
pályázat elnyeréséhez, valamint a támogatási szerződés szerződésszerű teljesítéséhez 
szükséges. Megbízó köteles továbbá e-mailben, vagy telefaxon a Megbízottat a 
kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül értesíteni az esetleges hiánypótlási 
felhívásról, a befogadói nyilatkozat Megbízó általi kézhezvételéről, a támogatási 
értesítő Megbízó általi kézhezvételéről, és minden olyan körülményről, amely Megbízó 
vagy Megbízott jogait, vagy kötelezettségeit érinti. 

10. Megbízó biztosítja Megbízott részére a pályázat tárgyát, ill. tevékenységét ismerő 
szakemberei igény szerinti rendelkezésre állását. 

11. Megbízó hozzájárul az általa közölt adatoknak a pályázat céljából történő 
felhasználásához, illetve a pályázatnak Megbízott részéről referenciaként történő 
felhasználásához. 

12. Megbízó teljes felelősséget vállal azért, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak 
megfelelnek, valamint tudomásul veszi, hogy hiányos vagy hibás adatszolgáltatásból 
eredő károkért Megbízottat felelősség nem terheli. 

13. Megbízó köteles Megbízott részére a jelen megbízási szerződésben meghatározott 
feladatainak ellátására a szerződés 15. pontjában meghatározott megbízási díjat fizetni.  

 

IV. Megbízás hatálya: 

14. Jelen szerződés az utolsó aláíró fél aláírásának napján lép hatályba és a pályázati 
kiírásban szereplő Hatósággal kötött szerződés alapján a záró beszámoló beadásáig 
érvényes. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, abban az esetben az erről szóló 
értesítés kézhezvételéig hatályos a szerződés. 

15. Jelen szerződés rendes felmondás útján  30 napos felmondási határidővel 
megszűntethető bármely fél által a másik félnek címzett, írásban postai úton – 
tértivevényesen feladott - közölt felmondással. Azonban Felek rögzítik, hogy abban az 
esetben, amennyiben Megbízó pályázatát a pályázat kiírója eredményesnek minősíti, és 
pályázati szerződés jön létre Megbízó és a pályázat kiírója között, úgy a felmondás 
Megbízottnak a jelen szerződésben meghatározott megbízási díjra való jogosultságát 
nem érinti.  

16. A szerződés megszüntethető bármely Félnek a másik fél súlyos szerződésszegése 
miatt a másik félhez intézett rendkívüli felmondó nyilatkozattal. Súlyos 
szerződésszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 amennyiben bármely Fél esetében az illetékes bíróság a felszámolási vagy 
csődeljárás megindítását jogerősen megállapítja; 

 amennyiben Megbízó bármely jelen szerződésben meghatározott fizetési 
kötelezettségével 15 napos késedelembe esik és a Megbízott írásbeli 
felszólításának az abban meghatározott határidőn belül nem tesz eleget; 
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 amennyiben Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének Megbízott írásbeli 
felszólítására az abban meghatározott határidőig nem tesz eleget; 

 amennyiben Megbízó pályázatát Megbízottnak felróható okból elutasítják; 
 amennyiben Megbízott a hiánypótlási felhívással kapcsolatos feladatait neki 

felróható okból nem teljesíti határidőben; 
 amennyiben Megbízó a hiánypótlási felhívásnak 8 napos határidőn belül neki 

felróható okból nem tesz eleget. 
 amennyiben Megbízó a sikeres pályázat ellenére önhibájából nem köt támogatási 

szerződést és visszalép a pályázott összeg igénylésétől 
 

V. Megbízási díj: 

 

17. Megbízottat jelen szerződésben foglaltak ellátásáért egyszeri 100.000 HUF+Áfa 
összegű megbízási díj illeti meg. 

18. Felek késedelmes díjfizetés, vagy az elszámolást követő késedelmes fizetés esetére a 
késedelembe esés napjától a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi 
kamatot kötnek ki. 

 

19. Felek rögzítik, hogy jelen megbízási szerződés meghiúsulása esetén az alábbi 
meghiúsulási kötbér illeti meg a Feleket: 

 amennyiben a megbízás  Megbízó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei 
megszegése vagy nem teljesítése miatt  meghiúsul meg, abban az esetben 
500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) meghiúsulási kötbér illeti meg Megbízottat 
számla ellenében, a meghiúsulási ok bekövetkezésétől számított 15 naptári 
napon belül. 

 amennyiben a megbízás  Megbízott jelen szerződésben foglalt kötelezettségei 
megszegése vagy nem teljesítése miatt  meghiúsul meg, abban az esetben 
500.000 Ft (azaz ötszázezer forint) meghiúsulási kötbér illeti meg a Megbízót 
számla ellenében, a meghiúsulási ok bekövetkezésétől számított 15 naptári 
napon belül. 

 

VI. Vegyes rendelkezések 

20. A Megbízó szavatolja a jelen Szerződésben a Megbízottnak, hogy a Megbízó és a jelen 
Szerződést aláíró képviselője rendelkezik a jelen Szerződés megkötéséhez, valamint az 
abból fakadó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges felhatalmazással, illetve a jelen 
Szerződés érvényességéhez és hatályosságához a Megbízó érdekkörében semmilyen 
harmadik személy vagy szerv jóváhagyása vagy hozzájárulása nem szükséges. 

 
21. Felek megállapodnak, hogy Felek jogutódait megilletik mindazok a jogok és terhelik 

mindazok a kötelezettségek, amelyek a jelen Szerződés alapján a Feleket megillették 
vagy terhelték. 
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22. A Megbízott szavatolja a jelen Szerződésben a Megbízónak, hogy a Megbízott és a 

jelen Szerződést aláíró képviselője rendelkezik a jelen Szerződés megkötéséhez, 
valamint az abból fakadó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges felhatalmazással, 
illetve a jelen Szerződés érvényességéhez és hatályosságához a Megbízott 
érdekkörében semmilyen harmadik személy vagy szerv jóváhagyása vagy hozzájárulása 
nem szükséges.  

 
23. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés létrejötte és tartalma, a jelen Szerződéssel 

kapcsolatos, illetve a jelen Szerződéssel kapcsolatban a Megbízó és a Megbízott által 
egymásról szerzett valamennyi adat üzleti titok.  

 
 

24. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos, illetve a 
jelen Szerződéssel kapcsolatban a Megbízóról szerzett valamennyi adatot, beleértve a 
jelen Szerződés létrejöttét és tartalmát, szigorúan bizalmasan kezel és ilyen adatot 
harmadik személlyel a Megbízó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem közöl sem a 
jelen Szerződés hatályban léte alatt, sem a Szerződés megszűnése után.  

 
25. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés csak a Felek közös megegyezésével, 

írásban módosítható, amely módosítást mindkét Félnek alá kell írnia. 
 

 
26. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a 

megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
27. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat, ide 

értve ezt a választott bírósági kikötést is, egymással békés, tárgyalásos úton kísérlik 
meg rendezni.  

 
28. Jelen szerződés 5 számozott oldalból és 28 pontból áll, 2 példányban készült. 

 
Felek a jelen Szerződést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 

 

 

Kelt: Budapest, 2013.  hó……….nap  

  

……………………………………….               ………………………………………….. 

                Evidens Team Kft. 

………………….. 

Dr. Kiss Árpád ügyvezető 

  

Megbízott  Megbízó 

 
 



DFT-HUNGÁRIA 

SZAKMAI AJÁNLAT 

SZOLGÁLTATÁSI KONCEPCIÓ 

Szolgáltatási koncepciót sztenderdizálta: SZIRTESI-NAGY RÉKA, képzési ésszervezetfejlesztési swlgáltatások, szakmai vezető 

Miért érdemes e~ ÁROP-3.A.2-es projektet megvalósítani? 
~ mert az Onkonnányzati törvény és a Járási törvény rendelkezéseinek megfelelóen megváltozik az 

önkonnányzatok feladatköre, és az új feladatellátási rendre már ezzel a projekttel fellehet készülni; 
~ mert felül lehet vizsgálni, át lehet alakítani az eddig használt eljárásrendeket és módszertanokat, hogy 

minden tekintetben megfeleljenek a kihívásoknak; 
~ mert minden önkormányzat számára fontos, hogy a megváltozott feladatellátási rendben és fmanszírozási 

környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal vegyen részt. 

KÖZVETETTEN MEGVALÓSULÓ PROJEKTELEMEK 

A közvetetten megvalósuló projektelemek a projekt 65%-át teszik ki. 

l. A MAGVARY PROGRAM SZERVEZET BEAVATKOZÁSI TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 
INTÉZKEDÉSEK 

l) Pályázati kihívás: Az ÁROP-3.A.l - A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése címú nyertes 
pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata. (Azon szervezetek számára kötelező, akik részt vettek 
ebben a korábbi ÁROP projektben). 

Cél: A korábbi szervezetfejlesztési intézkedések felülvizsgálata, a megvalósulás elemzése. 

Javasolt megoldás: 
l. Tanácsadási tevékenység megvalósítása, mely során az ÁROP-3.A.l programban megvalósultak 

átvilágításra és felülvizsgálatra kerülnek. A felülvizsgálat eredményét felhasználjuk a jobbításhoz, a 
továbbfejlesztéshez a komplex fejlesztési tevékenység megvalósítása érdekében. 

2. Outputok: 
./ Elemzés a pályázat megvalósulásáról 
./ Hatásvizsgálat 

2) Pályázati kihívás: Az önkonnányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a 
szerzódéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhetó önkormányzati feladatok 
felülvizsgálata az új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell kidolgozása, 
felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb múködésére irányuló 
szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása. 

Cél: A hatékonyabb múködés elősegítése. 

Javasolt megoldás: A fejlesztést az alábbi 4 lépcsóben valósítjuk meg: 
l. Önkormányzati feladatok összesítése és rendszerbe helyezése, illetve ezen keresztül a jelenlegi 

helyzet átvilágítása 
./ Output: 15-20 oldalas elemzés 

2. Vezetói konzultáció megvalósítása. 
3. A konzultáció eredményei alapján értékelés és javaslatok megfogalmazása: koncepeionális és 

operatív javaslatok. 
4. Operatív végrehajtási terv megvitatása, megállapodáskötések, javaslattétel a megvalósulási 

kontrollra. 
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Il. A MAGYARY PROGRAM FElADAT BEAVATKOZÁSI TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 
INTÉZKEDÉSEK 

l) Pályázati kihívás: A fenntartható gazdáJkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló 
strukturális változások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési 
helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés 
rövid-, közép- és hosszútávú opcióinak és stratégiájának kidolgozása, és a legnagyobb potenciállal 
rendelkező opciók meghatározása (a tevékenységet a projekt kezdetétól szánútott 6 hónapon belül kell 
megvalósí tam). 

Cél: Egy hosszútávon jól múködó, irányt adó és fenntartható stratégia kidolgozása, amely megvalósítása 
révén az önkormányzat múködési hatékonysága növekedik. 

Javasolt megoldás: A fejlesztést az alábbi 4lépcsoöen valósítjuk meg: 
~ Szu'"k vezetói konzultáció a hatékonyság területeinek koncepciójáról (munkatárs~ vezetói és 

munkaszervezeti hatékonyság). 
~ A koncepció beágyazása az önkormányzat saját múködési környezetébe. 
~ Kijelölt munkatársak bevonása interaktí v szemináriwn keretében, ötletgenerálás és javaslatok 

kidolgozása az l. pontban megjelölt területekre. 
~ Tanácsadói dokmnentwn elkészítése. 

2) Pályázati kihívás: Önkormányzati fenntartásban vagy múködtetésben álló intézményekkel - különösen a 
köznevelési-oktatás~ valamint szociális, közmúvelódés~ gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az 
önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel 
- kapcsolatos feladatellátási és fmanszírozási modell kidolgozása. A települési közszolgáltatások 
összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók 
bevonásával. 

Cél: Múködóképes megoldások keresése, feltérképezése, amelyek révén az önkormányzat által fenntartott 
vagy múködtetett intézmények finanszírozása egy jól múködó modellbe integrálódik. 

Javasolt megoldások: A fejlesztést az alábbi 3 lépcsóben valósítjuk meg: 
l. Önkormányzati fenntartású intézmények összesítése és rendszerbe helyezése, illetve ezen keresztül 

a jelenlegi helyzet átvilágí tása. 
2. Konzultáció a vezetők körében. 
3. A konzultáció eredményei alapján értékelés és javaslatok megfogalmazása: koncepeionális és 

operatív javaslatok. 

C IM l 0 52 Budapest, Semmelweis urea 25. 
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3) Pályázati kihívás: Az új feladatellátási rend hatékony megszervezését támogató intézményirányítási 
erőforrás-tervező és vezetói információs rendszer alkahnazása. Hatékonyság elemzésére, múködés 
átvilágítására, fenntartói döntéseinek hatás- és költségelemzésére, opt:imális intézményszerkezet 
kialakítására, költségvetés tervezésére, mu"'ködési modellezésre alkalmas eszköz bevezetése. 

Cél: A hatékonyság növekedését célzó intézményirányítási rendszer kidolgozása és egy, az optimális 
mu"'ködést támogató modell bevezetése. 

Javasoh megoldások: A fejlesztést az alábbi 2 fázisban valósítjuk meg: 
l. Interaktív szemináriwn a vezetők körében az alábbi témakörökben: 

~ az erőforrás fogalmának tisztázása, erőforrás-tervezési és hatékonyságelemzési módszerek. 
~ a vezetói információs rendszer, mérórendszer, múszerfalak koncepciójának megalkotása. 
~ hatás- és költségelemzések módszertana. 

2. Tanácsadói dokumentum készítése az interaktív szemináriwn eredményei alapján 

III.A MAGVARY PROGRAM ELJÁRÁS BEAVATKOZÁSI TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 
INTÉZKEDÉSEK 

l) Pályázati kihívás: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal 
kapcsolatos elégedettségról és a felmerülő igényekról. A lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak 
felmérése minimwn egy adekvát módszer (pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, 
telefonos interjú stb.) alkalmazásával minimwn két idóintervallwnban. 

Cél: Az ügyfelek elégedettségének hosszútávú növelése egy elégedettség-mérési és -elemzési rendszer 
kialakítása által. 

Javasoh megoldás: Workshopok, interaktív szemináriwnok megvalósítása a következő területeken: 
l. Elégedettségmérési rendszer kidolgozása 
2. Elégedettségmérés implementációja, nyomon követése 

Opcionális: a feladat elvégezhető célfeladatként is. 

CIM 1052 Budapest, Semmelweis mea 25. 
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2) Pályázati kihívás: Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok 
felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott 
folyamat átszervezése abban az esetben támogatható, amennyiben azok eredményeként a folyamatok 
erőforrásigénye csökken. 

Cél: Az önkormányzaton belül meglévő folyamatrendszer minden tekintetben a hatékonyságot, hosszú 
távon pedig a külsó ügyfelek elégedettségének elérését támogassa. 

Javasolt megoldások: 
l. Múködési folyamatrendszer átvilágítása, múködési folyamattérkép készítése: a jelenlegi helyzet és a 

lehetőségek vizsgálata. 
2. Sztenderdizálás átvilágítása és operatív javaslatok megfogalmazása a jobbításra. 
3. 3 reprezentatív folyamat újratervezése. 

IV.A MAGVARY PROGRAM SZEMÉLYZET BEAVATKOZÁSI TERÜLETÉHEZ 
KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK 

l) Pályázati kihívás: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a 
települések mtezménye~ jelentősebb foglalkoztatói humáneróforrás-kapacitásgazdálkodásának, a 
mWlkatársak mWlkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése. 

Cél: Korszeru mWlkaköri koncepciók kialakítása a hatékony kapacitásgazdálkodás érdekében. 

Javasolt megoldás: Workshopok, interaktív szemináriumok megvalósítása az alábbi témakörökben: 
l. Reprezentatív mWlkaköri elemzések készítése. 
2. Reprezentatív mWlkaköri koncepciók készítése 
3. Sztenderdizált mWlkaköri mintadokwnentáció összeállítása 

2) Pályázati kihívás: A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt 
teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértói támogatás biztosítása. 

Cél: A hatékonyság növekedésének támogatása, annak előzetes biztosítása, hogy a projektben elvárt 
eredmények az elvárásoknak megfelelóen teljesülnek. 

Javasolt megoldás: 
~ Vezetói kontrollpontok beépítése a projektmegvalósítás során. 
~ A kontrollpontok következő javaslatok és cselekvések tanácsadói dokwnentwnban való összesítése. 

CIM l 052 Budapest, Semmelweis utca 25. 
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D FT-HUNGÁRIA 

KÖZVETLENÜL MEGVALÓSÍTANDÓ PROJEKTELEMEK 

A közvetlenül megvalósuló projektelemek a projekt 3 5%-át teszik ki 

l. PROJEICTMENEDZSMENT -SZEREPEK BIZTOSÍTÁSA (BÉR ÉS JÁRULÉK): 

» Projektmenedzser 

» Pénzügyi vezető 

ll. SZOFlVERFEJLESZTÉS ÉS -BESZERZÉS 

Ill. A MAGVARY PROGRAM FElADAT BEAVATKOZÁSI TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 
INTÉZKEDÉSEK: 

» Térségi feladatellátási modell kialakítása és megvalósítása az önként vállalható és térségi szinten ellátható 

feladatvállalások vonatkozásában, valamint önkormányzatonként a funkcionális tevékenységek, 

vagyongazdálkodásai, település- és intézményüzemeltetési (pl. étkeztetés, takarítás stb.) feladatok közös 

megszervezésének, ellátási modelljének vizsgálata, új modell megvalósítása. 

IV. A MAGVARY PROGRAM ELJÁRÁS BEAVATKOZÁSI TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 
INTÉZKEDÉSEK 

» A közszolgáltatások nyújtásának és a szervezet múködésének folyamatos, ciklikus minóségfepesztése 

érdekében nemzetközileg elfogadott minóségmenedzsment-modell bevezetése, például a közigazgatásra 

adaptált Közös Értékelési Keretrendszer (Common Assessment Framework; CAF) alkalmazása révén. A 

megújított CAF 2013-as modell bevezetéséhez és alkalmazásához nyújt segítséget a kormányzati CAF 

honlap {https:l/caf.kim.gov.hu), amelyen az ingyenesen használható online önértékelési kérdőívkitöltő 

swftveren túlmenően módszertani segédanyagok is feltöltésre kerülnek. 

CIM 1052 Bud"pest, Semmelweis utca 25. 
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Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése szerint a 

települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden évben értékelést készít, 

amelyet a képviselő-testület megtárgyal. 

 

Az értékelést meg kell küldeni a megyei szociális és gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől 

számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé. Az önkormányzat hatvan napon belül 

érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyál Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2012. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2013. május 08. 
 
 
 

 
Pápai Mihály 
polgármester 

 

 



 

 
 

B E S Z Á M O L Ó 
 

Gyál Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról 
 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-a alapján a települési 
önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó 
gyermekek ellátásának megszervezése. 
 
A települési önkormányzat a fenti törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a 
személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását 
(bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, napközis tábor), a gyermekek átmeneti gondozását (helyettes szülő, 
gyermekek átmeneti otthona), szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 
 
Fentieken túlmenően a gyámhatósági (jegyző, városi gyámhivatal) feladatok tartoztak 2012. december 31.napjáig a 
gyermekvédelem helyi feladataihoz. Ezen feladatok jelentős része átkerült a járási gyámhivatalokhoz. 
 
Demográfia 
Gyál lakossága kb. 23600 fő, ebből a 0-18 éves korosztály kb. 5000 gyermek. 
 
Pénzbeli ellátás: 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 7 millió forintot folyósítottunk. A támogatotti kör 430 családban  kb. 600 
gyermek. Az elutasított kérelmek száma mindössze 83, fő oka, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó 
jövedelem meghaladta a meghatározott összeghatárt. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 1284 gyermek részesült, 606 családban. 
 
Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott ellátás: 
 szociális tanulmányi ösztöndíj: 4.16 millió Ft., 
 beiskolázási segély: 1.44 millió Ft. 
 
 
Természetbeni juttatások: 
Gyermekétkeztetés keretében önkormányzatunk a törvényi normatív kedvezményeken túl további kedvezményt nem 
nyújtott. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, valamint 1-8. osztályos gyermekek 
térítésmentesen részesültek étkeztetésben. 
Tartós beteg vagy fogyatékos gyermekek, illetve három vagy többgyermekes családokban élő gyermekek 50%-os 
kedvezményben részesültek. 
 
Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: 
 
Gyermekjóléti Szolgálat: 

„Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központja 2008. január 1. óta működik „Kertváros” Gyáli 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása fenntartásában. A kistérséghez tartozó települések: Alsónémedi, Bugyi, 
Felsőpakony, Gyál és Ócsa.  
 
Felsőpakony községben 2013. július 01. napjától nem látja el az intézmény ezt a feladatot. 
 
A gyermekjóléti szolgálat a gyermekvédelem rendszerében személyes gondoskodást nyújtó alapellátást végez, ennek 
keretén belül nyújt szolgáltatásokat, lát el feladatokat, amelyek közül első és legfontosabb a prevenció. 
 
A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait önálló intézményként, szakmai tekintetben önálló 
intézményi egységként, illetve a külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy 
foglalkoztatásával biztosítja. Fontos és meghatározó szerepet tölt be a település gyermekvédelmi rendszerében.  

 



 

A gyermekjóléti szolgálat munkatársai szoros kapcsolatban vannak azokkal a szociális területben érintett 
intézményekkel, szolgáltatásokkal, melyek a gyermekekkel kapcsolatos problémákat észlelhetik, jelzéseket 
továbbíthatnak a gondok mielőbbi megoldása érdekében, pl.: háziorvos, gyámhatóság, más gyermekjóléti szolgálat, 
védőnő, óvoda, iskola, rendőrség, állampolgár.  Fontos, hogy a fent említett intézmények, magánemberek és a 
gyermekjóléti szolgálat között, az együttműködés összehangolt, jól működő legyen úgy, hogy a törvényi előírásoknak 
is megfeleljen.  
A gyermekjóléti szolgálatok munkatársai a törvényi előírást figyelembe véve a gyermek testi, lelki egészségének, 
családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében: 

- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásról tájékoztatást nyújt, a támogatáshoz való 
hozzájutást segíti, 

- tanácsot ad (családtervezési, pszichológiai, mentálhigiénés, káros szenvedélyekkel kapcsolatban) 
- szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti, támogatja, 
- szabadidős programokat szervez, 
- hivatalos ügyek intézésében segít. 

 
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

- veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működteti, 
- veszélyeztető okokat feltárja, javaslatot készít ezek megoldására, 
- együttműködés intézményekkel, tevékenységük összehangolása. 

 
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

- családgondozást végez, a család működészavarait feltárja és elhárítja, 
- családi konfliktusok megoldását elősegíti (különösen a válás, a gyermekelhelyezés, a kapcsolattartás esetében) 
- szociális ellátást végez, hatósági beavatkozás kezdeményezése, 
- javaslatot tesz a családból való kiemelésre, 

 
A családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást biztosít (az otthont nyújtó ellátással, illetve a 
területi gyermekvédelmi szakellátással együttműködve), a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, 
javításához és a szülő gyermek kapcsolat helyreállításához. 
 

A Gyermekjóléti Szolgálat a 2012. évben, mint a korábbi időszakban is, a törvényességet szem előtt tartva 
végezte szakmai munkáját. A törvény szellemének megfelelően a hangsúly a prevencióra helyeződött, így fontos 
szempontot jelentett a társszakmák képviselőivel, a jelzőrendszer tagjaival és a családtagokkal történő konszenzus 
megteremtése. 

Ennek jegyében került sor minden, a kistérséghez tartozó településen, a törvény által meghatározott éves 
jelzőrendszeres tanácskozás megrendezése, valamint éves szinten minden településen hat alkalommal a szakmaközi 
megbeszélések megtartása. 

A fenti cél érdekében, jelentős számban történt esetmegbeszélés, esetkonferencia, valamint mediációs jellegű 
megbeszélés az egyes családok ügyeivel kapcsolatban. 

A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét pszichológus, jogász és fejlesztőpedagógus egészítette ki. 
A kistérség településein dolgozó családgondozók munkáját nagyban segítette, hogy napi szintű, hatékony 

kapcsolatot tartottak fenn a szakmai team tagjaival és a szakmai vezetővel. A munkatársak szakmai munkáját a 
továbbképzéseken kívül, a havi rendszerességgel megtartott kistérségi team megbeszélések és a csoportos szupervíziós 
alkalmak segítették. 
 
Szabadidős programok: 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett „Csütörtök” elnevezésű gyermekklub továbbra is heti egy alkalommal tart a 
gyermekeknek szabadidős foglalkozást. 
2012-ben is megrendezésre kerültek a nagyobb rendezvényeink: focikupa, gyerek nap, családi nap, farsang, föld napja, 
kézműves foglalkozások, elsősegély bemutató stb.  
 
A Gyermekjóléti Szolgálat törvényben előírt egyik feladata prevenciós célzattal a gyermekek szabadidejének hasznos 
eltöltése. A programok biztosításával megakadályozhatjuk a fiatalok csellengését, szabálysértések, bűncselekmények 
elkövetését, csökkenthetjük a devianciák elterjedését. 
 
 
A gyermekek napközbeni ellátása keretében önkormányzatunk részben önálló intézményként működő bölcsődét tart 

 



 

 

fent. A férőhelyek száma 54, ami a tárgyévben fel volt töltve.  

 
Családi napközit és házi gyermekfelügyelet nem működtet városunk, ellátási szerződésünk sincs ezen ellátási formákra. 
Azonban nem teljesen lefedetlen ez a terület, mivel magánvállalkozásként működik városunkban 3 családi napközi. 
 
Nyári napközis táborunk Révfülöpön működik, 2012. évben 250 gyáli gyermek üdült a Balaton partján. 
 
Gyermekek átmeneti gondozását egyik ellátási formában sem biztosítjuk, ellátási szerződésünk sincs ezen ellátási 
formákra. Amennyiben teljes körű ellátásra van szükség, úgy a gyermekvédelmi szakellátó rendszerbe kerülnek a gyáli 
gyermekek. 
 
Jegyző: 
A tárgyévben védelembe vett kiskorúak száma 9. A tárgyévben megszűnt védelembe vétel 21. 2012. december 31-én 
nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma 30. 
Az intézkedés oka 5 esetben a szülőnek, 4 esetben  a gyermeknek felróható magatartási ok volt.  
Ideiglenes hatályú elhelyezésre 3 alkalommal került sor, 4 kiskorút érintve.  
 
A jövőre vonatkozó javaslatok: 
Az önkormányzat megvalósítandó gyermekvédelmi feladata továbbra is a pénzbeli ellátások mértékének növelése 
mellett a még hiányzó személyes gondoskodást nyújtó ellátások bevezetése. Célszerű ellátási szerződések kötésével 
eleget tenni ezen kötelezettségeinknek, hiszen az ellátottak száma nem teszi indokolttá saját intézmény fenntartását. 
 
Gyál, 2013. május 08. 
 
 
 
 
 

 
 

Pápai Mihály 
polgármester 



 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat „Városközpont” projekt részeként Kőrösi út 

forgalomba helyezéséhez tulajdonrendezési megállapodás 
megkötésére. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzata a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 azonosítószámú „Gyál kistérségi szerepének 
erősítése a városközpont rehabilitációja által” című pályázatot nyújtott be.  
A pályázat 726.610.591,- Ft támogatásban részesült, a vonatkozó Támogatási Szerződés (TSz) 2010. május 17.-
én megkötésre került. 
 
A városközpont projekt része a Kőrösi út új nyomvonalon történő kiépítése, a régi nyomvonalon szervizút 
létesítése, mely a tervek szerint megvalósult. 
Az elkészült útszakaszok (szervizút és fő közlekedési út) átminősítése, és a forgalomba helyezési eljárás lezárása 
az érintett hatóságok bevonásával folyamatban van, ennek előfeltétele a telekviszonyok rendezése. 
 
Ehhez szükség van az érintettek közös megállapodására, ennek tervezete jelen előterjesztés melléklete, amely 
azonban az érintettek észrevételei alapján módosulhat. 
 
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 Városközpont projekt részeként elkészült útszakaszok (Kőrösi út melletti szervizút és 
főközlekedési út) rendezésének szükségességét,  

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére és a rendezés érdekében 
kötendő megállapodás végleges szövegváltozatának aláírására . 

 

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 

Gyál, 2013. május 9. 
 

        Donhauzer Ádám  
            ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
         Diera Éva 
                  Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: 
- Forgalombehelyezési eljárás megindításáról szóló hatósági végzés 
- Változási vázrajz 
- Telekalakítási, telekrendezési megállapodás tervezete 









TERVEZET  
 
   

Telekalakítási, telekrendezési megállapodás 
 
 
amely létrejött egyrészről 
Gyál Város Önkormányzata (2360. Gyál, Kőrösi út 112-114., törzsszám: 39114000) képviseletében 
Pápai Mihály polgármester és Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, a továbbiakban, mint:  
Önkormányzat 
másrészről  
a Magyar Állam -  képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt /székhely: ……………, 
képviselő: ………………….., statisztikai számjel/törzsszám :………………???/ továbbiakban:  MNV 
Zrt,  
valamint a  
MÁV Zrt /székhely: 1087. Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., képviselő:…………………….., 
statisztikai számjel/törzsszám: 10856417….???./továbbiakban: MÁV Zrt, mint Kezelő, a 
továbbiakban: mint Kezelő  
továbbá a  
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ /székhely: 1024. Budapest II.  Lövőház u. 39., 
statisztikai számjel/ törzsszám: 15329358???, képviseletében:……….??/, mint Vagyonkezelő, a 
továbbiakban: mint Vagyonkezelő  
 
között az alábbiak szerint: 
 
 
Preambulum: 
 
A jelen megállapodás célja: Felek megállapítják, hogy a Gyál belterületen a 4234. hrsz. alatti kivett, 
országos közút megnevezésű, a  4235. hrsz. alatti kivett közforgalmi vasút és  a 4236. hrsz. alatti 
kivett, közterület megnevezésű ingatlanokat érintő 4601.jelű út forgalomba helyezésével kapcsolatban 
igényelt telekalakításhoz a Feleknek  megállapodást kell kötniük, amelyet a felek az alábbiak szerint 
tesznek eleget. 
 
 
1. /A telekalakítással érintett ingatlanok: 
 
1./ A felek megállapítják, hogy a telekalakítás az alábbi ingatlanokat érinti. 
 
1.1. Dabas Járási Hivatal, Járási Földhivatala Gyál belterület ingatlan-nyilvántartásában 4234.hrsz. 

alatti, kivett, országos közút megnevezésű 46667 m2 alapterületű, természetben 2360. Gyál, 
Kőrösi út 4234. hrsz. alatti ingatlan, amelynek 1/1 kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam és 
amelynek  1/1 arányban vagyonkezelője a Közlekedés Fejlesztési Koordinációs Központ.  
 
Az ingatlan tulajdoni lapjának III. rész 2. sorszám alatt  34234/2010.03.24. bejegyző határozattal 
az ELMÜ Hálózati Elosztó Kft javára vezetékjog,  3. sorszám alatt 41590/2011.08.09. bejegyző 
határozattal az ELMÜ  Hálózati Kft javára vezetékjog és  4. sorszám alatt 52767/2011.12.12. 
bejegyző határozattal szintén az ELMÜ Hálózati Kft javára vezetékjog került bejegyzésre. 

 
1.2. A Dabasi Járási Hivatal, Járási Földhivatal Gyáli ingatlan-nyilvántartásában 4235. hrsz. alatt 

nyilvántartott kivett, közforgalmú vasút megnevezésű 2.3130 m2 alapterületű, természetben meg 
nem jelölt ingatlant 1/1 kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam és 1/1 hányadban kezelője a 
MÁV Zrt. 
 



Az ingatlan tulajdoni lapjának III. rész 3. sorszám alatti 31.1742001/2000/08.17. bejegyző 
határozattal a MÁV Zrt javára használati jog, 4. sorszám alatt 42509/2011/08.09. határozattal az 
ELMÜ Hálózati Kft javára vezetékjog került bejegyzésre. 

 
1.3. A Dabasi Járási Hivatal, Járási Földhivatal Gyáli ingatlan-nyilvántartásában 4236. hrsz. alatti, 

kivett, közterület megnevezésű 1.326 m2 területű, természetben 2360. Gyál, Névtelen u.  4236. 
hrsz. alatti ingatlan 1/1 kizárólagos tulajdonosa Gyál Város Önkormányzata. 

 
Az ingatlan tulajdoni lapjának III. rész 3. sorszám alatt 527608/2011.12.12. bejegyző határozattal 
az ELMÜ Hálózati Kft javára vezetékjog került bejegyzésre.  

 
2./ A felek megállapodnak abban, hogy telekhatár módosítással telekalakítást hajtanak végre a jelen 
szerződéshez mellékelt 94/2013.munkaszámú, 2013. március 18. napján kelt E-4/2013., 326/2013. sz. 
alatti, 2013. március 26.-án a Dabasi Járási Földhivatala által záradékolt vázrajz terület kimutatása és 
változási vázrajza alapján, amely szerint . 
 
a jelen telekalakítási megállapodás alapján az érintett felek között az alábbiak szerint a 4234/2 hrsz. 
alatti ingatlan vonatkozásában közös tulajdon alakul kialakításra  ki a Felek között, amelynek során a 
kezelői illetve vagyonkezelői jogosultság is  megváltoztatásra kerül.  
 
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást telekhatár rendezésnek tekintik.  A 
telekalakítással érintett  1.1 től  1.3.pontban megjelölt  ingatlanok összesen 80.123 m2 területéből 
10.326m2 Gyál Város Önkormányzata,  69.797 m2 terület a Magyar Állam tulajdonát képezi,  ezen  
ingatlanokból oly módon kerülnek kialakításra –telekhatár rendezésre a 3. pontban felsorolt 
ingatlanok, hogy az Önkormányzat tulajdonában összességében a 4.1.1. –től 4.1.5.-ig felsorolt 
kialakításra  kerülő ingatlanokban  változatlanul  10.326m2 terület marad, míg  a Magyar Állam 
tulajdonában összesen változatlanul 69.797m2 kerül bejegyzésre. 
 
 
3./ Telekalakításra, telekhatár rendezésre vonatkozó megállapodás 
 
3.1. A felek megállapodnak abban, hogy az 1/1., 1/2  és 1/3.  pontban részletesen megjelölt 4234. 
hrsz., 4235. hrsz. és 4236. hrsz. alatti helyrajzi számok megszüntetésre, vagyis törlésre kerülnek az 
ingatlan-nyilvántartásban. Ezen ingatlanok összesen 8 Ha 0123 m2 területéből kialakításra kerülnek a 
4234/1. hrsz., a 4234/2. hrsz., a 4234/3. hrsz., a 4234/4. hrsz. és a 4234/5. hrsz.alatt bejegyzésre kerülő 
ingatlanok az alábbiak szerint: 
 
3.1.1. Kialakításra kerül a 4234/1. hrsz. ingatlan kivett, országos közút megnevezéssel 4 Ha 2380 m2 
alapterülettel és amelyre továbbiakban is bejegyzésre kerül 2951 m2  területre az ELMÜ vezetékjoga. 
Ezen hrsz. úgy kerül kialakításra, hogy a megszüntetésre kerülő 4234. hrsz-ből 3 Ha 7682 m2, a 4235. 
hrsz.ből 194 m2, a 4236. hrsz.-ből  4504 m2  terület kerül összeadásra. 
 
3.1.2. Kialakításra kerül a 4234/2. hrsz. kivett, helyi közút parkoló és park megnevezéssel 1 Ha 1981 
m2 alapterülettel, amelyre bejegyzésre kerül 532 m2 területre az ELMÜ vezetékjoga. 
Ezen hrsz. a 4236. hrsz.-bő. 2996 m2, a 4234. hrsz.-ből 8985 m2 alapterülettel került összeadásra.  
 
3.1.3. Kialakításra kerül a 4234/3. hrsz. alatt, kivett helyi közút megnevezésű ingatlan 946 m2 
területtel, amelyre az ELMÜ vezetékjoga 47 m2-re kerül bejegyzésre. Ezen ingatlan a 4236. hrsz.-ből 
946 m2 területtel került kialakításra. 
 
3.1.4. Kialakításra kerül a 4234/4. hrsz. alatti, kivett park művelési ágú ingatlan 1686 m2 
alapterülettel, amely a  4236. hrsz-ből  1686 m2 elvételével került kialakításra. 
 
3.1.5. Kialakításra kerül a 4234/5. hrsz. alatti kivett, közforgalmi vasút megnevezésű művelési ágú 2 
Ha 3130 m2 alapterületű ingatlan, amelyre az ELMÜ vezetékjoga  347 m2-re kerül feljegyzésre, ezen 



ingatlan a 4236. hrsz.-ből 194 m2, valamint a 4235. hrsz.-ből 2 Ha 2936 m2 összeadásából került 
kialakításra 
 
3.1.6. A Felek megállapítják, hogy összesen az újonnan kialakításra került  3.1.1.-3.1.5. alatti 
ingatlanok összes alapterülete 8 Ha 0123 m2,amely pontosan megegyezik a megszüntetésre került 
4234. hrsz. 4 Ha 6677 m2-ével, a 4235. hrsz. 2 Ha  3130 m2-vel és a 4236. hrsz. 1 Ha 0326 m2 
alapterületével. 
 

 
4./ Tulajdoni és kezelői viszonyok változása a kialakult ingatlanokban  
  
4.1. A felek megállapítják,   hogy   az egyes kialakításra került ingatlanban  olyan mértékben kerül 
megállapításra a  felek tulajdonjoga, mint amilyen  arányban   a megszüntetésre kerülő ingatlanokból 
átvett terület  tulajdonában volt.  
 
A 4.1.2. alatt részletezett  4234/2 hrsz. alatti ingatlanban  - a Magyar Állam tulajdonába kerülő   
4287/11981-ed tulajdoni hányadra a Közlekedés Fejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelői 
joga kerül bejegyzésre.  
 
A Felek kijelentik, hogy a vezetékjog – természetben, és a tulajdoni lapon teherbejegyzéssel – a 
vezetékjog jogosultak javára változatlanul fennmarad, és kérik az illetékes földhivataltól annak 
átjegyzését a 4.1.1. – től 4.1.5.alatt részletezettek szerint a kialakításra kerülő ingatlanokra. 
 
 
4.1.1./  A  4234/1. hrsz. alatti, kivett, országos közút megnevezésű 4 Ha 2380 m2 területű – 
természetben meg nem jelölt - ingatlan  a Magyar Állam tulajdonát illeti  1/1  tulajdoni hányadban  
azzal, hogy a teljes ingatlanra  Közlekedés Fejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelői joga kerül 
bejegyzésre, és a vezetékjog  az ELMŰ javára  2951m2 területre. 
 

 
4.1.2 ./ A  4234/2. hrsz. alatti kivett, helyi közút  és parkoló megnevezésű 1 Ha 1981 m2 alapterületű –
természetben meg nem jelölt – ingatlan a Magyar Állam tulajdonát illeti  4287/11981-ed tulajdoni 
hányadban,  és  Gyál Város Önkormányzat tulajdonát illeti 7694 /11981-ed tulajdoni hányadban azzal, 
hogy a Magyar Állam tulajdonát illető  4287/11981-ed  tulajdoni hányadra a Közlekedés Fejlesztési 
Koordinációs Központ vagyonkezelői joga kerül bejegyzésre és az ELMŰ javára a vezetékjog  532 m2 
területre. 
 
 
4.1.3./  A  4234/3. hrsz. alatti kivett, helyi közút megnevezésű 946 m2 alapterületű – természetben 
meg nem jelölt -  ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban Gyál Város Önkormányzat tulajdonába kerül azzal 
hogy a teljes ingatlanra  47m2 területre vezetékjog kerül bejegyzésre. 
 
4.1.4./  A  4234/4. hrsz. alatti kivett, helyi közút megnevezésű 1686 m2 alapterületű –természetben 
meg nem jelölt - ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban Gyál Város Önkormányzat tulajdonába kerül 
tehermentesen. 
 
 
 
 
4.1.5. /  A  4234/5. hrsz. alatti kivett, közforgalmi vasút megnevezésű, 2 Ha 3130 m2 alapterületű –
természetben meg nem jelölt – ingatlan a Magyar Állam tulajdonát illeti  1/1 tulajdoni hányadban  
azzal, hogy a teljes ingatlanra  a MÁV Zrt kezelői joga kerül bejegyzésre, és a vezetékjog 347 m2 
területre. 
 



5./ A Felek megállapítják, hogy   a jelen megállapodás  azon a napon lép hatályba amikor azt minden 
fél aláírta, és aláírását saját jogi képviselője ellenjegyezte. 
 
6./ Ingatlan-nyilvántartási rendelkezések 
 
 
6.1. A fenti  felek feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz,  hogy a fentiek alapján 
a Dabasi Járási Hivatal, Járási Földhivatal Gyál-i ingatlan-nyilvántartásában a T. Földhivatal 
szüntesse meg a 4234. hrsz. alatti kivett, országos közút megnevezésű 4 Ha 6164 m2, a 4235. 
hrsz. alatti kivett, közforgalmi vasút 2 Ha 3130 m2, valamint a 4236. hrsz. alatti kivett, 
közterület 1 Ha 326 m2 megnevezésű ingatlanokat. 
 
6.2. Ezzel egyidejűleg  a felek feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy 
kialakításra kerüljenek a következő ingatlanok : 
 

-  4234/1. hrsz. kivett, országos közút megnevezésű ingatlan 4 Ha 2380 m2 alapterülettel –
természetben meg nem jelölve - , amely ingatlan, amelyre a Magyar Állam tulajdonjoga  1/1 
tulajdoni hányadban   kerüljön bejegyzésre  a teljes ingatlanra a Közlekedés Fejlesztési 
Koordinációs Központ vagyonkezelői jogának és az ELMŰ Hálózati KFt javára 2951m2 
területre vezetékjog bejegyzéssel, 
 

- 4234/2. hrsz. alatti kivett, helyi közút parkoló megnevezésű 1 Ha 1981 m2 alapterületű 
ingatlan természetben meg nem jelölt – ingatlan, amelyre a Magyar Állam tulajdonjoga   
4287/11981-ed tulajdoni hányadban,  és  Gyál Város Önkormányzat tulajdonjoga  7694/ 
11981-ed tulajdoni hányadban azzal, hogy a Magyar Állam tulajdonát illető  4287/11981-ed 
tulajdoni hányadra a Közlekedés Fejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelői joga kerül 
bejegyzésre, és az ELMŰ Hálózati KFt javára  532 m2 területre vezeték joggal terhelten, 

 
-  4234/3. hrsz. alatti kivett, helyi közút megnevezésű 946 m2 alapterületű – természetben meg 

nem jelölt -  ingatlan, amelyre  1/1 tulajdoni hányadban Gyál Város Önkormányzat 
tulajdonjoga kerüljön bejegyzésre az ELMŰ Hálózati Kft javára  47m2 területre 
vezetékjogával terhelten, 

 
- 4234/4. hrsz. alatti kivett, helyi közút megnevezésű 1686  m2 alapterületű – természetben meg 

nem jelölt -  ingatlan, amelyre  1/1 tulajdoni hányadban Gyál Város Önkormányzat 
tulajdonjoga kerüljön bejegyzésre tehermentesen, 

 
- 4234/5. hrsz. alatti kivett, közforgalmi vasút megnevezésű 2 Ha 3130 m2 megjelölésű –

természetben  ingatlan, amelyre a  Magyar Állam tulajdonjoga 1/1 tulajdoni hányadban   
kerüljön bejegyzésre azzal, hogy a teljes ingatlanra  a MÁV Zrt kezelői joga kerül bejegyzésre 
az . ELMÜ Hálózati KFt. javára  347 m2 területre vezetékjoggal terhelten. 

 
 
7. Az Önkormányzat  kijelenti,hogy a jelen megállapodáshoz Gyál Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a  sz. határozatával hozzájárult,  a további felek  pedig szükség szerint a tulajdonosi 
hozzájárulást a jelen megállapodáshoz beszerzik. 
 
8. A Felek a Magyar Állam illetve magyar bejegyzett, regisztrált jogi személyek, akiknek aláírásra 
feljogosított képviselője írja alá a jelen megállapodást.  
A Felek képviselőinek jogosultságát cégkivonattal ( MÁV ZRt, Elmű KFt) és az aláíró aláírási 
címpéldányával igazolja. 
 
9. A  jelen megállapodást a felek által külön- külön felkért ügyvéd, jegyzi ellen külön- külön 
dátummal ellátva az ellenjegyzés időpontját, a jelen megállapodás a minden fél által aláírt történő 



aláírás után lép hatályba, és az utolsó aláírás dátumától számított 30 napon belül kell azt a 
földhivatalba bejegyzés céljából benyújtani. 
Az egyes feleket a bejegyzés során saját jogi képviselőjük képviseli, amelyről szóló ügyvédi 
meghatalmazást a felek a jelen megállapodáshoz csatolnak. Az ingatlan nyilvántartási kérelmet Gyál 
Város Önkormányzatának jogi képviselője nyújtja be, a felek a benyújtásra meghatalmazzák dr. 
Schmidt Valéria ügyvédet. 
 
 
10. A Felek a jelen megállapodás külön-külön saját jogi képviselőikkel véleményeztették, akiktől a 
jelen megállapodással kapcsolatos  jogi tájékoztatásban részesültek. 
Az ellenjegyző ügyvédek saját ügyfeleiket a  Pénzmosásról szóló jogszabály és az Ügyvédi 
Törvényben foglaltaknak megfelelően azonosították. 
 
 
Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon aláírták. 
 
 
Budapest, 2013. május… 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzata     Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 
képv.:                                                                                    képv.:  
 
a jelen okiratot ellenjegyzem Gyál, 2013 05 
 

 
 
 
 
 
 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
 
 
 
MÁV ZRt. képv:  
 
 

 
ELMÜ Hálózati Kft       ELMÜ  Hálózati Elosztó Kft 











Tárgy: Javaslat Gyál, 014/88 hrsz.-ú ingatlan 
megvásárlásával kapcsolatosan 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Pál Istvánné, 1103 Budapest, Szlávy u. 37B, Medgyes Lőrinc, Vecsés, Külső Gyáli u. 32., Stász 
Mártonné, Vecsés, Budai Nagy Antal u. 31. és Medgyes Krisztina, Vecsés, Budai Nagy Antal u. 29. szám alatti 
lakosok írásban felajánlották a gyáli 014/88 hrsz.-ú ingatlanukat megvásárlás céljából Gyál Város 
Önkormányzatának részére. Az általuk megjelölt vételár 1.500.-Ft/m2. 
 
 Tárgyi 014/88 hrsz..-ú  földrészlet adatai: 
  művelési ág:  szántó 
  terület:   2810 m2  
  tulajdonosok:  Pál Istvánné   ¼ 
    Medgyes Lőrinc  ¼ 
    Stász Mártonné   ¼ 
    Medgyes Krisztina ¼ 
 
 Az ingatlan a Mikszáth Kálmán – Akácfa utca melletti külterületen található. Gyál Város 
Településrendezési Tervének övezeti terv lapja tárgyi ingatlant M-GY/3 jelű mezőgazdasági övezetbe sorolja, 
ugyanakkor a város településszerkezeti tervével összhangban FSZTK jellel fejlesztésre szánt és övezet 
módosításra kijelölt területnek jelöli. 

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

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete forráshiányra való tekintettel nem kívánja megvásárolni a 
gyáli 014/88 hrsz.-ú ingatlant. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 

 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 

 

Gyál, 2013. május 08. 

 

 

 Pápai Mihály 
   polgármester 
 
Melléklet:  1 pld. tulajdoni lap 
               1 pld. kérelem 
               1 pld. térképkivonat 
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Gyál Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalának 
Vagyongazdálkodási Osztálya 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

ÉR T 
2G'3 MÁJ O 6. 

Ajánlat 

Vecsés, 2013. április ll. 

Alulírottak, Pál Istvánné ll 03. Budapest, Szlávy u. 37B., Medgyes Lőrinc, 
2220.Vecsés, Külső Gyáli u. 32., Stász Mártonoé 2220.Vecsés, Budai Nagy A. u.31., 
Medgyes Krisztina 2220.Vecsés, Budai Nagy A. u.29. szám alatti lakosok ezúton 
felajánljuk a 014/88 Hrsz-u, 2810 m2, "szántó" művelési ágú, Gyál külterületi 
ingatlanunkat az Önkormányzat részére megvételre. 

Az eladási árat 1500 .. Ft/nm-ben határozzuk meg. 

Tisztelettel: 

Pál Istvánné 

Medgyes Lőrinc 
~ l -} --- ' ·········~ ··· · ' ••••····· 

~~.v.lc .... ;? ...... . 

~lf~dqq. .fl.s. .. ta~~ 
Stász Mártonné 

Medgyes Krisztina 
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D Középület, közintézmény 

D Üzemi épület 

N Földrészletek 

Fekvéshatár 

D Gyál belterület 

Gyál Város Polgármesteri Hivatala - 2013.05.08 . 

Tárgy : 

D Gazdasági és melléképület 

D Vegyes funkciójú épület 

D Egyéb önálló ingatlan 

D Gyál kü lterület 
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Tárgy: Javaslat a gyáli 0154/12 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának 
megszerzésére 

 
Tisztelt  Képviselő-testület! 

 
A gyáli 0154/12 hrsz.-ú ingatlan 10.5247 m2 nagyságú kivett horgásztó, kivett pihenőpark, kivett játéktér, 

kivett parkoló és kivett út megnevezésű ingatlan, amely jelenleg a Magyar Állam tulajdonában van. 
 

Tárgyi területen lévő pihenő és horgásztó, valamint a kiszolgáló létesítmények üzemeltetője, a halászati jog 
jogosultja a Peremvárosi Horgászok Egyesülete. Az ingatlan hasznosításával kapcsolatban az Egyesület szeretett volna 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel hosszú távú vagyonkezelési szerződést kötni, de erre a jelen hatályos 
szabályozás alapján – a nemzeti vagyonról szól 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 19. bekezdése értelmében - nincs 
lehetőség. 
 
 Az Egyesület megkereste Önkormányzatunkat, hogy segítsünk fenti probléma megoldásában. 
 
 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel történt egyeztetés során az alábbi lehetőségek merültek fel:  

 
- Állami vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházására az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény 36. §. 2. bekezdés c) pontja alapján csak helyi önkormányzat javára van lehetőség az 
általános eljárás keretében, a Kormány nyilvános határozatán alapuló döntés alapján, továbbá a 
254/2007. (X.04.) Korm. rendelet VIII. fejezetében (50.§.-ban) részletezett feltételek 
teljesítésével, 

 
- Vagyonkezelési szerződést is köthetnénk a Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt-vel, amely 

szintén biztosíthatná az ingatlan megfelelő, hosszú távú hasznosítását, de az természetesen nem 
járna tulajdonjog átruházással, így sokkal kötöttebben rendelkezhetnénk felette. 

 
 Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete  
 
a.) kérelmet nyújt be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez a gyáli 0514/12 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának 

Gyál Város Önkormányzat részére történő ingyenes átruházásával kapcsolatosan. 

b.) Gyál Város Önkormányzata az ingatlant továbbra is szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas területként 
pihenés, kikapcsolódás céljára szeretné használni. 

 
c.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

 
A határozati javaslatok elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 
 
 
Gyál, 2013. május 8. 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
Melléklet:  1 pld. helyszínrajz 
  1 pld. tulajdoni lap 
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Tárgy: Javaslat a gyáli 4002 hrsz-ú ingatlan 
értékesítésével kapcsolatosan 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának tulajdonát képezi a gyáli 4002 hrsz.-ú 1691 m2 nagyságú kivett lakóház, udvar 
megnevezésű ingatlan.  

Tárgyi ingatlan a Gyál-felső-i vasútállomás mögött található, a rajta lévő lakóépület jelenleg lakatlan, műszaki állapota 
erősen leromlott, bontásra érett. A földrészlet nagy részét közterületként használják, a szomszédos ingatlan tulajdonosai 
ezen keresztül közelítik meg ingatlanjaikat és utcai közművezetékek is vannak rajta.  A terület gazos, fákkal, bokrokkal 
benőtt. (Lásd a mellékletben csatolt fotókat.)  
 
A Mátyás Király u-Vasút melletti területre elkészült Szabályozási Terv (SZT-25M) a gyáli 4002 hrsz.-ú ingatlanra és a 
szomszédos ingatlanokra közös telekalakítást, illetve utcanyitást ír elő. 

Marcsev József, Gyál, Kőrösi út 26. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a gyáli 4002 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására 
(az utcanyitásra biztosítandó 12 m széles terület kivételével), a felajánlott vételár 11.000.000.-Ft. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 20/2012. (XI.30.) 
önkormányzati rendelet, a vagyon értékének meghatározásáról szóló 5. §. alapján, tárgyi földrészletre vonatkozó adó és 
értékbizonyítvány került elkészítésre. Az ingatlan egészének forgalmi értéke 11.000.000.-Ft. 
 
Az ingatlan értékesítése esetén először egy telekalakítási eljárást kell lefolytatni – az utcarészlet kialakítása miatt. 
Ennek költségét vállalja a kérelmező. A telekalakítás után kialakuló kb. 1439 m2 nagyságú ingatlanra köthető végleges 
adás-vételi szerződés. 
 
Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő–testülete 
a. ) a tulajdonában lévő 4002 hrsz.-ú „lakóház és udvar” megnevezésű ingatlanát (az utcanyitásra kijelölt terület 

kivételével) 11.000.000.-Ft-os vételáron elidegeníti Marcsev József Gyál, Kőrösi út 26. szám alatti lakos 
részére, az adás-vételi előszerződés 2013. június 30-ig történő megkötésével. 

b.) Az előszerződés aláírásával egy időben minimum a vételár 10 %-a fizetendő foglalóként. Az utcanyitásra 
telekalakítási eljárást kell lefolytatni, melynek költsége a vevőt terheli. A telekalakítási határozat jogerőre 
emelkedése után végleges adás-vételi szerződés köthető 2013. december 31-ig, mellyel egyidőben a vételár 
hátralék teljes összege fizetendő. 

c.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, illetve a szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 
 
Gyál, 2013. május 14. 
 
          Pápai Mihály 
          polgármester 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
  fényképek 
  1 pld. helyszínrajz 
  1 pld. tulajdoni lap 
  1 pld. adó és értékbizonyítvány  

1 pld. szab. terv lap  





















 
 
 
 
 

 
Tárgy: Javaslat a Határ utca forgalmi 

rendjének megváltoztatására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Határ utca 17 ingatlanának lakói a mellékelt megkereséssel fordultak Önkormányzatunkhoz. A beadvány 
szerint az út felületzárása óta jelentősen megnőtt a Határ utca és Wesselényi utca forgalma, sokan összekötő 
útként használják azokat. 
A panaszosok leírják, hogy a nagy személyautó forgalom mellett teherautók, kamionok is használják az utcát. 
 
Az érintett utcákban jelenleg 3.5 tonnás súlykorlátozás van érvényben, így tehergépjárművek engedély nélkül 
nem hajthatnak be. 
 
A forgalomból eredő zavaró hatások csillapítására a fokozott ellenőrzésen kívül a megengedett legnagyobb 
sebesség, valamint a behajtás korlátozása lehet a megoldás. 
 
A határozati javaslat csak a célforgalomban közlekedőknek engedi meg a Határ utca Mátyás király utca és 
Táncsics Mihály utca közötti szakaszára, valamint a Wesselényi utcába való behajtást. Az érintett útszakaszokat 
a Deák Ferenc utcán és a Gárdonyi Géza utcán, mint gyűjtő utakon lehet megkerülni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatok megtárgyalása után hozza meg határozatát! 
 
Határozati javaslat I: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
1.) a Gyál, Határ utca Mátyás király utca és Táncsics Mihály utca közötti szakaszán, valamint a Wesselényi utca 
teljes szakaszán 40 km/h-s sebességkorlátozást vezet be. 
2.) a Gyál, Határ utca Mátyás király utca és Táncsics Mihály utca közötti szakaszán, valamint a Wesselényi utca 
teljes szakaszán elrendeli a „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblák kihelyezését „Kivéve célforgalom” 
kiegészítő táblával. 
3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. június 15. 
Felelős:  Polgármester 
 
Határozati javaslat II: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jelenleg nem kívánja a Gyál, Határ utca és Wesselényi utca 
forgalmi rendjét megváltoztatni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2013. május 08. 
 

 
 

Pápai Mihály 
polgármester 







Tárgy: Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére a  
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesületével 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bek. meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok között megjelenik az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások nyújtása, a 
kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása, melyet az önkormányzat civil 
szervezetekkel összefogva valósít meg.  
 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvénynek (a továbbiakban: civil tv.) megfelelően az államháztartás alrendszeréből 
folyósított támogatás az 54.§. a) bek. szerinti rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv 
felelősségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy 
részének ellátását célozza. 
 

A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei a civil tv. 32. §-ban rögzítettek szerinti megfelelő erőforrás és 
megfelelő társadalmi támogatottság.  
 

A civil szervezet csak akkor részesíthető támogatásban, ha közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és a 
támogatást olyan feladatellátásra vagy olyan programok szervezésére kívánja fordítani, amely a helyiek, vagy az 
itt tartózkodók (idegenforgalom) érdekeit, a kulturális örökség helyi védelmét szolgálja. 
 

A civil tv. 35. § (1) bek. alapján civil szervezettel állami, közigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási 
szerződést kizárólag akkor köthet, ha a civil szervezet közhasznú jogállású. 
 

A Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete közszolgáltatási szerződés megkötését 
kezdeményezte az Önkormányzattal azokra az alapszabályában rögzített feladatokra, melyek önkormányzati 
feladatkörbe tartoznak és a feladatok egy részét átvállalja azon - főleg nyugdíjasok részvételével megrendezett-
események szervezésével, mely pl. idén a IX. Kistérségi Találkozó, Idősek Világnapja, Szüreti Fesztivál. 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évekhez hasonlóan a 2013. költségvetési évben is 
pályázat útján támogatja a városban működő civil szervezetek kulturális tevékenységét, így a közszolgáltatási 
szerződés megkötése ezen felül anyagi forrást nem igényel. 
Jelen előterjesztés mellékletét képezi a közszolgáltatási szerződés tervezete és a közhasznú szervezet bírósági 
kivonata. A szervezetnek köztartozása nincs és 2012. évi mérleg és közhasznúsági melléklettét az Országos Bírói 
Hivatal felé benyújtotta. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogató döntését. 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú 
Egyesületével (2360 Gyál, Ibolya u. 4.) a 2013. évre vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötését és 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2013. június 15. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

Az előterjesztést készítette:  Sávai Mária aljegyző 

Gyál, 2013. május 4. 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 



KÖZSZOLGÁLTATÁSISZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Gyál Város Önkormányzata (székhely: 2360 Gyál, Körösi út 112-114., adószám: 
15730370-2-13) képviseletében Pápai Mihály polgármester - a továbbial<.ban: 
Önkormányzat, 

másrészről 

Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete (székhely: 2360 Gyál, Ibolya u. 
4. , adószám: 18717048-1-13) képviseletében Kiss Jánosné elnök - a továbbiakban: 
Egyesület 

között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 

l. 
Felek rögzítik, hogy: 

Gyál Város Önkormányzatának kötelezően ellátandó feladata a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvériy (Mötv.) 13. § (l) bekezdése 
értelmében az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások nyújtása; 

Gyál Város Önkormányzatának önként vállalt feladata a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991 . évi XX. törvény 121. § értelmében a közösségi kulturális 
hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek 
tevékenységének a támogatása. 

2. 
Egyesület vállalja, hogy jelen szerződés hatálya alatt az l. pontban meghatározott feladatokat 
Önkormányzattól részben átvállalja akként, hogy: 

• az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokon belül a nyugdíjasok részére 
koruknak megfelelő sportolási lehetőség megteremtését kezdeményezi, az ilyen 
rendezvények, valamint kirándulások szervezését lebonyolítja, 

• az egészséges életmóddal kapcsolatban felmerült nyugdíjas lakossági igények és 
kérdések kapcsán feladata a kapcsolatteremtés és partnerség a helyi önkormányzat 
egészségügyért felelős bizottságaival, 

• kapcsolatot épít ki és tart fenn Gyál Város hagyományőrző, művelődésre és 
társaséletre szerveződő közösségeivel, 

• tevékenyerr is elősegíti a feledésbe merült helyi népszokások felelevenítését. 



3. 
Felek rögzítik, hogy Önkormányzat a fenti tevékenysége ellentételezéseként Egyesületet 
280.000 Ft-tal támogatja, mely összeget Egyesület az Önkormányzat által a civil szervezetek 
támogatásárakiírt pályázaton nyerte el. Önkormányzat a támogatásról a 98/2013. (IV.25.) sz. 
határozatával döntött. 

4. 
Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba, és hatálya határozott ideig, 2013. december 31. 
napjáig tart. 

5. 
Jelen szerződés 4 (négy) egymással megegyező példányban készült. Jelen szerződést a felek 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

Gyál, 2013 . április 30. 

Gyál Város Önkormányzata 

NYUGDÍ~ASOK HE~Yi UEPVí:,HETEiiEi; 
KOZHASZNU EGYESÜLETE 
2360 Gyál, Ibolya u 4 

4.Pk.60 .. 232/2007/4, TE4963 
Adós?am: 18717048-1-13 

'-j~ f<llNPW 
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének 
Közhasznú Egyesülete 



Budapest Környéki Törvényszék 
Pk.60232/2007 

KIVONAT 

társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól 

A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 4963 

A társadalmi szervezet neve: Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú 
Egyesülete 

A társadalmi szervezet székhelye: 2360 Gyál, Ibolya u. 4. 

A társadalmi szervezet célja: nyugdíjasok érdekképviselete 

A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: szakmai, gazdasági 
érdekképviseleti tevékenység 

A társadalmi szervezet közhasznúsági fokozata: Közhasznú 

A társadalmi szervezet képviselőjének neve, lakóhelye: 
Kiss Jánosné elnök , 2360 Gyál, Ibolya u. 4. 
Gácsi Kiss Dezsőné , 2360 Gyál, Ady Endre u. 44/a. 

A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági 
határozat száma, kelte: Pk.60232/2007/1 /II, 2007.06. 13. 

A kivonat a fent meghatározott társadalmi szervezet 2013 év március hó 25. 
napján hatályos adatairól készült. 

Kelt:, 2013. év március hó 25. napján. 
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