
 
 
 
 
 
 
 
 
Szám: 8250/2013. 

 
M E G H Í V Ó 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2013. június 27-én (csütörtök) 18.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2013. május 30-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló rendelet megalkotására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

5. Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
   Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság  
 

6. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetési szabályzatának megalkotására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
7. Javaslat a Tulipán Óvodában logopédus állás biztosítására 

 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
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8. Javaslat vélemény adására az önkormányzat működtetésében lévő nevelési-oktatási intézmények 
nevének módosításához 

 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

5. Javaslat a Tátika Óvoda igazgatói állás pályázatának elbírálására, igazgató kinevezésére  
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

6. Javaslat  pénzeszköz átadására a 2013. évi intézményi felújítási feladatok céljára, 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

7. Javaslat gyalogos átkelőhely létesítésére a Bacsó Béla és a Munkácsy Mihály utcáknál 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

8. Javaslat az „Egészségügyi Központ külső-belső felújítása” tárgyú munkára műszaki ellenőr 
kiválasztására 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

9. Javaslat „Gyál, Vecsési úton járda építése” megnevezésű közbeszerzési eljárás lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

10. Javaslat a 2013. évi hóeltakarítási munkálatok többletkiadásaihoz pénzügyi fedezet biztosítására  
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor  ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

11. Javaslat Bartók Béla Általános Iskola nyílászárók cseréjével kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

12. Javaslat fűnyíró gépek vásárlásához szükséges pénzeszköz biztosítására a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek. 

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

13. Javaslat gépkocsi bérlésére. 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

14. Tájékoztató a Városközpont pályázattal kapcsolatos jelenlegi helyzetről, legutóbbi történésekről 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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15. Egyebek 

 
Zárt ülés: 
 

16. Javaslat Kiváló Gyáli Sportolói Díj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Gyál,  2013. június 20.  
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2013. május 30-ai 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2013. május 30-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 

szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2013. január 01.-től május 31.-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:      108.882 e Ft   42.810 e Ft  39,32 % 
 iparűzési adó:   1.088.817 e Ft              459.320 e Ft  42,19 % 
 építményadó:      205.299 e Ft              103.610 e Ft  50,47 % 
 

2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet május hónapban folyamatosan igénybe 
vettük, legmagasabb összege: 174.363.507,- Ft, legalacsonyabb összege: 85.668.453,- Ft. 
 

Munkabérhitelt a május 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: 2013.06.25.  kamat:   3,71 % 

 
A kötvény lekötéséből a 2013. évben 28.587.733,- Ft, a szabad pénzeszközből történő lekötésből pedig 
157.500,- Ft a június 17-ig realizált kamat összege. Az 1 milliárd Ft óvadéki betét lekötéséből származó 
kamat összege: 28.111.234,-  Ft. 

 
II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
1./ Lakos Péter úr 2013. 05. 30.-i KT ülésen feltett képviselői kérdésére Gyál Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelete 20.§-a szerint az alábbi választ adom: 
 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozásához 2007. 11. 19-26. között 141 db kérdőív került kiküldésre, 
amelyből 29 db értékelhető kérdőív érkezett vissza, melyet a T3 csoport és vezetője Radványi Judit 2007. 12. 5-
én SWOT analízissel értékelt ki. 
Az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek beépültek Integrált Városfejlesztési Stratégiába, melynek 
hiányában Gyál Város Önkormányzata nem tudta volna benyújtani a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 azonosító 
számon regisztrált Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által c. pályázati 
dokumentációját. 
 

2/ Szíves tájékoztatásul mellékeljük a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2012. évi mérlegét és szöveges 
beszámolóját, melyet az alapítvány kuratóriuma elfogadott. (1.sz. melléklet) 
 
Mellékeljük továbbá a Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentését, melynek a 
közzétételről és az információs önrendelkezési jogról, információszabadságról szóló 2011. évi CXI. törvény 
előírásai alapján a közalapítvány kuratóriuma eleget tett. (2. sz. melléklet) 
 
Boda Imre, a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület elnöke (székhely: 2360. Gyál, Ady Endre utca 20.) Gyál Város 
Önkormányzatának támogatását kérte, mivel a közelmúltban jelentkezett nála 15-20 fiatal, akik streetball 
edzéseket szeretnének tartani a sportpályán. A pálya kialakításának költségeit az egyesület nem tudja magára 
vállalni. Mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 42. §. 4. pontja 
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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 Baráti Kör Sportegyesület 
streetball pálya kialakítására a 2013. évi költségvetés 4. számú mellékletében az Egyéb működési célú 
kiadásoknál szereplő, a polgármester által felhasználható keretből 200.000,-Ft azaz kétszázezer forint 
támogatásban részesüljön. 
 
Határidő: 2013. július 5. 
Felelős: Polgármester 
 
Gyál Város Önkormányzata és a gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár az idei évben kilencedik 
alkalommal rendezi meg a Gyáli Fogathajtó Fesztivált. Idén augusztus 23-án kerülne sor az éjszakai hajtásra, 
majd másnap, augusztus 24-én az egész napos fogathajtásra. Ezzel egy időben, augusztus 24-én kerülne sor a 
városi születésnapi utcabálra, Gyál várossá avatása 16. évfordulójának megünneplésére. Az utcabál sztárvendége 
a Neoton Família lenne. A rendezvényt a szokásoknak megfelelően tűzijáték zárja.  
 
Fentieknek megfelelően elkészítettük a melléklet szerinti, összevont költségvetés-tervezetet. A rendezvény 
költségvetése bruttó 6.990.000,- Ft, azaz hatmillió-kilencszázkilencvenezer forint, amely az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtár részére átadott pénzeszköz, utólagos elszámolással. A rendezvény költségeit 
Gyál Város 2013. évi költségvetésében a városi rendezvények keretének terhére kívánjuk felhasználni. 
 
III. Igazgatási Iroda 
 
Lakos Péter képviselő úr indítványa kapcsán a közterület-felügyelők jelentéséhez az alábbi kiegészítést adjuk. 
Jelenleg csak a közlekedési szabálysértések kapcsán van hatóságunknak helyszíni bírságolási lehetősége. 
Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület elfogadja a közösségi együttélés szabályairól és elmulasztásuk 
jogkövetkezményeiről szóló rendeletet, úgy több területen is megnyílik ez a lehetőség. 
A ténylegesen beszedésre került bírságok összegét utólag tudjuk megadni, így a májusban kirótt bírságokról a 
júniusi jelentésben adunk kimutatást. 
 
Lakos Péter képviselő úrnak a gyáli 4009/4 hrsz-ú ingatlan kapcsán feltett kérdésére az alábbi tájékoztatást 
adjuk. 
Az ingatlanon engedéllyel rendelkező gépjármű és alkatrész kereskedés működik. 
Lakos Péter képviselő úrnak a gyáli 4010/1 hrsz-ú ingatlan kapcsán feltett kérdésére az alábbi tájékoztatást 
adjuk. 
Az ingatlanon kereskedelmi, ipari vagy egyéb tevékenységet nem találtunk, azonban a rendezetlenség kapcsán a 
közösségi együttélés szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadása után 
igyekszünk eljárni a tulajdonossal szemben. 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2013. május 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. június 19.  
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszeríísített beszámolója és közhasznúsági Inelléklete PK-142 

Törvényszék: [01 Főváro~i Törvényszék 
Tárgyév: 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszeríísített beszá1nolója és közhasznúsági melléklete 

Szervezet neve: 

IDABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege 

Előző év Előző év 
helyesbítése 

ESZKOZOK (AKTIVÁK) 

A. Belektetett eszkozok 138 712 

l Immateriális javak 

ll Tárgyí eszkozok 138 712 

lll Belektetett pénzugy1 eszkozök 

B. Forgóeszközak 7 322 

l Keszletek 

ll Kovetelések 

lll. Ertekpap1rok 2 550 

IV Penzeszko.éok 4 772 

c. Aktív 1dőbel1 elhatárolasok 

ESZKOZOK OSSZESEN 146 034 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 

D Saját tóke 20 103 

l lmJulo toke/jegyzett tőke 3 492 

ll Tökcvaltozás/erednwny 16 291 

lll Lekotott tanalék 

IV. Értekelés1 tartalék 320 

V Tárgyevi eredmény alaptevekenységből 

VI Targyéví erde1nény vállalkozósi tevékenységból 

E Céltartalékok 

F Kotelezettségek 3 090 

l Hatrasorolt kotelezettségek 

ll Hossz(l lejáratú kötelezettségek 

lll Rov1d lejáratú kötelezensegek 3 090 

G r~assz1v 1döbel1 elhatárolasok 122 841 

FORRASOK OSSZESEN 146 034 

PK-142 

(Acfatok ezer forintban.) 

Tárgyév 

142 781 

142 781 

6 024 

2 550 

3 474 

148 805 

20 452 

3 492 

16 611 

349 

3 160 

3 160 

125 193 

148 805 
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Szervezet neve: 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszán1olója és közhasznúsági Inelléklete 

IDABAS ÉS KORNYÉKE ÜDULÖTÁBOR ALAPÍTVÁNY 

---~----

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 

Alaptevékenység Vállalkozást tevékenység 

előző ev l előző év rárgyév előző év előző év rárgyév előző év 
lwlyesiJJCese helycs!Jirése 

PK-142 

(Adatok ezer fonnrban) 

összesen 

előző év Cárgyév 
l7elyesbirése 

l Ertékcsttös netto arbevetele 20 805 16 156 20 805 16 156 

l 
l 2 Akitvált Saját teljCSÍtlllények 
l erteke i 
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l 
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l 787! 3 845 l 787 3 845 

f---- ----------
! - lCHJU ÍJ. alapttótul kapott l l 

l bef1zctés l i ---- : 

l 
l l 

i - tamogatások l l 

l 
l 

r--- i 
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l 

l 
! 

i l l 

li) Pönzugyt mt:ivclctck bevétel~t l ! 

l l i 
ll ll 

js Renclkívult tJevctclck l l 
l 

l ebből 
·--------- - --~-- ------ ---- t-l 
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l 

! 
l i 

f 
! 

l 
- tamogatások 

i i 

! 

A Osszcs bevétel (l t-2+3+1)+5) 
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etJt)(JI kozllélSZilLl tevekenyseg l 
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i l 
--~-- -+ ---- -- r-------· 

6 Anyagjellegu ráforcJttások 
l 

J 

14 167 12 029 14 167 12 029 
f---- l 
l 

7 Személyt jellegű rc1forditasok 

i 
6 379 5 731 6 379 5 731 

- l 

elJboi vezetO liSZlSCCJVISelcik ! 

381[ 
l 

l 

JUiléllélSé\1 177 
l 

l 381 177 
i 

-----------~------------------

l 7211 8 Ertékcsökkenést Iciras 
l 

l 1901 l 721 l 901 
l - ----------- " 

9 Egyéb ráford írások l 
l 

51 2 5 2 
--
10 PetlZLICJY' rnt:iveletek 

l 
! 

r;:dorciítilsat l 

l --- - ----------- ------
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l ;: ~ A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 
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------~------------------------

Szervezet neve: 

loABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY 

PK-142 

- --------------------

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. 
(1\clatok ezer fonntban.) 

l 

Alaptevékenység 

előző ev t:IÓLŐ év 
helyesbítése 

tárgyév 

Vállalkozási tevékenység Összesen 

előző év előző év lárgyév előző év előző év tárgyév 
l>elyesbítése helyesbtlése 

~--1-R_e_n_d_k_í_v __ ~~~~ ~a_f_o_r_d_í t_á_s_o_k-----+------- --
--- -------+-------+---·------1- -·-------t---------1----- -t---------+---------1 

~ B Osszes ráfordítás 
l (G+ 7+8+9-t-10+11) 

i l 
22 272 

22 272 

19 663 

19 663 

22 272 19 663 

22 272 19 663 
: ciJIJől koztwszllLI tevékenysé(] l 
l raforcl1taséu , 

------------------------~~--------~--------4-------+--------+----------+-----~~-------+---------4------4 
' l 
i C AcJuzas clottl eredmény (A-B) i 
' --- l 

320 349 320 349 

L' AcJóf1zctes1 kotelezettseg j 

l 

349 
i D ~CJCJL~Jtt~r~~~~-~~ny (C-12) f 

' 
349 320 

1--- ------- ---------- --~~~--+---+-----+---+-----+-----1:------~---+-----t-----l 
113 Jóvúl1ayyott osztalék 

l 
r- -------------------------+---+----+---+------+-----+---4----+----+----l 

Tárgyévi eredmény (D-13) 
320 349 320 349 

l 

l l l 
~-T-á-j e-. k-o-~t~t_ó __ a_d--a--to __ k __________ +------- r----- -- -1 -----+--- ------ ----------1-------1--·· 

r----- ----·---------------------+-------r------+-----J------1-------+-----f------f----+---

--------- --- -+---

A Kozpo11t1 koltsegvetés1 
tclmoc]atás 

! -

1 B Hely1 onkorrnanyzatl 
] koltsegvetés1 támoyatás 

l 
1 C Az Európal Un10 strukturális l 
i c~ldpJdliJol 1llc:tvc a l<olléZIÚS j 

' AliipiJOI nyujtOtt tilmogatas 

] 

l 
~-------------------------+--------+----------+------+--------+----------+------+-------+----------+------4 
1 

D Nor111at1v tarnoyatás l 

~A szeiJl0-I~JovecJelamaZió---
! lllCIJhatilrozott reszének aciázó 
: 1 crlclelkezcsc szcm1t1 
i fclllilszrlillasJrol szolo 1996 ev1 
. CXXVI torveny alapJan k1utalt 
[OSSZC'(j 

' 

lcKoLszulg{Jitatasl bevétel 
l 

l l 

l 

3 621 

l 

l 
l i\z iiCJa:nk kOilYVVIZS(jélfc1llill éllil Villlilélk léllllé\SZ[Vé\ 

Kitöltő verzió:2.51.0 Nyomtatvány verzió:1.6 

: 
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l 
i 

Könyvvizsgálói záradék 

362 243 

IX] Igen lJ Nem j 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszeríísített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

r l. Szervezet azonosító adatai 
------------ ------------

l 

l 

l 
! 

· 1.1 Név 

1.2 Székhely 

Irányítószám TelepLJiés 
,DABAS 
l 

Kozterúlet neve ~T ISTVÁN----------' Közterúlet jellege 

Ajtó Házszam lvs : Lépcsuház c-~ 
'--------' 

Emelet [ ____ __] 

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.4 Szervezet adószáma: 

[? l 1 1/l ol_3_'/ l A[l{ljll7JI] 

~[8J6~[6I4J6![5l~ - [lJ - [@J 
1.6 Képviselö neve: ILATYÁK ISTVÁN 

/tér 

----~--_] L __ '--------- " 

-----------

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznü tevékenységek bemutatása 

r:~::;c~,~~~J~~~~~~~~s -- ----- ----
1 

3. Közhasznü tevékenységek bernutatása (tevékenységenként) 
------·-----------·-·----------------------------------·--

3.1 Közhasznü tevékenység megnevezése [GYERMEKÜDÜLTETÉ:>_ J 
-~================~ 

3.2 Közhaszn ú tevékenyseghez kapcsolódó kozfeladat, jogszabályhely -===---.:..:·==:..========-==____j 
~ --~ 

3 3 Kozhaszrw tevekenyse9 cclcsupurtja [CiYEREKEK -l 
3.4 Kozhasznu tevekenysegböl reszesuluk letsl~á-=n=-la~-;:~=8=7=_= __ = __ = __ =_= __ =_= __ =_=_= __ = __ =];----------------' 

3 5 Kozl1asznLJ tevékenyseg főbb ereclrnenyer. 

------------------
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Szervezet neve: 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

jDABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDULÖTÁBOR ALAPÍTVÁNY 

PK-142 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása ( Adafok ezer lonnrban) 

! 4 l 

L 
Felhasznált vagyonelern nwgr1evezése 

! 

--- -

]4 2 Felhasznált vagyonelern megnevezése 

IT -----

l 4 3 Fclhaszn~111 vauyorlelern rneCJncvczése 

l 

Közhasznú tevéken~ség érdekében 
felhasznált vagyon imutatása 
(összesen) 

i Közhasznú tevéken~ség érdekében 

i 

felhasznált vagjon im utatása 
(mindösszesen 

l 

l l_ __ [_ -- ------ ---------- ----
5. Cél szerinti jutattások kimutatása 

l 5 l l 
-----

Cel szerrnt1 JUttatas rncyncvcLese 

[ GYERMEKÜDULTETÉS 

15 2 Cél szcrrnt1 JUttatas megnevezése 
--

l l CSALÁDOS UDUL TETÉSj 

l 
5 31 Cel SLL~rllltl JUtditilS rlltclJIIC:VCLl'c,l' 

~--~--- -----------

i l 

l j C_él szerinti juttatások kimutatása 
l j (osszesen) 
l 
r-~' - ----- ------- ---------

Cél szennti juttatások kimutatása 
, (miricl6sszesen) 

l l ---

6. Vezetö tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

~--

6 l l T1sztscg 

l 
l 

T1sztség 

KURATÓRIUM ELNOKE 

l 

l 

Vagyonelern érteke Felrwsználás célJa 

l l 

r---
Vagyonelem écléke --~~--~~~-F-elhasználás célja ----=1 
VaC)yonelem ertékc Fclt1asználás célJa 

l 

l --··---

Előzóév ! Tárgyév 

19 978 15 474 

Előző év Tárgy év 

8 271 682 

Elozö ev 
l 

Targy óv 
l 

-- ~--- -------

20 805 16 156 

i 

20 8051 16 156 

Előző év (l) Tárgyév (2) 
--- ---

381 177 

Elözö év (l) Tárgy év (2) 
r- -------- --~------ --- -----,---~~----- -·· -- - --- - ---

l 
------

A. Vezető tisztségviselőknek nyC1jtott 
juttatás összesen: 381 177 

i 
------ -- -~-----

------------------------------ -----------------------------------
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági Inelléklete 

Szervezet neve: 

[~~BAS ÉS KÖRNYÉKE UDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY 

Támogatásr program elnevezese 

Támogató megnevezese 

Támogatás forrasa 

1 Tamagatás rdőtartama 

Támogatásr asszeg 

- ebből a tárgyévre JUtó asszeg 

: - tárgyévben felhasznalt összeg 

~ targyévben folyósított ~~~~~g 
l Támogatás trpusa 
l 

GYERMEKUDULTATES 

kozpontr költségvetes 

önkormányzati költségvetés 

nemzetkozr forrás 

más gazdáikodo 

2012 

j 243 
l 

243 

1243 

VISSZatérítendŐ D 

D 

vrssza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Doloqr 

PK-142 

~--------~-~~~~--~~~~~~------~--------------------------------------------------------------~ 

i >cltlalrnuzasr 

------ --- ------------- -t-----------------------------------------------------------------------1 

Osszesen: 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

Tflf~OROZOK STRAf\JDBELEPOJE 

--,zs..z-uzTetí-evoen vegzett fobb tevekenysegek es programol<oemütatasa 

~~~~~~~~~-~- ~-~-~-

Kitöltő verzíó:2.51 ~O Nyomtatvány verzíó:1 ~6 Nyomtatva: 2013.04.23 08.37.34 



l - A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

. 

Ull_l~;, 

Szervezet neve: 

loABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
(Aclatok eH!! lonn/1Ji11l) 

Alapadatok Előző év (l) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 22 592 20 012 

ebből 

C. A személyi jövedelemadó megt1atározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 

362 243 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

D. Közszolgáltatási bevétel 

E. Normatív támogatás 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve 
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 22 230 19 769 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 22 272 19 663 

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás 6 379 5 731 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 22 272 19 663 

K. Adózott eredmény 320 349 

L. A szervezet munkájában közrernűködő közérdekű önkéntes 

l 
tevékenysé~et végző személyek száma 
(a közérdekú önkentes tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

Eratorrás ellálollsag muratot Mutaló leljesitése 

Igen Nem 

E_~tv 32.§ (4) a) [(81+82)12 > 1000000.- Fl} ~ D 
Ef:tv 32, §(4) b) [Kl +K2>=0} ~ D 
Ectv: 32.§ (4) c) [(!1+/2-Al-A2)/(Hl+H2)>=0,25} ~ D 

Társacla/tm léunoga!OIIság mutatót Mulaló lel;esítése 
----

E c tv. 32 § (5) a) [(Cl +C2)/(Gl +G 2) >=0,02} D ~ 

Ectv. 32.§ (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=0,5} ~ D 
E elv. 32. § (5) c) [(Ll +L2)12>= 10 to j D ~ 

Kitöltő verzió:2.51.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2013.04.23 08.37.33 



Dabas és Környéke Üdülőtábor Alavtvány 

2012. éviközhasznútevékenység 

Beszámoló 

A Dabas és Kömyéke Üdülőtábor Alapítványt 1994-ben 15 önkonnányzat hozta létre. 

A Bíróság l. PK 60236/1994 szám alatt jegyezte be, AK871 nyilvánhutási szán1 alatt. 

1999. július 29-én ki emelt közhasznú minősitést kapott. 

Az Alapítvány tevékenysége: a térség általános és középiskolás gyermekeinek nyári üdültetése. 

A tábor 8253 Révfülöp, Kacsajtosi u. 50. szám alatt működik. 

Bevételei: fóleg szülői befizetésekből, önkormányzati támogatásból, SDA l% fel~tiánlásokból és vállalatok 

rámogatásaiból tevődik össze. 

Kiadások: üdültetéssei kapcsolatos költségek, ráfordítások. 

A táborban az üdültetési idény alatt saját konyha működik, személyzetet biztosítunk hozzá. 

A gyem1ekek szállítását buszokkal oldjuk meg. 

?.O 12. évben az üdültetést június 21. és augusztus 9. között bonyolítottuk le, 7 napos váltással, 7 tumusban. 

(l. sz. melléklet). 

2012. évi működési bevéteJek ezer Ft-ban 

SLülői befizetések 

Ttvaszi kirándulás, szállás 

(.;aládos üdülés 

S/JA l% elszámolása 

B,,nki kamat 

ld0beli elhatárolás feloldása 

Ö:-szesen 

2012. évi működési költségek ezer Ft-ban 

Éldmezési anyag 

Egyéb anyug 

Szu lg áltatás 

Bérek 

Járulékok 

Személyi jellegű ktg. 

Egyéb ráfordítás 

15.474 

412 

270 

605 

l l 

3.240 

20.012 

4.233 

2.!00 

5.696 

4.300 

1.176 

255 

2 



Értéh:sökkenés 1.901 

Összesen 19.663 

Maradvány 349 

Költségek részletezése (2. sz. melléklet) 

Technikai személyzetet turnusonként alkalmaztunk: l fő szakács, 3 fó konyhai dolgozó, l fó takaritó. 

l fó élelmezésvezető. 

Összesen 35 fő, éves átlagban l fót jdent. 

l fő állandó alkalmazott v<m, aki a szükséges karbantmtást, az udvar rendben tmtását végzi, téli időszakban 

az őrzésről gondoskodik. 

l fó a gazdasági ügyeket intézi, gondoskodik a tábor üzemeltetéséről, a táboroztatásróL 

Személyi jellegű költségek között került elszámolásra a gépkocsi használat, reprezentáció. 

Kuratórium elnökének tiszteletdíja 

Gépkocsi használat 

Összesen 

142.860 Ft 

33.830 

176.690 

Anyag jellegű költségek között szerepel az étkeztetés nyersanyaga, energiaköltség, kmbantartási m1yagok és 

tisztítószerek. 

Szolgáltatás címen lett leszámolva a gyerekek szállítása, a szemétszállítás, strandbelépő, javítási költségek, 

b~ulkköltségek és telefonköltségek 

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez, így társasági adó fizetésre nem kötelezett 

Támogatások 

Örlkormányzati támogatás fejlesztéshez 6.070.500 Ft 

(Az elszámolását a 3. Sz. melléklet tmtalmazza) 

SZJA l% felajánlásokból 

2010 

201! 

2012 

Összesen 

Az összeget strandbelépőkre használtuk fel. 

Időbeli elhatárolás (ezer Ft-ban) 

2012. évi nyitó 

2012. évinövekedés 

70 17. évi csökkenés 

Záró állomány 

208.216 Ft 

153.338 Ft 

243.247 Ft 

604.801 Ft 

122.841 

5.593 

3 240 

125.194 



Fejlesztésre kapott támogatás felhasználása időbeli elhatárolásként kerül kimutatásra 

Az elhatárolás feloldása: évente az elszámolt értékcsökkenés, meglévő épületek javítására, berendezés 

pótlására elszámolt összegben bevételként kerül elszámolásra. 

A mérleg és beszámoló megtekinthető a tábor honlapján: www.revfulopitabor.hu, valamint a levelezési 

címen. 

A mérleget mérlegképes könyvelő állította össze: Baji Józsefné, reg. sz. 116 637 

r "· 
2013 ........ r.L.' ...... _c ____ .......... . 

•/ 

Gazdasági vezető 

~ ~ • Da9as és Környéke 
UDULOTABOR ALAPÍ TV Á.\Y 

Dabas 
Sz J asz.: J O J 03R29-03ó 7183S-00000002 

Adóv:ím: 1~66~658-1-13 

[.' - l -

.·Lt~~~-

Kuratórium Elnöke 



Iskola 

Alsónémedi 

Bugyi 

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 

l. számú melléklet 

2012. évi üdültetés i létszám és térítési díjak 

Tanulók (fő} Térítési dij_(ffi 

39 1.022.500 

28 742.500 

Dabas Kossuth, Táncsics 101 2.753.000 

Dabas Rákóczi 17 

Fclsöpakony ')1 
~.J 

Gyál Ady 94 

Gyál Bartók 67 

Gyál Zrínyi 40 

Hernád, Pusztavacs 34 

Inárcs ll 

Kakucs 15 

Ócsa 57 

Táborfalva 15 

Tatárszentgyörgy 29 

Újhartyán 17 

Összesen 587 

2013 ....... í_ Lr:. _r _c~ ................ . 

~ . . 
/x;-}1 '··~/ \ nr · ;1 . ivJ 

Baji/ Józsefilé 

Gazdasági vezető 

445.500 

600.000 

2.465.000 

1.775.500 

1.016.500 

864.00;_ 

283.500 

405.000 

1.485.000 

372.50C 

798.000 

445.500 

15.474.000 

ŰDŰLÖDa.bas és Környéke 
TABOR ALAPÍTVÁXY 

S Daba; 
:z/as?.· 10103819 '. 

•\d . - -0 J 6 718J8-00000002 
. ovam: 1866-Hi'>S-1-13 

L~7~~-
Latyák. 1stván 

Kuratóriwn Elni'ke 



Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 

2012. évi költségvetés teljesítése 

2. számú melléklet 

Kiadások (ezer Ft-ban) Tervezett Tényl~gcs 

Étkezési anyag 6.500 4.233 

Közüzemi díj 2.500 l. 343 

Tisztítószer 300 2' 6 

Irodaszer 40 ) 

Karbantartási anyag 600 523 

Gyógyszerek 15 18 

Személyszállítás 3.500 2.880 

Szemétszállítás 300 22 ó 

Karbantartási költség 500 69! 

Oktatás 45 '">') .:u 

Könyvviteli szolgáltatás 450 425 

Pos u 40 37 

Tdefon, TV 160 155 

Szakkönyv 45 4~ 

Egyéb szolgáltatás 400 19U 

Biztusítás 150 [)j 

Bankköltség 240 187 

Strandbelépő 800 673 

Alkalmazotti bér 5.000 4.157 

Tisztdetdíj 150 143 

Gépkocsi használat 200 189 

Természetbeni juttatás 40 44 

Reprezentáció 40 22 

Egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, EHO 1.350 1.176 

Értékcsökkenés 2.000 1.524 

Kisértékű tárgvi eszköz beírás 300 377 

Összesen 25.665 19.663 



Bevételek (ezer Ft-ban) 

Üdülésibevétel 

SZJ A l% felajánlás 

Szállás bevétel, családos üdülés 

Időbeli elhatárolásból 

20 ll. évi pénzmaradványból 

Összesen 

2013. (l( hó J9. ... nap 

Gazdasági vezető 

15.474 

605 

682 

3.240 

ll 

20.012 

ŰDŰLÖ~apas és Körmeke 
ABOR ALAPÍTVÁ\y 

S:zlas7.: 1010'8? Dabas • 
. J -9-036718'8 o 

J\dovjm: lilóó~ó' J - ~000002 
~ -~8-J-; J --

Lh~CL~ 
Latyak István 

Kuratnri t,rn Elnöke 



Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 

Alsónémedi 
Bugyi 
Dabas 
Felsőpakony 

Gyál 
Hernád 
Inárcs 
Kakucs 
Ócsa 
Örkény 
Pusztavacs 
Táborfalva 
Tatárszentgyörgy 
Újhartyán 
Újlengyel 
Összesen 
20 ll. évi maradvány 
Egyéb növekedés 
Összesen 

Felhasználás 

3. számú melléklet 

2012. évi fejlesztési támogatás 

%-os megoszlás 
5 
7 

21 
3 

22 
4 
5 
3 
ll 
6 
2 
4 
2 
,.., 
..) 

2 
100 

Emeleti részben l szoba+fürdőszoba kialakítása 
Műszaki ellenőrzés 

Berendezések 
Összesen 
Maradvány 

2012. évre tervezett támogatásból rendezetlen 

Ft-ban 
350.950 
491.300 

1.473.900 
105.275 

1.544.100 
140.375 
350.950 
210.550 
772.000 

280.750 

210.000 
140.350 

6.070.500 
2.895.593 

31.097 
8.997.190 

5.098.288 Ft 
495.000 
376.690 

5.969.978 
3.027.212 

Község Tartozás összege Ft be fi z. 
_________________________________ 2=0~1=2~·~d=ec=·~3~1~-e~·n _________ l=·d~e=je 
Felsőpakony II. részlet 
Hernád II. részlet 

105.275 lo5275 2ol3.o2.13 

Örkény I-II. részlet 
Pusztavacs I-II. részlet 
Tatárszentgyörgy l-II. részlet 

Összesen 
Örkény 20 ll. évi 
Együtt 

; ,., ['lí IC 
_Ol.J ................................... . 

~~)·;GJr 
Baji Józlefií61 

Gazdasági vezető 

140.375 l4o375 
421.100 

2ol3.o2.18 
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Független könyvvizsgálói jelentés 

A DABAS ÉS KÖRNYÉKE ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍ'I'V ÁNY KlJRATÖRllJMA Rf~SZÉRE 

Elvégeztük a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány mellékelt 2012. évi egyszerűsített beszámolójának és 
közhasznúsági mellékletének könyvvizsgálatát, amely az egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójának a 
2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegéből eredménykimutatásából és a közhasznúsági 
mellékletből áll - melyben az eszközök és források egyező végösszege 148.805 E Ft, és az alaptevékenységi 
tárgyévi eredmény 349. E Ft 

A ve::etésfelelássége u:: egys::enlsilell é1·e.1 hes::ámo/i!ér! 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő 
elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek 
tart ahhoz, hogy lehetövé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes 
egyszerűsített beszámoló elkészítése. 

A kom·vvi::sgálr! Jeleléissége 

A mi felelősségünk az egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékletének 
véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. A könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 
Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó ·- Magyarországon érvényes - törvényekkel és egyéb 
jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik. hogy megfeleljünk az etikai 
követelményeknek. valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre. hogy kellő 

bizonyosságo! szerealink arról, hogy az cgyszerüsített beszámolómentes-e a lényeges hibás állításoktóL 

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítéko! 
szerezni az egyszerűsített beszámolóban és közhasznúsági mellékletben szereplő összegekről és közzétételekről. 
A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges 
hibás állításai kockázatainak felmérését is. a könyvvizsgáló megítélésété\1 függnek. A kockázatok ilyen 
felmérésekor a könyvvizsgáló a1. egyszerüsített beszámoló és az egyéb szervezet közhasznúsági melléklete. 
általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli. hogy olyan 
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körűlmények között megfelelőek. de nem azért, 
hogy az egyéb szervezet belső kontroljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat 
magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített 
számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. 

rvlegg; óződésünk. hogy a megszerzett könyvvizsgálati b izonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 
könyvvizsgálói véleményünk megadásához. 

Véleménv 

Véleményünk szerint az egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete megbízható és 
valós képet ad az egyéb szervezet 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az 
ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal 
öss~:hangban 

Dabas, 2013 április l O. 

C\. ' \ ~. ' ,(~ 
"t J li '~~ í c "'.-;_.' ,, c* " ' ! 

( 

Csemáné Derdák Eva · / 
l 

kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető igazgató 
kamarai tagsági szám: 00 l !39 
Trendinvest Könyvvizsgáló Kft 
nyilvánt<u·tásba-vétcli szám. 000637 



18689620 
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 

Gyál Közbiztonságáért Közalapitvány 

2360,Gyál,Körösi út 112-114 

Közhasznú társadalmi szervezetek 
közhasznú egyszerűsített beszámolója 

2012 

Keltezés: GYÁL,2013.05.19. 
a tásadalmi szervezet vezetője (képviselője) 



18689620 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 

2012 ÉV 

MÉRLEG 
adatok E Ft-ban 

Előző 

Sor-
A tétel megnevezése Előző év 

év( ek) 
Tárgyév 

szám helyes hí-
tése i 

a b c d e 

l A. Befektetett eszközök 

2 L IMMATERIÁLIS JAVAK 

3 IL TÁRGYI ESZKÖZÖK 

4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

5 B. Forgóeszközök 146 119 

6 L KÉSZLETEK 

7 Il. KÖVETELÉSEK 

8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 146 11 9 

10 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 146 119 

ll c. Saját tőke 146 119 

12 L INDULÓTÖKE 100 100 

13 II. TÖKEVÁLTOZÁS 46 19 

14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 

15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBÖL, 
KÖZHASZNÚTEVÉKENYSÉGBÖL 

16 v. TÁRGYÉVI EREDMÉNYVÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL o o 
17 D. Tartalék 

18 E. Célta r talékok 

19 F. Kötelezettségek 

20 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

22 FORRÁSOK ÖSSZESEN 146 o 119 

Keltezés : GY ÁL,2013.05.19. ~~ 
a tásadalmi szervezet vezetője (képviselőj e) 



18689620 l. oldal 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
2012 ÉV 

EREDNrÉNYLEVEZETÉS 
adatok E Ft-ban 

Előző 

Sor-
A tétel megnevezése Előző év 

év( ek) 
Tárgy év 

szám helyesbí-
tése i 

a b c d e 

l A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I.+II.) 38 20080 

2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.) 38 20080 

3 l. Közhasznú célú müködésre kapott támogatás 

4 a) alapítótól / 

5 b) központi költségvetéstől 

6 c) helyi önkormányzattól 
.... 

7 d) társadalombiztosítási ••• •• ' 

8 e) továbbutaJási céllal kapott 
... · 

9 f) egyéb támogatás 

10 2. Pályázati úton elnyert támogatás 

ll 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 38 .·. 80 

12 4. Tagdíjból származó bevétel 

13 5. Egyéb bevétel 20000 

14 n. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 

15 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.) 

16 l. Pénzügyileg rendezett bevételek 

17 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek ..... · 

18 c. TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./I.+B./1.) 38 200 80 

19 D. PÉNZBEVÉTELTNEM JELENTŐ BEVÉTELEK (A./II.+B./2.) 

20 E. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍT ÁSA! (1.+2.+3.+4.) 1201 107 

21 l. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 1201 
. . . 

107 

22 ebből: továbbutalt támogatások 

23 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 

24 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 
. 

..• . 

25 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások ·-

26 F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍT ÁSA! (1.+2.+3.+4.) 

27 l. Ráfordításként érvényesíthető kiadások . 

28 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 

29 3. Ráfordítást jelentő elszámolások ····· 

30 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások i 

Keltezés: GYÁL,2013 .05.19. 



18689620 2. oldal 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) 
2012 ÉV 

EREDNrÉNYLEVEZETÉS 

adatok E Ft-ban 

Előző 

Sor-
A tétel megnevezése Előző év 

év( ek) 
Tárgy év 

szám helyesbí-
tése i 

a b c d e 

31 G. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYl EREDMÉNY (±1.±2.) -1163 -27 

32 l. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./1.-E./1.-E./4.) -1163 -27 

33 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./1.-F./1.-F./4.) 

34 H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (±1.±2.) 

35 l. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) 

36 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) 

37 I. ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (B./1.-F./l.)±H./2. 

38 J. Fizetendő társasági adó / 

39 K. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±1.±2.) 

40 l. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A.III.)-(E./l.+E./2.+E./3.) -1163 -27 

41 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I.-J.) 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

42 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 

43 l. Bérköltség 

44 ebből: megbízási díjak 
•••• • 

45 tiszteletdíjak 

46 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

47 3. Bérjárulékok 

48 B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 

49 C. Tárgyévben az APEH által ki utalt l% összege 80 

Keltezés: GY ÁL,2013.05.19 . ~~ ~_...,...,.____ __ 
a tásadatrni szervezet vezetője (képviselője) 



A számviteli törvény szerinti egyéb 
szervezetek közhasznúsági jelentése 

2012.év 

GY ÁL KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPITVÁNY 

2360,Gyál,Körösi út 112-114. 

Készítette: V alázsik Lászlóné 



A közalapitvány alapadatai 

l. Elnevezés: Gyál Közbiztonságáért Közalapitvány 

l. Képviselő: Badics Ferenc elnök 
2360 Gyál, Kiskomáromi u.1. 

2. Székhely: 2360 Gyál, Körösi út 112-114. 

3. Levelezési cím: 2360 Gyál, Körösi út 112-114. 

4. Adószám: 18689620-1-13 

5. Alapításának éve: 2001. 

6. Közhasznúsági fokozat: Közalapitvány 

7. A szervezet céljának rövid leírása: 

A Közalapitvány célja a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégitésre irányuló 
közrend és közlekedés biztonság védelme, önkéntes tüzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. 

A Közalapitvány támogatja a gyáli rendőrőrs és a gyál közbiztonságáért dolgozó 
egyesületek, szervezetek dolgozóinak, tagjainak képzését. 

Támogatja: A fenti szervezetek technikai felszereltségénekjavítását 

2. Számviteli mellékletek 

• Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített 
beszámolójának mérlege 

• Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített 
beszámolójának eredmény levezetése 

3. Kimutatás a költségvetési támogatás 
felhasználásáról 

A Közalapitvány 2012.évben nem részesült támogatásban. 



4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

Bevételek: 

Szja l %-a 
Összesen: 

Kiadások: 

Posta és távközlési szolgáltatás: 
Könyvelés 
Pályázati dij 
Bank költség 
Összesen 

80.095 Ft. 

345 Ft. 
31. 750Ft. 
3.000 Ft. 

72.090 Ft. 
107.185Ft 

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített 
állami pénzalap ból, a helyi önkormányzattól, a 

kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási 

önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott 
támogatás mértékének kimutatása 

2012.évben ilyen támogatást nem kaptunk. 

A vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások 
értékeinek, illetve összegének kimutatása 

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi 
beszámolója 

A Közalapitvány 2012. évben is teljesitette az alapitói okiratában megfogalmazott 
céljait, és ez tükröződik a beszámoló számszaki adataiban is. 

2013.05.19. 



A Gyál Közbiztonságáért Közalapitvány 2012.évi mérlegével kapcsolatos főbb adatok 

Bevételek 
SZJA l % 80.095,.-Ft 
Adomány: 20.000.000,-Ft 
Banki kamat 259,-Ft 
Össz.bev.: 20.080.354,-Ft 

Pénzmaradvány: 118.686,-Ft 

Kiadások 
Gyáli Rendőrőrs székház.épitése 20.000.000,-Ft 





Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2013.  Május hónap

Illetékes szerv 
ért. v. intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése guberálók, lomtalanítók 
ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események
Roncs autók felderítése 
Tűzgyújtással kapcsolatos események 6 db 6 db
Házalók, közterület engedély nélküli használata, használat ellenőrzése 27 db 3 db 24 db
Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával kapcsolatos események
Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek 8 db 5 db 3 db

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 39 db 35 db 4 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 24 db 24 db
Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, működés ellenőrzése 1 db 1 db
Gyalogos járőrőzés 34 db 34 db
Utcanévtáblák hiányának észlelése, jelzése
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése 1 db 1 db
Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése
Zöldterület szabálytalan használata, szennyezése, rongálása
Illegális fakivágás észlelése
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 3 db 3 db
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 18 db 18 db
Megállással, várakozással, behajtással kapcsolatos 231 db 199 db 32 db 320 000 Ft
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 7 db 7 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése 2 db 2 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 16 db 16 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 6 db 6 db
Irodai értekezletek 2 db 2 db

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 2 db 2 db
Elakadt, lerobbant szgk. műszaki mentésében részvétel, segítés 
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 7 db 7 db
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 105 db 105 db

Összesen: 539 db 263 db 244 db 32 db 320 000 Ft 0 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



2013. május 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. május havi 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. május 30. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 
125/2013.(V.30.) sz. határozatával elfogadta. 
 
A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 
108/2013.(V.21.)     Intézkedést nem igényel. 
109/2013.(V.21.)  A Bölcsőde kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás 

nyertesével, az ÉPKOMPLEX Kft-vel a szerződés aláírásra 
került. 

110/2013.(V.21.)     Intézkedést nem igényel. 
111/2013.(V.21.)  A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

részére a tőkevisszapótlás összege az év végéig 
rendelkezésre állt, igény szerint kérhető. 

112/2013.(V.21.)     Intézkedést nem igényel. 
113/2013.(V.21.)  Az energetikai pályázatra vonatkozó további történésekről a 

jelentés a 141/2013.(V.30.) sz. KT határozatnál található. 
114/2013.(V.30.)     Intézkedést nem igényel. 
115/2013.(V.30.)  A Lurkó Gyermekfoci Egyesülettel a támogatási szerződés 

aláírása folyamatban van. 
116/2013.(V.30.)  A Rodostó Alapítvány támogatására vonatkozó 

megállapodás aláírása megtörtént. 
117/2013.(V.30.)  A Kaleidoszkóp Színpaddal a támogatási megállapodás 

aláírásra került. 
118/2013.(V.30.)  A Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub támogatási 

megállapodása aláírásra került. 
119/2013.(V.30.)  A Gyáli Képzőművészek Egyesületével a támogatási 

megállapodás aláírása megtörtént. 
120/2013.(V.30.)  Az Ifjú Szívek Alapítvánnyal a támogatási megállapodás 

aláírásra került. 
121/2013.(V.30.)  A rezsicsökkentésről szóló testületi határozat Csepel 

Önkormányzata részére megküldésre került. 
122/2013.(V.30.)  A járási megállapodásban átadott tárgyi eszközök 

térítésmentes tulajdonba adásáról a Pest Megyei 
Kormányhivatal értesítése megtörtént.  

123/2013.(V.30.)  A települési értéktár létrehozásával kapcsolatban az 
ütemterv egyeztetése az Oktatási és Kulturális Bizottsággal 
folyamatban van. 

124/2013.(V.30.)     Intézkedést nem igényel. 
125/2013.(V.30.)     Intézkedést nem igényel. 
126/2013.(V.30.)  A gyermekorvosi területi ellátási kötelezettség tárgyában a 

megbízási szerződés megkötésre került. 
127/2013.(V.30.)  Dr. Ködöböcz és Dr. Hadházi Éva rendelési idejének 

módosítása  megtörtént.  
128/2013.(V.30.)  Dr. Molnár Andor nyugellátása helyébe lépő 

jövedelemkiegészítése ügyében a kérelem és a munkáltatói 
indoklás postai úton és elektronikusan a GYEMSZI részére 
megküldésre került. A döntést várjuk az ügyben. 
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129/2013.(V.30.)  A „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulás módosított társulási megállapodását minden 
résztvevő önkormányzat elfogadta. A módosítás kapcsán a 
törzskönyvi bejegyzés folyamatban van. 

130/2013.(V.30.)  A GY.T.H. Kft. részére tagi kölcsön biztosításával 
kapcsolatban a megállapodás elkészítése folyamatban van. 

131/2013.(V.30.)  A Dél-Pest Megyei TISZK megszüntetése tárgyában 
született testületi határozat az illetékes részére megküldésre 
került, várjuk a választ. 

132/2013.(V.30.)  Az ÁROP pályázaton való részvétel tárgyában a 
pályázatírói szerződés aláírásra került. 

133/2013.(V.30.)  A 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló beszámoló megküldésre került a megyei 
szociális és gyámhivatal részére.  

134/2013.(V.30.)  A városközpont részeként elkészült utak területrendezési 
ügye folyamatban van. 

135/2013.(V.30.)  A 014/88 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos 
nemleges testületi döntés az ügyfelek részére megküldésre 
került. 

136/2013.(V.30.)  A Peremvárosi Horgásztó önkormányzat részére történő 
ingyenes átruházására vonatkozóan a kérelem 
benyújtásának előkészítése és a szükséges mellékletek 
beszerzése folyamatban van. 

137/2013.(V.30.)  A 4002 hrsz-ú ingatlan elidegenítésével kapcsolatban az 
ügyfelet kiértesítettük, az előszerződés készítése 
folyamatban van. 

138/2013.(V.30.)  A Határ és Wesselényi utcák forgalomkorlátozására 
vonatkozó intézkedések végrehajtása folyamatban van. 

139/2013.(V.30.)  A Nyugdíjasok Helyi Képviseletével a közszolgálati 
szerződés megkötésre került. 

140/2013.(V.30.)     Intézkedést nem igényel. 
141/2013.(V.30.)  Az energetikai pályázat kiírásának függvényében a 

közbeszerzés lebonyolítására a szerződés előkészítése 
folyamatban van. 

142/2013.(V.30.)     Intézkedést nem igényel. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat: 
 

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

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Gyál, 2013. június 19. 
 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 3/2013. (III.11.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak szerint: 
„ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 
    (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat 
bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. 
    (3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében 
meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási 
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.” 
 
A hivatkozott jogszabály 34. § (5) bekezdése pedig kimondja, hogy 
„(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha 
év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben 
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését 
követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” 
 
Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét.  
 
1. Gyál Város Önkormányzat 
 
A) Bevételek 
 
 

Kapott támogatások előirányzata: 
 
 Rendszeres szociális segély (01-05.hó)  030/8821111   7.869 eFt 
 Ápolási díj (01.hó)    034/8821151   3.682 eFt 
 Időskorúak járadéka (01.hó)   031/8821121      177 eFt 
 Prémiumévek támogatása  (közp.ei.)  026/8419019      365 eFt 
 Lakásfenntartási támogatás (01-05.hó)  032/8821131   5.559 eFt 
 Közműfejlesztési támogatás (közp.ei.IV-I.név) 026/8419019      118 eFt 
 Bérpótló támogatás (01-05.hó)   030/8821111               20.489 eFt 
 Bérkompenzáció (01-04.hó –egyéb kp-i támog.) 026/8419019    5.558 eFt 
 
Kapott támogatások előirányzata összesen:                            43.817 e Ft 
 
     
 
 
Intézményi működési bevételek: 
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Bérleti díj bevétel szakf. módosítás   002/4120001              - 59.544 eFt  
Bérleti díj bevétel szakf. módosítás   004/4221001                 59.544 eFt  

  
Intézményi bevételek összesen:                              0 e Ft 
 
Működési célú átvett pénzeszközök: 
  
 Gyermektartásdíj megelőlegezés (12-01.hó)  047/8899361                  1.483 eFt 
 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (01-05.hó) 037/8821181                     144 eFt 
 Működési célú támogatásértékű bevétel (OEP) 026/8419019                            -52.182 eFt  
 Közhasznú munkavégzés támogatása  052/8904421     1.919 eFt 
 MÁK 2012 évi normatíva elsz. pénzmaradvány 026/8419019   10.780 eFt 
 
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:                              - 37.856 e Ft    
 
Pénzmaradvány 
 
 2012 évi pénzmaradvány igénybevétel  019/8411261           1.107.058 eFt 
 
Pénzmaradvány igénybevétel összesen:              1.107.058 eFt 
  
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások 
  
 Bérkompenzáció (01-04.hó)   011/8130001          44 eFt 
 Átadott intézményekkel kapcs.kiadás   025/8414031                 5.000 eFt 
 Kincstári támogatáshoz kapcs.kifizetés  025/8414031        865 eFt 
 Comenius program jutalom   025/8421551        138 eFt 
 Közhasznú munkavégzés    052/8904421     1.511 eFt 
 
Személyi juttatások összesen:                                   7.558 e Ft 
      
 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
 
 Bérkompenzáció (01-04.hó)   011/8130001        12 eFt 
 Kincstári támogatásokhoz kapcs.kifizetés  025/8414031      234 eFt 
 Comenius program (reprezentáció.jutalom)  069/8421551      186 eFt 
 Közhasznú munkavégzés    052/8904421      408 eFt 
 
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                                   840 e Ft  
 
 
 
Dologi kiadások 
  
 HPV védőoltás (készletbeszerzés)    019/8411261   5.884 eFt 
 Energetikai pályázati anyagok (különféle dologi)  019/8411261   4.445 eFt 
 Comenius program oktatási ktg (szolgáltatások)         069/8421551      400 eFt 
 Comenius program reprezentáció (különféle dologi) 069/8421551      292 eFt 
 Buszmegállók karbantartása (szolg.-pénzmaradvány) 019/8411261   1.784 eFt 
 Biztonsági őrzés (városkp. avatás-egyéb dologi) 054/8411921        48 eFt 
 
Dologi kiadások összesen:                               12.853 e Ft 
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Ellátottak pénzbeli juttatásai 
  

Rendszeres szociális segély (01-05.hó)  030/8821111   7.869 eFt 
 Ápolási díj (01.hó)    034/8821151   3.682 eFt 
 Időskorúak járadéka (01.hó)   031/8821121      177 eFt 
 Gyermektartásdíj  (12-01.hó)   047/8899361   1.483 eFt 
 Lakásfenntartási támogatás (01-05.hó)  032/8821131   5.559 eFt 
 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (01-05.hó) 037/8821181      144 eFt 
 Bérpótló támogatás (01-05.hó)   030/8821111              20.489 eFt    
 Rendkívüli gy.véd.tám.szakfeladat módosítás 037/8821181             - 6.000 eFt 
 Rendkívüli gy.véd.tám.szakfeladat módosítás 041/8821241                6.000 eFt 
  
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                             39.403  e Ft 
                 
 
 
Egyéb működési célú kiadások (átadott) 
 
 Költségvetési támogatás (P.H.-bérkompenzáció) 056/8419079      986 eFt 
 Költségvetési támogatás (Intézmények-bérkomp.) 056/8419079   4.516 eFt 
 Városüzemeltetési Kft.támogatás (faültetés)  019/8411261      156 eFt 
 Városüzemeltetési Kft.támogatás („Föld Napja”) 019/8411261      100 eFt 
 Városüzemeltetési Kft.támogatás (növényültetés) 019/8411261      200 eFt 

Civil szervezetek támogatása   070/8411265   8.000 eFt 
 Városüzemeltetési Kft. támogatás (hóeltakarítás) 019/8411261   4.000 eFt 
 Iskolai alapítványok támogatása   019/8411261   1.500 eFt 
 Költségvetési támogatás (intézm. fejlesztési támog.)  056/8419079      640 eFt 
 Kincstári fejlesztési támog.átadása Klebersberg 026/8419019   5.361 eFt 
 Városüzemeltetési Kft.támogatás (padok kihelyezése)019/8411261      416 eFt 
 Rákóczi Szövetség támogatása   070/8411265      150 eFt 
 Városüzemeltetési Kft támogatás (jub.jutalom) 019/8411261      709 eFt 
 Gyáli BKSE támogatás    070/8411265   1.000 eFt 
 Kertvárosi Fúvószenekar (pénzmaradvány)  070/8411265   1.568 eFt 
 Intézmények alulfinanszírozása (pénzmaradvány) 056/8419079              29.970 eFt 
 Költségvetési támogatás (Arany – városkp.avatás) 056/8419079                4.808. eFt 
 Városüzemeltetési Kft. (városkp.avatás)  019/8411261      203 eFt 
 Költségvetési támogatás (intézmények-korrekció) 056/8419079            - 52.182 eFt 
 Városüzemeltetési Kft.tőkevisszapótlás  019/8411261   1.003 eFt 
  
Egyéb működési célú kiadások (átadott) összesen:                             13.104 e Ft  
 
Önkormányzati beruházási kiadások 
  
 Intézmények energetikai korszerűsítése  019/8411261   1.207 eFt 
 Sportpálya fejlesztési tanulmány   053/9311021   1.905 eFt 
 GY.T.H. törzstőke    019/8411261   1.000 eFt 
 Comenius program notebook,projektor  069/8421551      526 eFt 
 
Önkormányzati beruházási kiadások összesen:      4.638 eFt 
 
Egyéb felhalmozási célú kiadások (átadott pénzeszköz) 
 
 Közműfejlesztési támogatás (IV-I.név)  026/8419019     118 eFt 
 Városüzemeltetési Kft.(Rendőrörs konyha felsz.) 019/8411261     250 eFt 
 
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:                                                                                    368 eFt 
 
Kölcsönök 
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 GY.T.H. tagi kölcsön       019/8411261               3.000 eFt 
 
Kölcsönök összesen                     3.000 eFt 
 
 
 
Céltartalék változása (019/8411261):  
  

Pénzmaradvány-kötvénybefektetés                                                                              1.000.000 eFt 
 Pénzmaradvány-számlaegyenlegek                                                                                   59.636 eFt 
 Pénzmaradvány-Comenius program      7.612 eFt 
 Pénzmaradvány-MÁK fejlesztési támogatás      7.100 eFt 
 Bóbita Bölcsőde pénzmaradvány elvonás 76/2012.(IV.25.)sz.határozat   2.246 eFt 
 Civil szervezetek támogatása 98/2013.(IV.25.) 99/2013.(IV.25.) sz. határozat            - 8.000 eFt 
 Civil szervezetek támogatása 88/2013.(IV.25.) sz. határozat (faültetés)   - 156 eFt 
 Civil szervezetek támogatása 89/2013.(IV.25.) sz. határozat („Föld Napja”)  - 100 eFt 
 Civil szervezetek támogatása 90/2013.(IV.25.) sz. határozat (növényültetés)  - 200 eFt  

Hóeltakarítás                    - 4.000 eFt 
 Iskolai alapítványok támogatása 96/2013.(IV.25.) sz.határozat             - 1.500 eFt 
 HPV védőoltás                   - 5.884 eFt 
 Átadott intézmények szakmai munkához tartozó kiadások              - 5.000 eFt 
 Kincstári fejlesztési támogatás                  - 7.100 eFt 
 Pályázattól függő beruházások 85/2013(IV.25.) sz.hat. energetikai pály.anyagok          - 4.445 eFt 
 Pályázattól függő beruházások (padok kihelyezése)     - 416 eFt 
 Pályázattól függő beruházások (Városüz. Kft.pótbefizetés.111/2013.(V.21.))            - 1.003 eFt 
 Pályázattól függő beruházások (Gy.T.H. tagi kölcsön)               - 3.000 eFt  
 Pályázattól függő beruházások (intézm. energetikai korszerűsítése 113/2013.(V.21.))   - 1.207 eFt 
 Comenius program                   - 1.542 eFt 
 Városi rendezvények – városközpont avatás                - 5.059 eFt 
  
  
Céltartalék változása összesen:                          1.027.982 e Ft 
                 
 
Általános tartalék változása(057/8419081): 
  
 Rákóczi Szövetség támogatása 29/2013.(III.07.)sz.határozat       - 150 eFt 
 Elmaradt jub.jutalom kifizetése 45/2013.(III.28.)sz.határozat       - 709 eFt 
 Rendőrörs konyha felszerelése 51/2013.(III.28.)sz.határozat       - 250 eFt 
 Sportpálya fejlesztési tanulmány 86/2013.(IV.25.)sz.határozat    - 1.905 eFt
  
 Gyáli BKSE pályázati önrész 97/2013.(IV.25.)sz.határozat    - 1.000 eFt 
 Gy.T.H. törzstőke 59/2013.(III.28.)sz.határozat     - 1.000 eFt 
 Eötvös Iskola pénzmaradvány elvonás 75/2013.(IV.25.)sz.határozat      5.915 eFt 
 Kodály Zeneiskola pénzmaradvány elvonás 75/2013.(IV.25.)sz.határozat     2.007 eFt 
 Prémiumévek támogatása (IV.név.)             365 eFt 
  
Általános tartalék változása összesen:                                   3.273 e Ft 
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2. Gyál Város Polgármesteri Hivatal 
 
A) Bevételek 
Működési bevételek 
 
Kapott támogatások 
  
 Bérkompenzáció (01-05.hó)   756/8419079       986 eFt 
   
 
Kapott támogatások összesen:                                                  986  e Ft 
 
Pénzmaradvány felhasználás 
 
 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel  719/8411261   10.136 eFt 
 
Pénzmaradvány felhasználás összesen:       10.136 eFt 
 
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások 
              
               Bérkompenzáció (01-05.hó)                                       719/8411261      776 eFt 
 Adójutalék (2012 dec.kifizetés-pénzmaradvány)        719/8411261                                     1.400 eFt 
 Adójutalék (2012dec.kifizetés-pénzmaradvány)         721/8411331                                     4.700 eFt 
              Adójutalék (2012 dec.kifizetés-pénzmaradvány)        722/8411431                                     1.800 eFt 
 Pénzmaradvány                                                           719/8411261                                        103 eFt 
 
  
Személyi juttatások összesen:                                                                                                           8.779 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulék                                              
 
               Bérkompenzáció (01-05.hó)                                      719/8411261          210 eFt   
 Adójutalék (2012 dec.kifizetés-pénzmaradvány)       719/8411261                                        378 eFt 
 Adójutalék (2012 dec.kifizetés-pénzmaradvány)       721/8411331                                     1.269 eFt 
              Adójutalék (2012 dec.kifizetés-pénzmaradvány)       722/8411431                                        486 eFt 
 
 
Munkaadókat terhelő járulék összesen:                                                                                          2.343 e Ft 
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3. Intézmények 
 
 
 
 
Tulipán Óvoda 

 
Dologi kiadások (pénzmaradvány)                     5629121   2.812 eFt 
2012 évi pénzmaradvány         8510111        70 eFt 
Átvett pénzeszköz (alulfinanszírozás)       8419079   2.742 eFt 
 
Személyi juttatások (bérkomp.01-04.hó nem rendsz.)      8510111      854 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.01-04.hó)      8510111      230 eFt 
Költségvetési támogatás (bérkomp.01-04.hó)      8419079   1.084 eFt 
 
 
Dologi kiadások (Kincstári fejlesztési támogatás)      8510111      200 eFt 
Költségvetési támogatás (fejlesztési támogatás)      8419079      200 eFt 

         
 
 
Liliom Óvoda 
            

Személyi juttatások (pénzmaradvány-nem rendsz.)         8510111                                           16 eFt 
Dologi kiadások (pénzmaradvány)                                  5629121                                      1.928 eFt 
2012 évi pénzmaradvány                                                 8510111                                         386 eFt 
Átvett pénzeszköz (alulfinanszírozás)                             8419079                                      1.558 eFt 
 
Dologi kiadások (Kincstári fejlesztési támogatás)           8510111                                        120 eFt 
Költségvetési támogatás (fejlesztési támogatás)              8419079                                        120 eFt 
 
Személyi juttatások (bérkomp.01-04.hó-nem rendsz.)     8510111 739 eFt   
Munkaadókat terhelő jár.(bérkomp.01-04.hó)                 8510111 200 eFt 
Költségvetési támogatás (bérkomp.01-04.hó)                  8419079 939 eFt  

  
 
  
Tátika Óvoda 
 
 Dologi kiadások (pénzmaradvány)        5629121     888 eFt 
 2012 évi pénzmaradvány         8510111     299 eFt 
 Átvett pénzeszköz (pénzmaradvány)       8419079      589 eFt 
 
 Dologi kiadások (Kincstári fejlesztési támogatás)      8510111     320 eFt 
 Költségvetési támogatás (fejlesztési támogatás)      8419079     320 eFt 
 
 Személyi juttatások (bérkomp.01-04.hó-nem rendsz.)     8510111     815 eFt 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.01-04.hó)      8510111     220 eFt 
 Költségvetési támogatás (bérkomp.01-04.hó)      8419079               1.035 eFt 
 
Bóbita Bölcsőde 
 
 Dologi kiadások (pénzmaradvány)        8891011                1.520 eFt 
 2012 évi pénzmaradvány         8891011        35 eFt 
 Átvett pénzeszköz (alulfinanszírozás)       8419079                                     1.485 eFt 
 



 - 7-  

 Személyi juttatások (bérkomp.01-04.hó nem rendsz.)      8891011      435 eFt 
Munkaadókat terhelő jár.(bérkomp.01-04.hó)                 8891011 118 eFt 
Költségvetési támogatás (bérkomp.01-04.hó)                  8419079 553 eFt 

 
Arany János Közösségi Ház és Könyvtár 
 
 Dologi kiadások (pénzmaradvány)        9105021                   628 eFt 
 2012 évi pénzmaradvány         9105021      468 eFt 
 Átvett pénzeszköz (alulfinanszírozás)       8419079             160 eFt 
 

Személyi juttatások (bérkomp.01-04 hó nem rendsz.)      9101231    97 eFt 
Személyi juttatások (bérkomp.01-04 hó nem rendsz.)      9105021  430 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.01-04.hó)           9101231                                           26 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.01-04.hó)           9105021                                         112 eFt 

 Költségvetési támogatás (bérkomp.01-04.hó)      8419079                    665 eFt 
 
 Dologi kiadások (városközpont avatás)       9105021    4.808 eFt 
 Költségvetési támogatás (városközpont avatás)               8419079                                      4.808 eFt 
 
Városi Egészségügyi Központ 
 
 Felhalmozási kiadások (pénzmaradvány)                        6920001              14.047 eFt 

Dologi kiadások (pénzmaradvány)       6920001                1.619 eFt 
 2012 évi pénzmaradvány        6920001    1.432 eFt 
 Átvett pénzeszköz (alulfinanszírozás)      8419079                     14.234 eFt 
 

Személyi juttatások (bérkomp.01-04 hó nem rendsz.)     8690411  162 eFt 
Személyi juttatások (bérkomp.01-04 hó nem rendsz.)     8690421    27 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.01-04.hó)          8690411                                           44 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.01-04.hó)          8690421                                             7 eFt 

 Költségvetési támogatás (bérkomp.01-04.hó)     8419079                    240 eFt 
 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelete 39. § (4) bekezdés b) pontja alapján a rendelet-tervezetet nem kell 
társadalmi egyeztetésre bocsátani. 
  
  
                        
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

Az előterjesztést készítette:    Vargáné Molnár Enikő pénzügyi ügyintéző 
     
 

Az előterjesztést ellenőrizte:  Diera Éva irodavezető  
 
 
Gyál, 2013. május. 30. 
 
  
  

 
 

 
 
         Pápai Mihály 

          Polgármester  



 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
….. önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
   3/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény(továbbiakban ÁHT) 23.§ (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. 
évi CLXXX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetésének módosítására a következő rendeletet alkotja: 
 
 
1. § (1.) Az 3/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„(1)  A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 
 kiadási főösszegét 4.398.959 e Ft-ban 
 bevételi főösszegét 4.398.959 e Ft-ban 
állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.” 
 
 
2. § (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

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

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

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

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

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

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

(8) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 
 
(9) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 
 
(10) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. 
 
(11) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. 
 
(12) A R. 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. 
 

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

polgármester                 címzetes főjegyző 



 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

M e g n e v e z é s

B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei
     Működési célú bevételek
        Kapott támogatás
        Közhatalmi bevételek
        Intézményi működési bevétel
        Működési célú átvett pénzeszközök
        Múködési célú hitelfelvétel 0 0
        2012 évi működési célú pénzmaradvány

     Felhalmozási célú bevételek
        Felhalm. célú támogatás értékű bevétel
        Felhalmozási bevétel 0 0
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
        Kölcsönök(munkáltatói kölcsön lakásépítésre)
        2012 évi felhalmozási pénzmaradvány

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

3. Intézmények bevételei
     Működési célú bevételek
        Intézményi működési bevétel
        Működési célú támogatás értékű bevétel OEP
       Működési célú átvett pénzeszközök
       2012.évi pénzmaradvány
     Felhalmozási célú bevételek 0 0

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

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

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

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

0 0
    Felhalmozási célú kiadások 3070

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

K i a d á s o k összesen:

2013. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt 
előirányzatonként

2013. évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

3 105 146 4 218 165
2 325 569 2 438 588

575 884 619 701
1 402 998 1 402 998

294 505 294 505
52 182 14 326

107 058

779 577 1 779 577
487 091 487 091

290 986 290 986
1 500 1 500

1 000 000

26 730 36 866
26 730 36 866
26 730 26 730

10 136

68 288 143 928
68 288 143 928
68 288 68 288

52 182
20 768

2 690

3 200 164 4 398 959

2 178 351 3 332 602
1 057 599 2 203 844

43 825 51 383
11 465 12 305

629 030 641 883
33 000 72 403

192 658 246 994
47 503 47 503

100 118 1 131 373
95 118 1 123 100

5 000 8 273

1 120 752 1 128 758
928 042 932 680

5 300 5 300
11 550 11 918

174 360 174 360
1 500 4 500

373 553 384 675
370 483 381 605
196 614 205 393

50 574 52 917
123 295 123 295

        Egyéb működési célú kiadás (átadott pe.)
3 070

648 260 681 682
648 260 667 635
309 434 313 009

81 635 82 592
257 191 272 034

14 047

3 200 164 4 398 959



2.sz. melléklet

Gyál Város Önkormányzat

2013. évi bevételei 

M e g n e v e z é s

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
Önkormányzatok költségvetési támogatása
          Támogatások
          Egyes szociális feladatok támogatása
          Központosított előirányzat 483

365
118

          Egyéb központi támogatás

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

Intézményi működési bevételek
Működési bevételek
   Bérleti díj Mezőhúsgép

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

480 480
   Kamatbevétel

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

Működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel
        Segélykifizetések állami támogatása 0
        Működési célú támogatás értékű bevétel (OEP) 0
       MÁK 2012 évi normatíva elszámolás 
Működési célú hitelfelvétel 0 0

2012 évi működési célú pénzmaradvány

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Uniós)
      Kistérségi Szolgáltató Központ építése

      Bölcsőde bővítése

Felhalmozási bevétel 0 0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (hazai)

        2012. évi pénzmaradvány Önkormányzat

2012 évi felhalmozási célú pénzmaradvány

    Kölcsönök
Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése

Önkormányzat bevételei összesen:

adatok eFt-ban

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2 325 569 2 438 588

575 884 619 701
575 884 619 701
575 884 575 884

37 776

               Működési célú közp.ei.
              Felhalmozási célú közp.ei.

5 558

1 402 998 1 402 998
1 402 998 1 402 998
1 402 998 1 402 998

205 299 205 299
1 088 817 1 088 817

108 882 108 882

294 505 294 505
294 505 294 505

4 800 4 800
   Bérleti díj Navax 3 622 3 622

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

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

4 844 4 844
2 250 2 250

18 619 18 619
30 086 30 086
17 573 17 573

5 758 5 758
6 755 6 755

52 182 14 326
52 182 14 326

3 546
52 182

10 780

107 058

779 577 779 577

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

      Kistérségi Szolgáltató Központ Eu önerő támogatás 22 448 22 448
150 000 150 000

290 986 290 986
290 986 290 986

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

270 000 270 000

1 000 000

1 500 1 500
1 500 1 500

3 105 146 4 218 165



3. sz. melléklet
adatok  Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat

2013. évi  támogatásai

Megnevezés

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

2. sz.

II.1./a Óvodapedagógusok támogatása

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

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

2. sz.

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

III.3. Bölcsődei ellátás

2. sz.

3.sz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

2013. évi eredeti ei.

Kv.tvr.    
 mell.

103 043 203

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

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

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

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

IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása 27 108 060

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

665 242

575 884 262



4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi működési célú kiadások

Megnevezés

Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatás

Polgármester, alpolgármester alapilletménye

Közalkalmazottak alapilletménye

Átadott intézmények technikai dolgozóinak 2012.dec.alapilletménye

Közmunka foglalkoztatás önrésze
Nem rendszeres személyi juttatás

295 295
Közalkalmazottak keresetkiegészítése 44

295 295
Közlekedési költség térítése
Köztisztviselők normatív jutalma 0 138
Átadott intézmények technikai dolgozóinak 2012.dec.kifizetései
Külső személyi juttatások
Képviselők tiszteletdíja

500 500

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

Dologi kiadások

Gyógyszer beszerzés
Mezőőrök formaruha 245 245

Készletbeszerzések 245

Közvilágítás
Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás
BKV buszjáratok

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

243 243

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

10 10

                 - Eötvös J KSZKI
Oktatási költség 400

Szolgáltatások

Vissza nem igényelhető Áfa

Egyéb különféle dologi kiadás
Különféle adók, díjak 112 112

Reklám és propaganda kiadások, reprezentáció

Különféle dologi kiadások

Előző évi maradvány visszafizetése 0 0

Vagyonbiztosítás
Bankköltség, különféle tagdíjak
Kártérítések 500 500

0 0

Kamatkiadások működési célú

Egyéb folyó kiadások

Pf. 
szám

2013. évi eredeti 
ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

43 825 51 383

20 795 25 033

12 059 12 059

2 736 2 736

2 727

6 000 7 511
3 602 6 922

Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása

Közalkalmazottak cafetéria juttatása
3 012 3 012

3 138
19 428 19 428
18 928 18 928

Állományba nem tartozók megb.díja

11 465 12 305
11 367 12 207

629 030 641 883

5 604

5 849

46 632 46 632
6 000 6 000

Karbantartás, kisjavítás 1 784
15 500 15 500
60 000 60 000

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

12 635 12 635

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

7 963 7 963
7 999 7 999

11 977 11 977
                 - Kodály Z.Zeneisk.

8 522 8 522

351 005 353 189
36 942 38 167

Felh.kiadáshoz kapcsolódó fordított áfa miatti befiz. 178 899 178 899

Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz. 27 540 27 540
2 500 6 048

6 000 6 292

251 993 257 058

3 012 3 012
13 375 13 375

Önk. lakáskiürítéséért fizetendő kártér.
8 900 8 900

25 787 25 787



4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi működési célú kiadások

Megnevezés
Pf. 

szám
2013. évi eredeti 

ei.
2013.06.hó 

mód.ei.

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás
Rendszeres szociális segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Lakásfenntartási támogatás
Rendkívüli szociális segély
Temetési segély 500 500
Köztemetés
Beiskolázási segély
Szociális tanulmányi ösztöndíj
Méltányossági közgyógyellátás
Ápolási díj 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 144
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Időskorúak járadéka 177

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

   Sportpálya üzemeltetésre támogatás

   Civil szervezetek támogatása
   Kertvárosi Fúvószenekar támogatása

   Rákóczi Szövetség 150
   Iskolai alapítványok támogatása
   Gyáli BKSE támogatás

   Költségvetési támogatások

   Gyál Város intézményeinek támogatása
   Intézmények alulfinanszírozása

   Támogatások, tagdíjak

                           - tagdíj 713 713

   FAÖT tagdíj 480 480

   Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 0 0

Likvid hitel törlesztés

33 000 72 403
12 000 32 489
2 000 9 869
6 000 6 000
1 500 7 059
4 500 4 500

1 000 1 000
1 500 1 500
3 000 3 000
1 000 1 000

3 682

1 483

1 119 453 1 132 557
1 600 1 600
1 000 1 000
2 625 2 625

   Bursa Hungarica 3 350 3 350
12 225 12 225

   Polgármester által felhaszn.keret 5 000 5 000
8 000
1 568

   Kincstári fejlesztési támogatás átadása Klebersberg Központnak 5 361

1 500
1 000

926 795 915 533
   Gyáli Polgármesteri Hivatal támog. 346 823 347 809

579 972 537 754
29 970

166 858 173 645
   Gyál Várofejl.és Városüz. Kft. műk. támog. 137 126 143 913
   Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500 1 500
   Kertváros Gyáli Kistérs. támog. 27 752 27 752

                           - normatív támog. 27 039 27 039

47 503 47 503



5.sz melléklet

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi felhalmozási célú kiadások

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s

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

   GYTH  törzstőke
   Intézmények energetikai korszerűsítése
   Sportpálya fejlesztési tanulmány
   Comenius program notebook, projektor 526

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

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

Egyéb felhalmozási kiadások (átadott)

Közműfejlesztési támogatás 118

Kötvénykiadások
Kötvény tőke törlesztése
Kötvény kamat törlesztése

Kölcsönök 
       Munkáltatói kölcsön lakásépítésre
       GY.T.H. tagi kölcsön

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

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

adatok e.Ft-ban

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

928 042 932 680

928 042 932 680
108 508 113 146

8 890 8 890
17 526 17 526
52 742 52 742
28 000 28 000

   Dózsa György út utcaszélesítésre igénybe vett ter. megvásárlása 1 350 1 350
1 000
1 207
1 905

819 534 819 534
612 650 612 650
206 884 206 884

5 300 5 300
5 300 5 300

11 550 11 918
Gyál Városüzemeltetési és Városf. Kft beruh.átadott támog. 11 550 11 800

174 360 174 360
141 120 141 120

33 240 33 240

1 500 4 500
1 500 1 500

3 000



6.sz.melléklet

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi cél- és általános tartaléka

Megnevezés

Civil szervezetek támogatása
Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY)
Nyári napközis tábor 
Iskolai alapítványok támogatása 0
Udvari játékok felülvizsgálata
Városi rendezvények
Város által alapított díjak
Pályázati pénzeszközök
     ebből: közművelődési támogatás

     ebből: egyéb pályázatokhoz 
HPV védőoltás
Átadott intézmények szakmai munkához tartozó kiadások 0
Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények)
Hóeltakarítás 0
Pályázattól függő beruházások önrésze
Pénzmaradvány - kötvénybefektetés
Pénzmaradvány - számlaegyenlegek
Pénzmaradvány - MÁK fejlesztési támogatás 0
Pénzmaradvány - Comenius program
Bóbita Bölcsőde 2012 évi szabad pénzmaradvány

Céltartalék összesen:

Általános tartalék

adatok eFt-ban

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

10 000 1 544
1 500 1 500
1 000 1 000
1 500
1 524 1 524

20 000 14 941
2 000 2 000

12 560 12 560
3 000 3 000

       ebből: könyvtári támogatás 1 600 1 600
7 960 7 960
8 000 2 116
5 000
8 034 8 034
4 000

20 000 9 929
1 000 000

59 636

6 070
2 246

95 118 1 123 100

5 000 8 273



Gyál Város Önkormányzat 7.sz.melléklet

2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Bevételek

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

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

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

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen: 0 0 0

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

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

       Kölcsönök

adatok eFt-ban

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

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

59 544 59 544

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

59 544 59 544

150 000 150 000 337 091 337 091
150 000 150 000 337 091 337 091

209 544 150 000 337 091 337 091 59 544

178 899 178 899

178 899 178 899

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

5 300 5 300



Önkormányzat kiadásai összesen: 50 826 50 826 998 433 998 433 54 092 54 092



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

       Kölcsönök

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

Gyál Város Önkormányzat 7.sz.melléklet

2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

750 762
245 245

0 0 0 0 0 0 0 0

adatok eFt-ban

5 629 131 5 629 171 6 820 021 8 130 001

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

27 711 27 711 2 375 2 375 8 902 8 902

27 711 27 711 2 375 2 375 8 902 8 902

27 711 27 711 2 375 2 375 8 902 8 902

112 372 112 372 2 374 2 374 4 026 4 082
3 031 3 075

112 372 112 372 2 374 2 374



Önkormányzat kiadásai összesen: 0 0112 372 112 372 2 374 2 374 4 026 4 082



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

       Kölcsönök

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

Gyál Város Önkormányzat 7.sz.melléklet

 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

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

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

adatok eFt-ban

8 411 121 8 411 261 8 411 265 8 411 331

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

56 834 163 892 1 402 998 1 402 998

1 402 998 1 402 998
1 402 998 1 402 998

56 834 56 834

107 058
270 000 1 270 000 20 986 20 986

270 000 270 000 20 986 20 986

1 000 000
326 834 1 433 892 20 986 20 986 1 402 998 1 402 998

43 909 43 909 416 515 341 797 13 575 24 293
34 794 34 794

9 115 9 115
154 539 166 652

166 858 175 145 13 575 24 293

95 118 1 123 100
11 550 17 007

2 207

11 550 11 800

3 000



Önkormányzat kiadásai összesen: 0 043 909 43 909 428 065 358 804 13 575 24 293



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

       Kölcsönök

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

Gyál Város Önkormányzat 7.sz.melléklet

2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

483

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

234

0 0 0 0 0 118

118

adatok eFt-ban

8 411 921 8 414 021 8 414 031 8 419 019

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

119 740 119 740 628 066 592 705
575 884 581 925

575 884 575 884

5 558

119 740 119 740
52 182 10 780

119 740 119 740 628 066 592 705

2 000 2 048 61 574 61 574 108 127 114 226 5 361
5 865

2 000 2 048 61 574 61 574 108 127 108 127

5 361

8 890 8 890
8 890 8 890



Önkormányzat kiadásai összesen: 02 000 2 048 61 574 61 574 117 017 123 116 5 479



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

       Kölcsönök

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

Gyál Város Önkormányzat 7.sz.melléklet

2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

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

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
780 780

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 780 780

0 0 0

0 0 0 0 0 0

adatok eFt-ban

8 419 069 8 419 079 8 419 081 8 520 311

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

18 619 18 619

18 619 18 619

18 619 18 619

56 403 8 900 926 795 915 533 5 000

8 900 8 900

926 795 915 533
47 503 47 503

5 000 8 273
174 360 174 360

174 360 174 360



Önkormányzat kiadásai összesen: 0 0 0230 763 183 260 926 795 915 533 5 000



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

       Kölcsönök

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

Gyál Város Önkormányzat 7.sz.melléklet

2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

0 0 177 0 0 0
0 0 177 0 0 0

177

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 177 0 0 0

0 177 0
138
186
692

177

0 0 0 0 0 0 0 526
526

adatok eFt-ban

8 821 111 8 821 121 8 821 131 8 421 551

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

28 358 5 559
28 358 5 559

28 358 5 559

28 358 5 559

14 000 42 358 1 500 7 059 4 698

14 000 42 358 1 500 7 059 3 682



Önkormányzat kiadásai összesen: 0 177 014 000 42 358 1 500 7 059 5 224



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

       Kölcsönök

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

Gyál Város Önkormányzat 7.sz.melléklet

2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

0 0 0 144 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

144

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 144 0 0 0

0 0 0 144 500

144 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

adatok eFt-ban

8 821 151 8 899 361 8 821 181 8 821 221 8 821 231

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

3 682 1 483
3 682

3 682

1 483

3 682 1 483

1 483 6 000 4 500 4 500

1 483 6 000 4 500 4 500



Önkormányzat kiadásai összesen: 0 0 0 144 5001 483 6 000 4 500 4 500



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

       Kölcsönök

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

7.sz.melléklet Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

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

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

500 0

500

0 0 0 0 0 0 0

adatok eFt-ban

8 821 231 8 821 241 8 821 291 8 822 021 8 822 031

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

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

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



Önkormányzat kiadásai összesen: 500 0 6 000 4 500 4 500 1 000 1 000 1 000 1 000



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

       Kölcsönök

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

7.sz.melléklet Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013. évi terv

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 483

0
0 0

0
0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0
0

0 0

0 0 0

0

adatok eFt-ban

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

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

1 919 2 325 569 2 438 588
575 884 619 701

575 884 575 884

37 776

5 558
1 402 998 1 402 998

1 402 998 1 402 998

294 505 294 505

1 919 52 182 14 326
107 058

1 500 1 500 779 577 1 779 577
487 091 487 091

290 986 290 986
1 500 1 500 1 500 1 500

1 000 000

1 500 1 500 1 919 3 105 146 4 218 165

7 600 9 519 12 225 12 225 1 984 394 3 089 407
6 000 7 511 43 825 51 383

1 600 2 008 11 465 12 305

629 030 641 883

33 000 72 403
12 225 12 225 1 119 453 1 132 557

47 503 47 503

100 118 1 131 373

1 500 1 500 1 905 1 120 752 1 128 758
1 905 928 042 932 680

5 300 5 300

11 550 11 918

174 360 174 360

1 500 1 500 1 500 4 500



Önkormányzat kiadásai összesen: 1 500 1 500 7 600 9 519 12 225 14 130 3 105 146 4 218 165



Bevételek

Működési célú bevételek
Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat

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

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

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)
Pénzmaradvány

Önkormányzat bevételei összesen:

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

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

       Kölcsönök

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

7.sz.melléklet

adatok eFt-ban



Önkormányzat kiadásai összesen:



8.sz.melléklet

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2013. évi bevételei és kiadásai

M e g n e v e z é s

Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú bevételek

Kapott támogatás
             Pénzmaradvány igénybevétel
Bevételek összesen:

Polgármesteri Hivatal kiadásai

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

 Működési kiadások összesen:

Felhalmozási célú kiadások

Kiadások összesen:

adatok eFt-ban

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

Intézm. működési bevételek 26 730 26 730
346 823 347 809

10 136
373 553 384 675

196 614 205 393
50 574 52 917

123 295 123 295

370 483 381 605

3 070 3 070

373 553 384 675



9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

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

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

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

6 820 021 8 130 001 8 411 121 8 411 241

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

3 000 3 000
3 000 3 000

3 000 3 000

56 783 56 783
32 262 32 262

8 000 8 000
16 521 16 521

56 783 56 783



Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Kapott támogatás
Pénzmaradvány igénybevétel
Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

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

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

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

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

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

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

21 119 31 255 2 611 2 611
21 119 21 119 2 611 2 611

10 136
21 119 31 255 2 611 2 611

215 695 218 562 24 743 30 712 63 610 65 896
106 334 108 613 14 178 18 878 37 225 39 025

27 474 28 062 3 600 4 869 10 300 10 786
81 887 81 887 6 965 6 965 16 085 16 085

3 070 3 070
218 765 221 632 24 743 30 712 63 610 65 896



Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Kapott támogatás
Pénzmaradvány igénybevétel
Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

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

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

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

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

600 600 600 600
918 918 919 919

0 0 0 0

8 419 079 8 821 221 8 822 021 9 311 021

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

346 823 347 809

346 823 347 809

346 823 347 809

4 643 4 643 5 009 5 009
3 125 3 125 3 490 3 490

4 643 4 643 5 009 5 009



Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Kapott támogatás
Pénzmaradvány igénybevétel
Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei

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

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.évi terv

Szakfelad. összesen

2013.06.hó 
mód.ei.

373 553 384 675
26 730 26 730

346 823 347 809
10 136

373 553 384 675

370 483 381 605
196 614 205 393

50 574 52 917

123 295 123 295

3 070 3 070

373 553 384 675



10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda Városi Egészségügyi Központ

B e v é t e l e k

Működési bevételek
      Int. működési bevételek

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

       Átvett pénzeszközök 589 160
ebből alulfinanszírozás 589 160

       2012. évi pénzmaradvány 70 386 299 468

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

Működési kiadások
      Személyi juttatások

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

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

      Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0

      Átadott pénzeszköz 0 0 0 0 0

K i a d á s o k összesen: 0

Arany J. Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

10 804 10 804 9 493 9 493 8 211 8 211 23 073 23 073 14 500 14 500

125 787 127 071 120 436 121 495 121 292 122 647 63 376 68 849 105 969 106 209
119 279 119 279 106 877 106 877 104 878 104 878 27 108 27 108

6 508 7 792 13 559 14 618 16 414 17 769 36 268 41 741 53 787 54 027

52 182 52 182

2 742 1 558 14 234
2 742 1 558 14 234

1 432

136 591 140 687 129 929 132 932 129 503 131 746 86 449 92 550 120 469 136 375

75 534 76 388 73 645 74 400 73 887 74 702 29 784 30 311 33 566 33 755
73 382 73 382 71 506 71 506 71 105 71 105 27 950 27 950 27 134 27 134

2 152 3 006 1 995 2 750 1 845 2 660 1 161 2 952 3 141
1 200 1 200 3 480 3 480

20 187 20 417 19 307 19 507 19 792 20 012 7 871 8 009 8 362 8 413

40 870 43 882 36 977 39 025 35 824 37 032 48 794 54 230 78 541 80 160

14 047

136 591 140 687 129 929 132 932 129 503 131 746 86 449 92 550 120 469 136 375



B e v é t e l e k

Működési bevételek
      Int. működési bevételek

      Kapott támogatás
Normatív támogatás
Önkormányzati támogatás
OEP támogatás

       Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

       2012. évi pénzmaradvány

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

      Felhalmozási kiadások

      Átadott pénzeszköz

K i a d á s o k összesen:

10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen

0

0

0
0

35 0

###

365 800
72 72

0 0

0 0 0

Inézmények 2013.évi bevételei és kiadásai

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2 207 2 207 68 288 68 288

43 112 43 665 579 972 589 936
18 690 18 690 376 832 376 832
24 422 24 975 150 958 160 922

52 182 52 182

1 485 20 768
1 485 20 768

2 690

45 319 47 392 648 260 681 682

23 018 23 453 309 434 313 009
22 581 22 581 293 658 293 658

9 943 13 518
5 833 5 833

6 116 6 234 81 635 82 592

16 185 17 705 257 191 272 034

14 047

45 319 47 392 648 260 681 682



11.sz.mell.

Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként
támogatás ovi

Intézmények összesen
5629121 6920001 8419079 8510111

Működési bevételek
      Int. működési bevételek 800 800 55 55
      Kapott támogatás

OEP támogatás
     Átvett pénzeszköz

ebből:alulfinanszírozás
    2012.évi pénzmaradvány 755
B e v é t e l e k összesen: 800 55 810

Működési kiadások
      Személyi juttatások 0 0

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások 40 40
Külső személyi juttatások

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

Létszám: 2013. január 1-től 0 2 2 0 120 120
1 1 120 120

                 részmunkaidőben foglalt. 1 1 0

adatok eFt.

eu.igaz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

28 453 28 453
527 790 537 754

20 768
20 768

1 432
28 453 28 453 2 232 527 790 558 522

6 758 6 758 223 066 225 710
3 958 3 958 215 993 215 993

5 992 8 416
2 760 2 760 1 081 1 301
1 910 1 910 59 286 59 716

71 732 77 360 5 512 7 131 41 939 42 579
14 047

71 732 77 360 14 180 29 846 324 291 328 005

     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.



Intézmények összesen

Működési bevételek
      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás
     Átvett pénzeszköz

ebből:alulfinanszírozás
    2012.évi pénzmaradvány
B e v é t e l e k összesen:

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

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

Létszám: 2013. január 1-től

                 részmunkaidőben foglalt.
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.

11.sz.mell.

Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként
háziorvosi ügyelet védőnők

8621011 8621021 8690411 8690421

970 970

0 0

720 720

0 0 7 7 3 3
7 7 3 3
0 0

adatok eFt-ban

iskola eu

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
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Intézmények összesen

Működési bevételek
      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás
     Átvett pénzeszköz

ebből:alulfinanszírozás
    2012.évi pénzmaradvány
B e v é t e l e k összesen:

Működési kiadások
      Személyi juttatások

Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

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

Létszám: 2013. január 1-től

                 részmunkaidőben foglalt.
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.

11. sz. melléklet

Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként
járóbeteg bölcsi közház könyvtár
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Intézmények összesen

Működési bevételek
      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás
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ebből:alulfinanszírozás
    2012.évi pénzmaradvány
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Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
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      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások
     Felhalmozási kiadások
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                 részmunkaidőben foglalt.
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
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12. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal és Intézmények
2013. évi költségvetési létszámkerete

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2013 jan. 01-jén Létszám 2013 jún. 01-jén

Összesen Összesen

Gyál Város Önkormányzat 4 0 17 21 4 0 15 19
Önkormányzat összesen 4 0 17 21 4 0 15 19

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

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

Mindösszesen 216 2 17 235 216 2 15 233

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.



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

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

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

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

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

Szakfeladatok jegyzéke



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



 
 
 
 
 

 Tárgy: Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
rendelet megalkotására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 8. §-a 
szerint a helyi közösség tagjai kötelesek betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
E kötelezettségek tartalmát és elmulasztásuk jogkövetkezményeit a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
rendeletében meghatározhatja. A rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazást a Mötv. 2013. január 1. napján 
hatályba lépett 143. § (4) bek. d) pontja tartalmazza.  
 
A fenti rendelkezések hatályba lépésével a Tisztelt Képviselő-testületnek ismét lehetősége nyílt egyes, a 
közösségi együttélés nyugalmát veszélyeztető és magasabb jogszabályi szinten nem rendezett magatartások 
szabályozására és szankcionálására, ilyenek például: állattartási szabályok megszegése, közterület engedély 
nélküli használata, hirdetés céljára szolgáló ábrázolás jogosulatlan elhelyezése, zöldterületek, zöldfelületek 
rendeltetéstől eltérő használata, az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata, stb. 
 
A rendelettervezet elfogadásával az Önkormányzat közigazgatási területe rendjének, tisztaságának és a polgárok 
nyugalmának javulása várható tekintettel arra, hogy lehetőséget biztosít az Önkormányzat részére a 
rendelettervezet hatálya alá tartozó ügyekben a közösség érdekében történő hatósági fellépésre.  
 
A rendeletalkotás létjogosultságát hangsúlyozottá teszi, hogy a Szabálysértési tv. által korábban megvont 
szabályozási lehetőséget pótolja.  
A jelenleg hatályos önkormányzati rendeletek a fentiekben ismertetett élethelyzetekre, társadalmi viszonyokra 
vonatkozóan tartalmaznak ugyan rendelkezéseket, ám szankciók hiányában nehéz vagy nem lehetséges az 
önkormányzati rendeletek előírásai betartatásának kikényszerítése az önkéntes jogkövetés elmaradásának esetén. 
 
A helyi önkormányzat képviselő-testülete az alapvető közösségi magatartási szabályok megsértőivel szemben 
önkormányzati rendeletben helyszíni bírság, illetve a mulasztás súlyának, a felróhatóság mértékének és az 
érintett vagyoni helyzetének figyelembe vétele mellett megállapított mértékű közigazgatási bírság kiszabását 
rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi. 
 
A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni. Ennek alapján célszerű a Mötv. 
41. § (4) bekezdése alapján az ezzel kapcsolatos hatásköröket a jegyzőre átruházni. Ez esetben másodfokú 
hatóság a képviselő-testület. 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelete 39. § (4) bekezdés a) pontja alapján a rendelet-tervezetet nem kell 
társadalmi egyeztetésre bocsátani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt rendelet tervezetet megvitatni és 
jóváhagyni szíveskedjenek! 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
    Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2013. június 04. 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 



melléklet 
 
 
 

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

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 
 

 
1. Általános rendelkezések 

 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § A rendelet hatálya Gyál közigazgatási területére terjed ki, rendelkezéseit az e rendeletbe ütköző 
cselekményeket Gyál közigazgatási határain belül elkövető természetes személyekkel, jogi személyekkel, jogi 
személyiség nélküli szervezetekkel szemben kell alkalmazni. 
 

Értelmező rendelkezések 
 
2. § E rendelet alkalmazásában:  
1. közösségi együttélés alapvető szabályai: a rendeletben a közösség érdekében meghatározott magatartási 
szabályok, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyugalmát biztosítják. 
2. közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás: az a cselekmény vagy mulasztás, amely a rendeletben 
meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütközik. 
3. fiatalkorú: az, aki a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás elkövetésekor a tizennegyedik 
életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem. 
 

Közigazgatási bírság 
 
3. § (1) Aki a rendeletben meghatározott a közösségi együttélés szabályai bármelyikét megszegi vagy megsérti, 
illetve betartását elmulasztja százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírságot szabhat ki. 
 

Eljárási szabályok 
 
4. § (1) Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.  
 
(2) A rendeletben foglaltak betartását a közterület-felügyelő és a Gyáli Polgármesteri Hivatal ügyintézője 
ellenőrzi.  
 
(3) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti közigazgatási hatósági eljárás hivatalból, 
vagy bejelentés alapján indítható. Az eljárás lefolytatására az alábbi eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  
 
(4) Fiatalkorúval szemben pénzbírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel 
rendelkezik, vagy a bírság megfizetését vállalja. 
 



(5) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírság nem szabható ki. 
 
(6) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás lefolytatása kizárólag hivatalból 
történhet. Az eljárás akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés szabályaival 
ellentétes magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
jelenti be. 

 
 

2. A közösségi együttélés alapvető szabályai 
 
 

A közterület használatára vonatkozó magatartási szabályok 
 

5. § (1) Gyál közterületeit a közterületek használatáról és használatuk rendjéről szóló önkormányzati rendeletben 
foglaltak betartásával kell használni. Azokat a rendeltetésüktől eltérően a jogszabályban előírt engedéllyel, 
hozzájárulással vagy megállapodás alapján, az abban meghatározott módon és mértékben szabad használni. 
 
(2) Tilos 

a) emlékművön, utcabútorzaton, egyéb berendezési tárgyon, szökőkúton gördeszkázni, görkorcsolyázni, 
kerékpározni, rollerezni, kivéve a közterületen táblával kijelölt gördeszka pályák területét; 

b) közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát beszennyezni, eltakarni, 
jogosulatlanul kihelyezni vagy leszerelni; 

c) közterületen másokat zavaró, zaklató módon árusítani, osztogatni vagy szolgáltatást nyújtani; 
d) közterületen üres göngyöleget tárolni. 
 

(3) A közterület úgy kell használni, hogy az másokat a közterület jogszerű használatában ne akadályozzon, a 
közterület más által történő használatát ne nehezítse, vagy ne tegye lehetetlenné. 
 
(4) Közterületen a közhasználatú létesítményeket, berendezéseket rendeltetésüknek megfelelően kell használni, 
tilos beszennyezni. 
 

A zöldterületek, zöldfelületek használatára vonatkozó magatartási szabályok 
 

6. § A közterületen lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb elemeit, tartozékait, 
felszerelési tárgyait rendeltetésének megfelelően kell használni, tilos szándékosan vagy gondatlanul 
megrongálni, károsítani, vagy elpusztítani. 
 

Közterület tisztántartásával kapcsolatos magatartási szabályok 
 
7. § A közterületek tisztántartásáról a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben 
foglalt előírások megtartásával kell gondoskodni. 
 

A védett jelképek használatával kapcsolatos magatartási szabályok 
 
8. § (1) Az önkormányzat jelképeit az önkormányzat címeréről, zászlajáról és használatuk rendjéről szóló 
önkormányzati rendeletben foglalt előírások megtartásával szabad felhasználni. 
 
(2) Tilos azoknak jogosulatlan, az önkormányzat rendeletében vagy a használatra vonatkozó engedélyben 
foglaltaktól eltérő vagy a közösséget sértő módon történő felhasználásuk. 
 

Hirdetményekkel kapcsolatos magatartási szabályok 
 
9. § (1) Hirdető-berendezéseket, reklámokat, hirdetéseket a vonatkozó önkormányzati rendeletekben 
foglaltaknak megfelelően lehet elhelyezni. 
 
(2) Hirdető berendezést, reklámhordozót közterület-használati hozzájárulással, az abban meghatározott módon 
lehet elhelyezni. 
 



 (3) Tilos hirdetményt nem e célra kijelölt helyre (különösen élő fára, növényzetre, szoborra, közmű-
tartószerkezetre) kifüggeszteni. Az idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt el kell távolítani, a rendezvény 
utolsó időpontját vagy megrongálódását követő 8 napon belül.  
 
(4) Tilos az Önkormányzat tulajdonában álló hirdető-berendezést, reklámot, hirdetést beszennyezni, eltakarni. 
 

Az állattartásra vonatkozó magatartási szabályok 
 
10. § (1) Állatot tartani az állatok tartásáról szóló önkormányzat rendeletben meghatározottak betartásával lehet. 
 
(2) A közterületen, a lakóház közös használatú helyiségeiben, épület részén, udvarán, liftben az állat által okozott 
szennyeződést el kell távolítani. 
 
(3) Tilos ebet táblával tiltott helyre, területre beengedni vagy bevinni; 
 
(4) Mindenki köteles a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb más tulajdonában lévő magánterületre 
való átjutását megakadályozni. 
 

A közösségi együttélés egyéb szabályai 
 
11. § Az avar és kerti hulladék égetését az avar és kerti hulladék égetésének korlátozásáról szóló önkormányzati 
rendeletben foglalt előírások megtartásával szabad végezni. 
 
12. § Be kell tartani a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet előírásait. 
 
13. § A temetők használata kapcsán be kell tartani a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 
előírásait. 
 

3. Hatályba léptető és záró rendelkezések 
 

 
14. § (1) E rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba. 
 
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően elkövetett cselekmények miatt indult eljárásokban kell 
alkalmazni. 
 
15. § Hatályát veszti Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a tiltott, közösségellenes 
magatartásokról, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 14/2012. (VI.01.) önkormányzati 
rendelete. 
 

 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 
 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzatának a 2013-
2018 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának elfogadására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2003. évi CXXV. tv. 64/A §-a alapján, 2013.07.01-jét követően csak azok az önkormányzatok részesülhetnek 
pályázati úton odaítélt támogatásban, amelyek rendelkeznek a helyi képviselő-testület által elfogadott helyi 
esélyegyenlőségi programmal. 
A Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársa, Polyák Józsefné részt vett a Türr István Kutató és Képző Intézet által 
szervezett „Helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésére” (HEP) felkészítő képzésén és mentori segítséggel 
összeállította Gyál Város Önkormányzatára vonatkozóan a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.  
 
Az elkészült HEP-et – a jogszabályi előírások alapján – társadalmi vitára bocsátottuk, Gyál város hivatalos 
honlapján megjelentettük, valamint e-mailen megküldtük az intézményvezetők és több civil szervezet részére. 
A társadalmi vita során beérkezett észrevételeket külön kiküldjük, azok –elfogadásuk esetén – beépíthetőek a 
HEP-be. 
 
A jogalkotási törvény lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok képviselő-testületei számára, hogy a saját és 
az általa irányított szervek tevékenységét, cselekvési programját, működését normatív határozatban szabályozza. 
Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés tárgyát képező helyi esélyegyenlőségi programmal a képviselő-testület a 
cselekvési programját fogadja el, javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy határozatát normatív határozatként 
hozza meg. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gyál Város Önkormányzata Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját a 2013-2018. évre vonatkozóan az előterjesztés mellékletének megfelelő 
tartalommal.. 
 
Határidő: 2013.június 30. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
            Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
            Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
            Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Polyák Józsefné ügyintéző  
 
 
Gyál, 2013. június 11. 
 
 Pápai Mihály 
 Polgármester 
Melléklet:  
1. Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018.  
2. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok  
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
Összhangban az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (a továbbiakban Ebktv.) szóló 
2003.  évi  CXXV.  törvény,  a  helyi  esélyegyenlőségi  programok  elkészítésének  szabályairól  és  az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének  részletes  szabályairól  szóló  2/2012.  (VI.  5.)  EMMI  rendelet  rendelkezéseivel,  Gyál  Város 
Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
A program célja a törvénnyel megegyezően annak biztosítása, hogy az élet valamennyi területén megelőzze 
a  hátrányos  megkülönböztetést  és  elősegítse  egyes  társadalmi  csoportok  tagjainak  esélyegyenlőségét, 
különös  tekintettel a kiemelten védett csoportokra, a  romákra, a gyermekekre, a nőkre, az  idősekre és a 
fogyatékos személyekre. 
 
Az  önkormányzat  vállalja,  hogy  az  elkészült  és  elfogadott  Esélyegyenlőségi  Programmal  összehangolja  a 
település  más  dokumentumait1,  valamint  az  önkormányzat  fenntartásában  lévő  intézmények 
működtetését.  Vállalja  továbbá,  hogy  az  Esélyegyenlőségi  Program  elkészítése  során  bevonja  partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 

A település bemutatása 
 
Gyál  városa egy  több mint 23 ezer  lakosú  kisváros, mely Budapest  főváros XVIII.,  kerületével határos. A 
település az M0 és M5 autópályák csomópontjában található, az M5 pályáról lehet kényelmesen lehajtani a 
településre. A  fővárosi  közlekedési  vállalat  a  közelség miatt 4 buszjárattal  kapcsolja össze  a  települést  a 
fővárossal, ezen felül két vasútállomás is gondoskodik a könnyebb közlekedésről.  
 
A város helye már a 13. században  is  lakott hely volt, egy 1293‐as oklevél Gayulként említi a települést. A 
település  sokszor  volt  birtokviták  tárgya, majd  a  18.  századtól  (a  Rákóczi  szabadságharc  után)  a  Károlyi 
grófok tulajdonába került nagy része.  
 
Egy évszázad alatt felértékelődött a település, mivel a főváros felé itt hajtották el a szarvasmarhákat, és itt 
álltak meg pihenni a hajtók.  
A  település  homokos  talaján  szőlőművelés  is  folyt,  aminek  nyomát  őrzi  a  város  címerében  található 
szőlőfürt.  
A Károlyi  László  gróf  által 1932‐ben  felparcellázott 334 hold,  valamint  a  Jálics birtok  felosztása  lehetővé 
tette, hogy a  felparcellázott  földeket megkapó  földművesek  tovább növeljék a település  lakosságát, és ez 
1935‐ben megindítsa az önálló községgé alakulási törekvéseket.  
A közbejött második világháború miatt azonban ennek kimondására csak 1944. december 27‐én került sor.  
 
Gyál pusztai székhellyel alakult meg a község, amelynek ekkor már 3 ezer  lakosa volt. Önálló postahivatal, 
vasútállomás és távbeszélő állomás is volt már ekkor a településen, és a mezőgazdasági munkások mellett a 
fővárosban dolgozó, idetelepülő ipari munkások is növelték a lakosságszámot.  
 
 

                                                            
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A mezőgazdaság átalakítása következtében a népesség nagy része a fővárosi gyárakban talált munkát, Gyál 
lélekszáma  is  rohamosan  emelkedett.  A  rendkívüli mértékű  és  ütemű  betelepülés  készületlenül  érte  a 
települést:  az  infrastrukturális  hiányok  felszámolása,  a  közösséggé  formálódás  nehézségei  voltak 
napirenden a következő évtizedekben. 
 
A  hetvenes  évektől  kezdődően  a  foglalkoztatási  lehetőségek  jelentős  bővülése  jellemezte  az  akkoriban 
nagyközségi  rangot elért Gyál  települést, ekkor vált meghatározóvá az  ipari üzemek Budapestről  történő 
kitelepülése. Ez jelentősen növelte Gyál térségi szerepét is. 
 
A  térség dinamikus  fejlődésének ma  is  szilárd alapját  jelentik az akkor betelepült üzemek, bár  időközben 
lényeges minőségi változások is megfigyelhetőek e területen. 
 
A település fejlődésének kiemelkedő állomása az 1997‐ben megszerzett városi rang volt. Ekkor már szinte 
minden  infrastruktúra  (vezetékes áram, víz, gáz, szennyvíz) teljesen kialakult, középiskolája  (Eötvös  József 
Közgazdasági Szakközépiskola), számos oktatási intézménye, bölcsődéje, óvodái, és egészségügyi központja 
szolgálja ki a város lakosságát.  
 
Gyál  lakosságának  változását,  korösszetételét  az  alábbi  táblázatok  mutatják  mely  alapján,  2007.  évre 
visszatekintve kismértékű csökkenés tapasztalható a lakónépesség számát illetően. 
 
  

Év  Fő  Változás

2007  23286   

2008  23518  101% 

2009  23683  101% 

2010  23714  100% 

2011  23779  100% 

2012  23410  98% 

Forrás: TeIR, KSH‐TSTAR 
 
A lakosság összetétele a 2011. évi adatokat elemezve a következő:  
 

fő  % 
  

nők  férfiak  összesen  nők  férfiak 

  12167  11612  23779  51%  49% 

0‐14 éves  1865  1960  3825  49%  51% 

15‐17 éves  424  446  870  49%  51% 

18‐59 éves  7191  7348  14539  47%  53% 

60‐64 éves  786  618  1404  56%  44% 

65 év feletti  1901  1240  3141  61%  39% 

Forrás: TeIR, KSH‐TSTAR           
 
 
 
 
 
 



A lakosság korösszetételét illetően kismértékben növekedett a 65 év feletti állandó lakosok száma, de a 0‐
14 éves korú állandó lakosok száma csökkenő tendenciát mutat. 
  

  
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
0‐14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index 
(%) 

2001  nincs adat  4013   

2008  2789  3961  70,4% 

2009  2939  3955  74,3% 

2010  3052  3866  78,9% 

2011  3141  3825  82,1% 

Forrás: TeIR, KSH‐TSTAR 
 
A  belföldi  vándorlást  tükrözi  az  alábbi  táblázat, mely  szerint  2008.  évhez  képest  jelentősen  csökkent  az 
idevándorlások és az elvándorlások száma. 
 

  
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás  egyenleg 

2008  852  720  132 

2009  604  545  59 

2010  569  593  ‐24 

2011  468  484  ‐16 

Forrás: TeIR, KSH‐TSTAR 
 
A természetes szaporodás tekintetében szintén csökkenés mutatkozik. 
 

   élve születések száma halálozások száma 
természetes 

szaporodás (fő) 

2008  279  212  67 

2009  265  196  69 

2010  249  218  31 

2011  214  204  10 

Forrás: TeIR, KSH‐TSTAR 
 
2013‐as  év  jelentős  fordulatot  hozott  városunk  életében.  Felépült  a  Kistérségi  Szolgáltató  Központ.  Itt 
kapott helyet a Gyáli Polgármesteri Hivatal és a Somogyi Béla utcai oldalon a Pest Megyei Kormányhivatal 
Gyáli  Járási  Hivatala.  Az  épület modern  világítás  és  fűtéstechnikával  rendelkezik,  előnyben  részesítve  a 
környezetkímélő megoldásokat. Az épület már az európai uniós  szabványoknak megfelelően  felszerelt és 
akadálymentesített, lifttel kiegészítve.  
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Az  épület  mellé  elegendő  számú  parkolóhelyet  létesítettünk,  amely  lehetővé  teszi  a 
mozgáskorlátozottaknak is a közigazgatás könnyebb elérését, megnövelve ezzel esélyegyenlőségüket.  
A  Hivatal  elé  nagyon  szép  közpark  kiépítésére  került  sor,  amely  remélhetőleg  felpezsdíti majd  a  város 
közösségi életét  is, hiszen  rendezvények  színhelye  is  lehet. Ez  lehetőséget ad a város polgárainak a  teret 
közösségi megbeszélések, találkozók színhelyeként használni.  
Annál  is  inkább, mivel  a  közelében  található  a  szép  és modern Arany  János  Közösségi Ház  és  Könyvtár 
épülete is, amely jelenleg is számos színes programmal gazdagítja a város életét. 
 
 

Értékeink, küldetésünk 
 

Az  Ebktv.  egy  törvényen  belül  kívánja  szabályozni  az  egyenlő  bánásmódra  és  az  esélyegyenlőségre 
vonatkozó szabályokat.  
 
Az egyenlő bánásmód követelménye a kötelezettektől azt kívánja meg, hogy tartózkodjanak minden olyan 
magatartástól, amely bizonyos tulajdonságaik alapján egyes személyek vagy személyek egyes csoportjaival 
szemben  közvetlen  vagy  közvetett  hátrányos  megkülönböztetést,  megtorlást,  zaklatást  vagy  jogellenes 
elkülönítést eredményez. Alapvetően  tehát az egyenlő bánásmód követelménye az egyik oldalon negatív 
kötelezettséget  jelent:  a  kötelezettek  nem  sérthetik meg mások  egyenlő  emberi méltóságát.  A  jogosult 
oldalán  ugyanakkor  ez  azt  eredményezi,  hogy mindenkinek  jogosultságként  kikényszeríthető  igénye  van 
arra, hogy őt egyenlő méltóságú személyként kezeljék. Hétköznapi nyelven fogalmazva  jogsérelem esetén 
az államnak kötelessége a sérelem ellen fellépni, tehát az illető „elvárhatja” ennek betartását!  
 
Az  esélyegyenlőségi  program  célja,  hogy  Gyál  olyan  településsé  váljon,  ahol  senki  nem  tapasztalja  a 
hátrányos megkülönböztetés,  ahol  a  lakossal  szemben  érvényesül  az  egyenlő  bánásmód  elve,  valamint 
biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz.  
 
 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Gyál város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a  lakhatás területén a helyzetelemzés 
során  feltárt  problémák  komplex  kezelése  érdekében  szükséges  intézkedéseket.  A  köznevelési 
intézményeket  –  az  óvoda  kivételével  –  érintő  intézkedések  érdekében  együttműködik  az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges  célunk  számba  venni  a  321/2011.  (XII.  27.)  Korm.  rendelet  1.  §  (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi  szempontból  fókuszban  lévő  célcsoportokba  tartozók  számát  és  arányát,  valamint 
helyzetét a településen. 
E  mellett  célunk  a  célcsoportba  tartozókra  vonatkozóan  áttekinteni  a  szolgáltatásokhoz  történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
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További  célunk  meghatározni  az  e  csoportok  esélyegyenlőségét  elősegítő  feladatokat,  és  azokat  a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A  célok megvalósításának  lépéseit,  azok  forrásigényét  és  végrehajtásuk  tervezett  ütemezését  az HEP  IT 
tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk  a  helyzetelemzésre  építve  olyan  beavatkozások  részletes  tervezése,  amelyek  konkrét 
elmozdulásokat  eredményeznek  az  esélyegyenlőségi  célcsoportokhoz  tartozók  helyzetének  javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén  célként  határozzuk  meg  annak  az  együttműködési  rendszernek  a  felállítását,  amely  a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés‐értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az Ebktv. előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére 
vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  
 a  helyi  esélyegyenlőségi  programok  elkészítésének  szabályairól  és  az  esélyegyenlőségi 

mentorokról”  szóló  321/2011.  (XII.27.)  Korm.  rendelet  „2.  A  helyi  esélyegyenlőségi  program 
elkészítésének szempontjai” fejezete és  

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének  részletes  szabályairól  szóló 2/2012  (VI.5.) EMMI 
rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
 a  foglalkoztatás  elősegítéséről  és  a  munkanélküliek  ellátásáról  szóló  1991.  évi  IV.  törvény 

(továbbiakban: Flt.) 
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi  igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.  törvény  (továbbiakban: 

Gyvt.) 
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 

előírásaira, valamint 
 Gyál Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (IX.15.) Ök. sz. rendeletére 
 
Az  Ebktv‐ben  foglalt  helyi  esélyegyenlőségi  programok  intézkedései  kapcsolódnak  a  következőkben 
felsorolt,  EU  és  nemzeti  szintű  stratégiákhoz,  ágazati  politikákhoz:  EU2020  stratégia,  Nemzeti  Reform 
Program, Nemzeti  Társadalmi  Felzárkózási  Stratégia,  „Legyen  jobb  a  gyermekeknek!” Nemzeti  Stratégia, 
Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia.  
 
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 
Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték. Esélyegyenlőségben mindenkinek egyforma esélye 
kell legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – függetlenül attól, hogy nő vagy 
férfi,  egészséges  vagy  fogyatékossággal  él,  hogy  milyen  a  származása  vagy  az  anyagi  helyzete.  Az 
esélyegyenlőség  érvényesítése  nem  pusztán  követelmény,  hanem  az  önkormányzatoknak  is  hosszú  távú 
érdeke, hiszen növeli a település versenyképességét. 
 
Az  esélyegyenlőség  biztosítása  a  legtöbb  esetben  nem  jár  többletköltséggel:  csupán  szemléletváltást, 
rugalmasságot,  nagyobb  figyelmet  igényel  a  szervezet  vezetősége,  illetve  alkalmazottai  részéről,  és 
szorosan kapcsolódik az önkormányzati törvényben foglaltak végrehajtásához. 
 
Az egyenlő bánásmód követelménye a kötelezettektől azt kívánja meg, hogy tartózkodjanak minden olyan 
magatartástól, amely bizonyos tulajdonságaik alapján egyes személyek vagy személyek egyes csoportjaival 
szemben  közvetlen  vagy  közvetett  hátrányos  megkülönböztetést,  megtorlást,  zaklatást  vagy  jogellenes 
elkülönítést eredményez.  
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Az Önkormányzat az oktatás területén készített eddig helyzetelemzéseket.  
 
Gyál  Város  Önkormányzata  legutóbb  158/2012.  (IX.12.)  sz.  határozatával  kötött  együttműködési 
megállapodást  a  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzattal.  A  nemzetiségi  önkormányzat  gazdálkodásának 
végrehajtásával  kapcsolatos  feladatokat  a  Polgármesteri  Hivatal  látja  el.  A  nemzetiségi  önkormányzat 
működésének támogatását a nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzaton keresztül, a költségvetési 
törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe, 2012‐tól önálló fizetési számlájára. 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1  Kapcsolódás  helyi  stratégiai  és  települési  önkormányzati  dokumentumokkal,  koncepciókkal, 

programokkal 

 
Városfejlesztés területén az alábbi főbb programok kerültek elfogadásra az utóbbi néhány évben: 

- 114/2009.  (V.28.)  sz.  határozatával  Gyál  Város  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete 
elfogadta  Gyál Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját 

- 138/2009.  (VI.25.)  sz.  határozatával  Gyál  Város  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete 
elfogadta a Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiát 

- 107/2001.  (VI.28.)  sz.  határozatával  Gyál  Város  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete 
elfogadta Gyál Város Település‐fejlesztési Koncepcióját, mely felülvizsgálatára 2013‐ban sor 
kerül 

- 65/2011. (III.31.) sz. határozatával elfogadta Gyál Város Közlekedési Koncepcióját 
- 94/2012.  (V.31.)  sz.  határozatával  Gyál  Város  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete 

elfogadta Gyál Város Települési Környezetvédelmi Programját a 2012‐2017 időszakra 
- 246/2009.(XI.26.)  sz.  határozatával  Gyál  Város  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete 

elfogadta a Városi Egészségügyi Központ komplex akadálymentesítésének megvalósítását, 
mellyel  kapcsolatosan  a Képviselő‐testület  a 172/2012.  (IX.12.) határozatával  a 2012. évi 
költségvetés általános  tartaléka  terhére bruttó 15.000.e Ft összeget hagyott  jóvá, majd a 
2013‐as  évben  döntött  az  intézmény  komplex  felújításáról.  A  megvalósítás  még 
folyamatban van.  

- 157/2011.  (VI.30.)  sz.  határozatával  Gyál  Város  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete 
hozzájárult,  hogy Gyál,  Kisfaludy  u.  1.  sz.  alatti  rendőrőrs  építésének  beruházója  a Gyál 
Városfejlesztési  és  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  legyen,  amelyhez  forrásként  az 
Önkormányzat a 2011. évi költségvetésének I/9. sz. mellékletében tervezett 50.000.000 Ft 
összeget  biztosított.  Az  új  Rendőrségi  épület  építése  2012  évben  befejeződött  és  a 
korszerű, szép épület átadásra került. 

- Gyáli Sportpálya lelátójának felújítása 2011. évben megvalósult 
- Gyál Némediszőlő  (külterület) szennyvízcsatorna ellátásra való rákötése megtörtént 2010‐

ben 
- Gyál Város Önkormányzata a 135/2008.  (V.29.) sz. határozatával döntött, hogy a Nemzeti 

Fejlesztési  Ügynökség  által  kiírt  „Funkcióbővítő  rehabilitáció:  Pest  megyei 
településközpontok  fejlesztése:  Integrált  településfejlesztés Pest megyében KMKOP 2007‐
5.2.1/B”  pályázaton  való  részvételében, mellyel  kapcsolatosan  elfogadta  Gyál  kistérségi 
szerepének  erősítése  a  városközpont  rehabilitációja  által  című  pályázatot.  Ezen  belül 
megvalósult a Csontos, Munkácsy és Vasút utcák felújítása és a 4601 sz. főút új nyomvonal 
építése  472  m  hosszban,  Körösi  úton  szervizút,  kerékpárút  és  járda  építése,  József  A. 
utcában és a Somogyi B. utcában 30‐30 parkoló építése, Zöldségpiac  felújítása, Kistérségi 
Szolgáltató Központ megépítése. 

- Gyál Város Helyi 2009‐2014. évi Települési Hulladékgazdálkodási  terv 2011‐ ben elkészült 
(8/2011. (IV.1.) sz. Önkormányzati rendelet)  
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- Környezetvédelmi  Alapot  hozott  létre  a  Gyál  Város  Önkormányzata  a  környezet  és 
természetvédelmi feladatok elősegítése érdekében 19/2011. (IX.1.) Ök rendelettel. 

- Gyál  Város  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete  a  48/2011.  (II.24.)  sz.  határozatával 
elfogadta Gyál Város 2011‐2014‐es időszakra vonatkozó Sportkoncepcióját. 

 
Oktatás területén:  
 
Évek  óta  csatlakozik  Önkormányzatuk  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj 
pályázatokhoz,  ezzel  segítve  a  szociálisan  hátrányos  helyzetben  lévő  felsőoktatási  tanulok  körülményeit 
(legutóbb 186/2012. (X.15.) sz. KT határozat). 
 
Önkormányzatunk Képviselő‐testülete pályázatot nyújtott be az Európai Bizottság kiírása alapján az Egész 
életen át tartó tanulás program a Comenius Regió Együttműködések keretében nevű 2012‐2014. projektre 
(17/2012. (I.26.) sz. KT hat.)  
 
Gyál  Város  Önkormányzata  2000‐2008  időszakra  elfogadta  az  oktatás  területén  az  Önkormányzat 
Intézkedési tervét a 14/2004.  (I.29.) sz. KT határozatával, melyet követően a 2003. évi CXXV. tv alapján a 
166/2008. sz. KT határozatával kidolgozta és elfogadta a „Közoktatási‐  feladat‐ ellátási  Intézményhálózat‐
működtetési és Fejlesztési Tervét 2008‐2014” időtartamra.  
 
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről  szóló 2007. évi CLXIX.  tv. 8.  számú melléklet kiegészítő 
szabályainak 1.4. pontja a többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatásához feltételül 
szabta kistérségi közoktatási intézkedési terv 2008. szeptember 1‐jei határidővel történő elfogadását, ezért 
az 53/2008. (VIII.27.) számú határozatával a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 
elfogadta a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervét.  
 
2007‐ben a 319/2007. (XI.29.) KT határozattal kidolgozta és elfogadta Gyál Város Önkormányzat Közoktatási 
esélyegyenlőségi helyzetelemzését.  
 
 

2013.  január 1‐től átalakításra került az oktatásrendszer, ezáltal a gyáli nevelési és oktatási  intézmények 
közül  a  településünkön  lévő  három  általános  iskola  (Ady  Endre  Általános  Iskola,  Zrínyi Miklós  Általános 
Iskola,  Bartók  Béla Általános  Iskola),  egy  középiskola  (Eötvös  József  Közgazdasági  Szakközépiskola),  és  a 
Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálat állami fenntartásba került.  
 
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
A Többcélú Kistérségi Társulás megalakulása: 

- Alsónémedi Nagyközség Képviselő‐testülete a 194/2004.(IV.30.), 
- Bugyi Nagyközség Képviselő‐testülete a 154/2004.(V.20.), 
- Felsőpakony Község Képviselő‐testülete a 54/2004.(VI.03.), 
- Gyál Város Képviselő‐testülete a 123/2004.(V.27.), 
- Ócsa Nagyközség Képviselő‐testülete a 84/2004.(V.26.), 
- Üllő  Nagyközség  Képviselő‐testülete  a  96/2004.(V.13.)  számú  határozatával  megalakult  a 

„Kertváros” Gyáli  Kistérség  Többcélú Önkormányzati  Társulás,  a  hat  település megállapodást 
kötött 2004. június 23‐án. 

- Vecsés  Város  a  215/2004.(XI.29.)  sz.  Kt.  határozatával  utólag  csatlakozott  a  társuláshoz  a 
területfejlesztési feladatok közös ellátására. 

 
A  települési önkormányzatok  többcélú kistérségi  társulásáról  szóló 2004. évi CVII.  törvény módosításáról 
szóló  2007.  évi  CVII.  törvény  2008.  szeptember  25‐ei  kihirdetését  követően  Üllő  és  Vecsés  települések 
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kikerültek  a  Gyál  kistérség  statisztikailag  lehatárolt  egysége  alól  és  a  Monori  kistérséghez  kerültek 
átsorolásra. 

A  települések  megállapodtak  abban,  hogy  önkéntes  és  szabad  elhatározásukból,  egyenjogúságuk 
tiszteletben  tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos  teherviselés alapján önálló  jogi  személyiséggel 
rendelkező 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. 

 
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. 
Ez 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 volt 
szükséges, hogy az ne legyen ellentétes ezekkel az előírásokkal. Erre a módosításra ad 2013. július 1‐ig szóló 
határidőt a törvényalkotó.   
 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.  törvény arról  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, ez ideig 
pedig a közösen működtetett intézményt fenntartja. 
 
A jogszabályi környezet megváltozása indokolja a társulási megállapodás megújítását.  Fentiek értelmében a 
társulási megállapodás módosítása  volt  szükséges,  amely  a  gyakorlatban  egy  új  társulási megállapodás 
elfogadását jelentette a régi tartalmi elemek változatlanul hagyásával, a túlszabályozottság megszüntetése 
és  a  jogszabálynak  való megfeleltetés  érdekében,  a  Társulás működése  jogfolytonosságának  biztosítása 
mellett.  
 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás tagja jelenleg Gyál, Alsónémedi, Bugyi, Ócsa, 
Felsőpakony. Az előírásoknak megfelelően módosított Társulási Megállapodást a Társulási Tanács 12/2013. 
(IV.25.).sz határozatával elfogadta és a tagtelepüléseken is folyamatban van jóváhagyása. 
2013.07.01‐től Felsőpakony község kiválik a Társulás  tagjai közül. A Társulás  lakosságszáma, Felsőpakony 
kiválása után, 2013.07.01‐től várhatóan 43.500 fő lesz. 
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. 
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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. 
 
2.3  A  települési  önkormányzat  rendelkezésére  álló,  az  esélyegyenlőség  szempontjából  releváns  adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
 
Az  esélyegyenlőségi  helyzetelemzéshez  sokrétű  adatgyűjtés  történt.  A  helyzetelemzés  alapját  szolgáló 
statisztikai  adatokat  a  TEIR  adatbázisból,  valamint  a  helyi  nyilvántartásokból  gyűjtöttük  össze.  A  feltárt 
adatok  birtokában  igyekeztünk  adat  hű  képet  festeni  arról,  hogy  Gyál  Város  Önkormányzata  mindent 
megtesz  annak  érdekében,  hogy  Városunkban  minden  lakos  tekintetében  érvényesüljenek  az 
esélyegyenlőség elvei. 
 
Gyál  Város  intézményvezetői  maximálisan  segítséget  nyújtottak  az  adatbázis  összeállításában.  Az 
intézmények  által  készített  beszámolók  is  felhasználásra  kerültek  a  helyzetelemzés  elkészítése  során. 
Természetesen  azoknál  az  adatoknál,  amelyekre  nyilvántartás  nincs  és  nem  is  lehet,  ott  a  2011.évi 
népszámlálás adataiból indultunk ki. 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
„Napjainkban  egyre  gyakrabban  használt  fogalom  a mélyszegénység.  Nem  csak  tudományos  fogalom  a 
szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum 
szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.  
 
A mélyszegénység  összetett  jelenség,  amelynek  okai  többek  között  társadalmi  és  gazdasági  hátrányok, 
iskolai,  képzettségbeli  és  foglalkoztatottságbeli  deficitekben  mutatkoznak  meg,  és  súlyos  megélhetési 
zavarokhoz vezetnek.” (Forrás: Türr István Képző és Kutató Intézet Képzési segédlet a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítéséhez) 
 
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik  legsúlyosabb gond a szegénységben élők, 
közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás 

az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.  
 
A jövedelem és vagyon fogalmát a Szt. 4. §. és a Cst. 4. §‐a határozza meg a jogszabályok hatálya alá tartozó 
ellátások vonatkozásában.  
 
 
 



3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő‐piaci integráció 

 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat az 
Flt‐ben  és  a Mötv‐ben  foglalt  feladatai  alapján  településünkre  jellemző  foglalkoztatottságot, munkaerő‐
piaci  lehetőségeket  kívánjuk  elemezni  az  elmúlt  évek  változásainak  bemutatásával,  a  különböző 
korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 
A településen élő roma származásúak számának és arányának tekintetében a valóságot pontosan tükröző 
adatok nem állnak rendelkezésre. (kb. 10%)  
A  romák  társadalmi  beilleszkedése  nagymértékben  függ  iskolázottsági  szintjüktől.  Az  érintett  populáció 
iskoláztatási  hátrányainak  számos  oka  van:  a  roma  gyermekek  családi  szocializációja,  a  romák  és  a  többségi 
társadalom  –  család  által  közvetített  kulturális  mintáinak  különbözősége;  nyelvi  hátrányok;  a  roma  népesség 
szociális helyzete; területi elhelyezkedése, hátrányos megkülönböztetés. 
Önkormányzatunk minden eszközével igyekszik a roma származású népesség esélyegyenlőségét biztosítani. 
Felismertük, hogy a „hagyományos” oktatási  rendszer nem képes a  társadalmi hátrányok kiegyenlítésére. Éppen 
ezért kiemelt jelentőséggel bírnak az említett negatívumok, nehézségek mérséklésére a roma gyermekek integrált 
nevelése‐oktatása. 
 
A  roma  származású  munkanélküliek  elhelyezkedési  esélyeinek  és  foglalkoztatásának  növelését  a  munkaügyi 
kirendeltség  számos  eszközzel  és  munkaerő‐piaci  programmal  igyekszik  elősegíteni.  Önkormányzatunk  a 
közfoglalkoztatás maximális kihasználtságával erősíti munkavállalási esélyeiket. 
 
Feladatunknak  tekintjük  a  roma  célcsoport  élethelyzetének,  társadalmi  esélyegyenlőségének  javítását, 
munkaerő‐piaci (re)integrációjuk elősegítését.  
 

A  foglalkoztatáspolitikai  szempontból  hátrányos  helyzetű  társadalmi  csoportok  (megváltozott 
munkaképességűek,  romák  stb.)  egyre  tartósabban  szorulnak  ki  a  munkaerőpiacról,  egyre  nagyobb 
számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb 
esélyét.  Az  esélyegyenlőséget  megerősítő  pozitív  intézkedések  azért  is  szükségesek  számukra,  mert  e 
csoportok  a  munkaerőpiacon  összetett  szemléletbeli  hátrányokkal  küzdenek,  az  aktív  támogatásokban 
pedig munkanélkülieken belüli arányuknál sokkal kisebb arányban vesznek részt. 

 
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 
Gyál Városban  a nyilvántartott  álláskeresők  száma  és  aránya  emelkedő  tendenciát mutat.  Ezt mutatja  a 
következő táblázat:  
 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15‐64 évesek száma 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
A nyilvántartott álláskeresők száma  jelentősen emelkedett 2008. évhez viszonyítva, ezen belül a 41‐45. év 
közöttieknél tapasztalható a  legjobban a munkanélküliség. A többi korosztályt figyelembe véve a 36‐40 év 
közöttiek (13,6%) és az 51‐55 év közöttiek (13,0 %) körében is jelentős a munkanélküliség. 
 
 
 

      2008  2009  2010  2011 

nyilvántartott álláskeresők száma 
összesen 

fő  390  773  748  683 

fő  9  25  13  14 
20 éves és fiatalabb 

%  2,3%  3,2%  1,7%  2,0% 

fő  40  79  70  67 
21‐25 év  

%  10,3%  10,2%  9,4%  9,8% 

fő  49  90  79  65 
26‐30 év 

%  12,6%  11,6%  10,6%  9,5% 

fő  57  113  92  86 
31‐35 év 

%  14,6%  14,6%  12,3%  12,6% 

fő  59  106  110  93 
36‐40 év 

%  15,1%  13,7%  14,7%  13,6% 

fő  51  103  125  100 
41‐45 év 

%  13,1%  13,3%  16,7%  14,6% 

fő  41  96  80  83 
46‐50 év 

%  10,5%  12,4%  10,7%  12,2% 

fő  51  97  105  89 
51‐55 év 

%  13,1%  12,5%  14,0%  13,0% 

fő  31  62  69  81 
56‐60 év 

%  7,9%  8,0%  9,2%  11,9% 

fő  2  2  5  5 
61 év felett 

%  0,5%  0,3%  0,7%  0,7% 

 
 
 
 
 
A  180  napnál  régebben  regisztrált  munkanélküliek  aránya  jelentős  mértékben  emelkedett  az  évek 
folyamán. 
 

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli  180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő  fő  % 
év  

nő  férfi  összesen  nő  férfi  összesen  Nő  férfi  összesen 

2008  206  184  390  72  59  131  35,0%  32,1%  33,6% 

2009  358  415  773  171  180  351  47,8%  43,4%  45,4% 

2010  354  394  748  198  210  408  55,9%  53,3%  54,5% 

2011  358  325  683  201  163  364  56,1%  50,2%  53,3% 



Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal             

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

Az  adatgyűjtés  során  nem  sikerült  teljes  adatbázist  összegyűjteni  Gyál  tekintetében  az  alacsony  iskolai 
végzettségűek foglalkoztatottságára.  
 
 

15 éves és idősebb lakosság 
száma összesen 

15‐X éves legalább általános 
iskolát végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők 15‐x évesek száma  

év  

összesen  nő  férfi  összesen  nő  férfi  Összesen nő  férfi 

   fő  fő  fő  fő  fő  fő  fő  %  fő  %  fő  % 

2001  18524  9660  8864  15454  7898  7556  307016,6%1762 18,2% 1308 14,8% 

 
 
A nyilvántartott álláskeresők  iskolai végzettségét mutatja az alábbi  táblázat, mely alapján megállapítható, 
hogy  a  nyilvántartott  álláskeresők  több  mint  60  %‐a  8  általánosnál  magasabb  iskolai  végzettséggel 
rendelkezik 2008 óta.  
 
 
 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen  8 általánosnál alacsonyabb végzettség  8 általános 

8 
általánosnál 
magasabb 
iskolai 

végzettség 

év 

 Fő  fő  %  fő  %  fő  % 

2008  490  15  3,1%  143  29,2% 332 67,8%

2009  773  16  2,1%  220  28,5% 537 69,5%

2010  785  23  2,9%  237  30,2% 525 66,9%

2011  714  21  2,9%  207  29,0% 486 68,1%

2012  772  20  2,6%  223  28,9% 529 68,5%
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Az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskolában a felnőttoktatásban résztvevők számát mutatja az alábbi 
táblázat:  
 

középfokú felnőttoktatásban 
résztvevők összesen 

 év 

fő 

2009  115 

2010  175 

2011  112 

 
c) közfoglalkoztatás 

 
Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 2010‐ben 28 fő, 2011‐ben 49 fő, 2012‐ben pedig 74 fő volt.  
A közfoglalkoztatásban résztvevő romák vonatkozásában nincsenek adataink. 
 
Jelenleg  15  fő  közfoglalkoztatott  van  Önkormányzatunknál,  akik  napi  6  órában  vannak  foglalkoztatva. 
Közfoglalkoztatási  munkaszerződésük  2013.05.31‐ig  szól,  majd  2013.06.01‐től  ugyanilyen  létszámban 
kívánunk foglalkoztatni közfoglalkoztatottakat.  
 
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői  

 
Gyálon  a  főváros  közelsége  miatt  4  rendszeres  buszjárat  és  kettő  vasútállomás  is  szolgálja  a  város 
lakosságának  Budapestre  történő  bejutását.  Gyál  Város  lakosságának  nagy  része  Budapesten  dolgozik, 
naponta ingázik a munkahelyére. 
 
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a 

településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
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Gyál Város a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez tartozik, 
így az álláskeresők  regisztrálása,  stb. a Kirendeltséghez  tartozik.  Sajnos Gyál Városában nincs Munkaügyi 
Kirendeltség, bár nagy  szükség  lenne  rá, hiszen a munkanélkülieknek  jelentős  költségbe  kerül a Dabasra 
történő leutazás.  
 
A Munkaügyi Kirendeltség vezetőjével folytatott telefonos megbeszélésünk alapján az alábbi programokba 
sikerült Gyál város munkanélküli rétegét bevonni:  

- Első munkahely garancia program 25 év alattiaknak, 
- Különböző  szakmákban  átképzési  programok  pl.  fémipari  szakmunkásképzés,  targoncás,  stb.  

mely képzéseken 2012. évben Gyálról kb. 50 fő vett részt, 
- Országos  és  megyei  programok  helyi  szintre  történő  leosztása,  TÁMOP  1.1.4.  hátrányos 

helyzetekre vonatkozó felzárkóztatási program, mely kb. 400 fős, melyből a gyáliak aránya kb.  
100 fő. 

- TÁMOP  1.1.1.  program  a  Megváltozott  munkaképességűek  munkaerőpiacon  történő 
elhelyezkedését könnyítő komplex programok 

 
f) munkaerő‐piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése  

 
A  településen  lévő  Eötvös  József  Közgazdasági  Szakközépiskola, mely  2013.01.01‐től  állami  fenntartásba 
került,  az  alábbi  képzésekkel  igyekszik  a  fiatalok  és  tanulni  vágyók  szakmák megszerzése  iránti    igényeit 
kielégíteni:  

Informatika szak 
Közgazdasági szak 
Irodai asszisztens 
Bolti előadó.  

 
Felnőttek részére általános iskolai képzés nincs a városban. 
 
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő 

foglalkoztatása 

 
Önkormányzatunk nem kezel ilyen adatokat.  
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Nem  érkezett  jelzés  a  hátrányos  megkülönböztetéssel  kapcsolatban  a  foglalkoztatás  területén. 
Önkormányzatunk nem kezel ilyen adatokat. 
 
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 
támogatások 

 
A  pénzbeli  és  természetben  nyújtható  szociális  és  gyermekvédelmi,  valamint  a  személyes  gondoskodást 
nyújtó  ellátásokról  Gyál  Város  Önkormányzata  12/1999.  (IX.15.)  Ök.  sz.  rendeletet  alkotott,  melyet 

egységes szerkezetbe foglalt a 18/2011. (IX. 01.) Ök. sz. rendelettel.  
E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése, a gyermekek védelme érdekében 
meghatározza a vonatkozó magasabb rendű  jogszabályok figyelembevételével a pénzbeli és természetben 
nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi formáit, 
igénybevételük szabályait. 
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Jelentős emelkedés mutatkozik a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások tekintetében.  
 

rendszeres szociális segélyben 
részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) év 

fő 15‐64 évesek %‐ában  fő 
munkanélküliek 

%‐ában 

2008  21  0,125  110  31,88 

2009  68  0,405  169  22,44 

2010  49  0,291  195  25,89 

2011  55  0,342  316  47,66 

 
 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
Gyál Város területén kis mértékben emelkedett a lakásállomány. 2008‐ban 8128 db és 2011. évben 8311 db 
lakás volt.  
 
a) bérlakás‐állomány és szociális lakhatás 

Nincs Önkormányzatunknak bérlakás és szociális lakás állománya. 
Városunkban nagyon sok család albérletben lakik. A növekvő munkanélküliség, szegénység nagymértékben 
megváltoztatja a családok életét. 
 
b) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Nincs ilyen adatnyilvántartásunk. Az ingatlan‐nyilvántartást a Dabasi Földhivatal végzi, de erre vonatkozóan 
ott sem találhatóak adatok. 
 
 
c) lakhatást segítő támogatások 

 
Az  alábbi  táblázat  azt  mutatja,  hogy  Gyál  Város  lakosságából  hányan  részesültek  lakásfenntartási 
támogatásban. 2008‐hoz viszonyítva sokkal nagyobb számban kértek és kaptak lakásfenntartási támogatást, 
több mint kétszeresére emelkedett a jogosultak száma.  
 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

2008  111 

2009  182 

2010  216 

2011  254 

2012  272 
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d) eladósodottság  

Nincs erre adat Önkormányzatunk birtokában. 
 
e)  lakhatás  egyéb  jellemzői:  külterületeken  és  nem  lakóövezetben  elhelyezkedő  lakások,  minőségi 

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 

Gyál Némediszőlő  

A külterületi ingatlanokon lévő lakáscéljára használt épületek tanyaként (lakóházként) vannak nyilvántartva, 
melyek száma 90 lakóingatlan, melyek belterületbe vonása folyamatban van.  
Gyál Némediszőlő egy utcából  (Újvilág utca) álló  terület. Közösségi Házzal  rendelkezik.  Iskolabusz szállítja 
napi rendszerességgel a gyermekeket a gyáli tanintézmények elérése céljából.  
A településrész teljes közművekkel ellátott. 2012‐ben az Újvilág utca portalanítására került. 
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Etnikailag szegregált  lakókörnyezet nincs a településen, bár romák által „sűrűbben”  lakott településrészek 
vannak a városban. (pl. Kisszélső utca, Báthory köz, Egressy utca, Gesztenye utca). 
 
A roma lakosság nagyobb része nem vallja magát romának. Ezért a Polgármesteri Hivatal tapasztalatai és a 
szociológiai  felmérések  valósághűbb  adatokat  tükröznek.  Ezek  szerint  a  lakosságnak  kb.  10  %‐vagyis 
megközelítőleg  230  fő  roma  kisebbséghez  tartozó  polgára  van  a  városnak.  E  népességcsoport 
életszínvonala,  lakhatási körülményei, egészségi állapota,  iskolázottsága,  foglalkoztatottsága a  társadalom 
egészéhez viszonyítva lényegesen rosszabb.  
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
A Városi Egészségügyi Központban jelenleg felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, járó 
beteg  szakrendelés  és  24  órás  háziorvosi  (felnőtt‐gyermek)  ügyelet  működik.  A  felnőtt  háziorvosi 
szolgálatot  nyolc  háziorvos,  a  gyermek  háziorvosi  szolgálatot  négy  gyermekorvos  látja  el. A  háziorvosok 
rendelési  ideje  napi  négy  óra,  a  területi  (lakáson  történő)  betegellátás  további  négy  órában  történik. A 
gyermekorvosok is napi nyolc órában látják el a gyermekeket. Három óra a rendelési idő, a többi tanácsadás 
és  a  területen  végzett munka.  A  fogorvosaink  négy  praxisban,  napi  hat  óra  rendelési  idővel  látják  el  a 
betegeket,  hárman  az  Egészségügyi  Központban,  egy  fogorvos  külön  magánrendelőben  rendel, 
valamennyien területi ellátási kötelezettséggel látják el munkájukat. 
Az  alapellátás  orvosai  vállalkozóként  dolgoznak.  A  feladatellátás  az  Önkormányzattal  kötött  szerződés 
alapján  történik. A  finanszírozás az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött  finanszírozási szerződés 
útján  valósul  meg.    Az  alapellátás  minden  orvosa  saját  maga  biztosítja  a  feltételeket  a  praxis 
működtetéséhez,  kivéve  a  rendelőket, melyek önkormányzati  tulajdonban  vannak. A  közüzemi  és  egyéb 
díjakat az Egészségügyi Központnak havonta fizetik differenciáltan, számla ellenében a rendelő nagyságától 
függően. A betegek gyógyító‐megelőző ellátása, a gondozás, az önkormányzat vagy civil szervezetek által 
szervezett  programokban  való  részvétel,  a  kötelező  továbbképzések mind  hozzá  tartoznak mindennapi 
munkájukhoz.  
 
Az alapellátáshoz tartozó védőnői és iskola‐egészségügyi ellátás külön épületben a Gyál, Kőrösi út 136‐ban 
található. Hét védőnő területi védőnői feladatokat lát el (terhes gondozás, a 0 – 7 éves korosztály ellátása), 
két védőnő iskola védőnői feladatokkal van megbízva. 
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A  járó  beteg  szakellátás  a  Jáhn  Ferenc  Dél‐Pesti  Kórház  kihelyezett  szakrendeléseként  üzemel.  
(laboratórium,  urológia,  nőgyógyászat,  orr‐fül‐gégészet,  szemészet,  reumatológia,  bőrgyógyászat 
szakrendelés, kardiológia). 
 
Az ügyeleti  ellátás  az  Internationale Ambulance Mentőszolgálattal  kötött megbízási  szerződés  keretében 
történik. Az ügyelet un. vegyes ügyelet, azaz a felnőtteket és gyermekeket egyaránt ellátja napi 24 órában, 
ezzel nappal tehermentesíti orvosainkat a napközben érkező sürgős hívások tekintetében.  
A Városi Egészségügyi Központ a gyermekorvosok kis száma  (4  fő) miatt nem  tudja biztosítani önállóan a 
gyermekorvosi ügyeletet. 
Forrás: Városi Egészségügyi Központ 2012. évi Szakmai beszámolója 
 
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés 

 
Prevenciós  tevékenységünket az elmúlt évben  is  folytattuk, 2012.  július hó 31. és 2012. augusztus hó 27. 
között  ismét  megrendezésre  került  a  30  év  feletti  felnőtt  lakosságot  érintő  tüdőszűrés,  mely  jó 
eredménnyel zárult. A szűrésre felhívott 13980 lakosból 6635‐en jelentek meg vizsgálatra, 715 fő érvényes 
lelettel  igazolta  szűrését.  Így  elmondható, hogy  a  vizsgálaton  az  érintett  korosztály  53 %‐a  részt  vett. A 
megjelentekből 252  főt  küldtek  további  vizsgálatra. 2013.  év májusában minden hétfőn  az  Egészségügyi 
Központban ingyenes allergiavizsgálatra került sor, melyen kb. 300 fő vett részt. 
 
Negyedik éve biztosít az Önkormányzat ingyenesen igénybe vehető HPV elleni védőoltást a 13 éves fiatalok 
részére. Ezt az oltás először a  lányok, de kettő éve már a  fiúk  is  igénybe vehetik. A  lányoknál kb. 30 %, a 
fiúknál pedig 20 % részesült tavaly ilyen védőoltásban.  
 
A gyáli sportolók sportegészségügyi szűrővizsgálatát helyben, a Városi Egészségügyi Központban ingyenesen 
látják el. A 18 év alattiaknak félévente, a 18 év felettieknek évente kell a vizsgálaton megjelenni. Havi 70‐80 
fő veszi igénybe a szűrést. Összesen mintegy 650 fő  igényel Gyálon a versenyzéshez szükséges sportorvosi 
engedélyt. Forrás: Gyál Város Sportkoncepciója 2011‐2014. 
 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
A  Város  Egészségügyi  Központban  Gyál  Város  gyermek  és  felnőtt  lakossága  számára  egyformán 
hozzáférhető  az  egészségügyi  ellátás. Minden  háziorvosi  rendelő  rendelkezik  a  60/2003..  (X.20.)  EszCsM 
rendeletben előírt szakmai minimumfeltételekkel, sőt a praxisokban az előírtakon kívül számos, a betegek 
ellátását,  gyógyítását,  gyorsabb  diagnózisát  eredményező  orvosi  eszköz,  műszer,  vércukormérő, 
hallásvizsgáló is megtalálható.  
 
Gyál lakosainak egészségügyi ellátása az Egészségügyi Központ tevékenysége következtében biztonságos és 
folyamatos. Ez ma, Magyarországon, mikor  az egészségügyben  szinte mindenhol  létszámhiányról,  anyagi 
gondokról, problémákról hallunk, nem is kis teljesítmény.  
 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. §‐ának (3) bekezdése előírja, hogy „A közétkeztetésben 
az  élettani  szükségletnek  megfelelő  minőségű  és  tápértékű  étkezést  kell  biztosítani”.  Az  élettani 
szükségleteknek megfelelő étrend szolgáltatása érdekében az OÉTI saját vizsgálati eredményeire építve és a 
legújabb  szakirodalmi  adatokat  figyelembe  véve  elkészítette  a  táplálkozástudomány  mai  állásának 
megfelelő,  a  rendszeres  étkezést  biztosító,  szervezett  élelmezési  ellátásra  (közétkeztetés)  vonatkozó 
táplálkozás‐egészségügyi ajánlást. 
Ennek  alapján  állítjuk  össze  az  étrendet  és  biztosítjuk  a  közétkeztetést  az  önkormányzati  tulajdonú 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft‐n keresztül a különböző korosztályoknak megfelelően. 
2013. évben csatlakoztunk a „Minta Menza Programhoz.” 
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e) sportprogramokhoz való hozzáférés   

 
Gyál Város sportkoncepciója célul tűzi ki a  lakosság egészségének megóvását, különös figyelmet fordítva a 
megelőzésre, a rekreációra, kiemelten kezelve a sportnak az ifjú nemzedékek erkölcsi‐fizikai nevelésében és 
személyiségformálásában betöltött szerepét.  
 
Hátrányos  helyzetűek  és  fogyatékkal  élők  sportja  önálló  egyesületi  keretek  között  nem  működik.  A 
hátrányos helyzetűek az oktatási‐nevelési intézményi keretek között részesülnek képzésben. A Zrínyi Miklós 
Általános  Iskolában  évente  egyszer  megrendelésre  kerül  a  speciális  sportolók  „Így  sportolunk  mi” 
elnevezésű versenye zenés torna, ritmikus sportgimnasztika, aikidó és shaolin kung‐fu sportágakban. 
 
Kiemelt városi sportrendezvények 

- a  2  napos  fogathajtó  bemutatók  és  verseny  a  Gyáli  BKSE  és  a  Gyáli  Lovassport  Egyesület 
rendezésében évente kerül megrendezésre 

- Kihívás Napja: 1991 óra minden évben részt vesz városunk ezen az akción. Valamennyi  iskolás 
és a Gyáli Baráti Kör Sportegyesület szervezésében kb. 2500‐3000 fős létszámmal 

- Városi Gyermeknap: sikeres, nagylétszámot vonzó esemény, játékos sportvetélkedőkkel.  
- Horgász nyári tábor, melyet a Peremvárosi Horgászok Egyesülete bonyolít minden évben.  
- Marsi Ferenc Emléktorna: sikeres labdarúgó utánpótlás‐torna minden év tavaszán. 
- Nyitott Sportpálya: hetente kb. 250 fő veszi igénybe ezt a lehetőséget, amely ingyenes a város 

lakossága számára. 
- Arany  János  Közösségi Ház  és  Könyvtár  programjai: A  Közösségi Házban  szervezett  népszerű 

tánctanfolyamok nagyon  sok gyermeket és  felnőttet  foglalkoztatnak, és ez által komoly  részt 
vállalnak az aktív mozgásban.  

Forrás: Gyál Város Sportkoncepciója 2011‐2014  
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A  „Kertváros”  Gyáli  Kistérség  Szociális  és  Családvédelmi  Központja  2008.  január  1.  óta  működik  a 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása fenntartásában. A gyermekjóléti szolgálat a 
gyermekvédelem  rendszerében  személyes  gondoskodást  nyújtó  alapellátást  végez,  ennek  keretein  belül 
nyújt szolgáltatásokat, lát el feladatokat, amelyek közül első és legfontosabb a prevenció. 
  
g)  hátrányos megkülönböztetés,  az  egyenlő  bánásmód  követelményének megsértése  a  szolgáltatások 

nyújtásakor 

 
Az egyenlő bánásmód  követelményének megsértése  tárgyában eljárás  indult Gyál Város Önkormányzata 
ellen.  Az  eljárás  keretein  belül  a  Magyar  Antidiszkriminációs  Közhasznú  Alapítvány  és  Gyál  Város 
Önkormányzata 2011. decemberében egyezséget kötött a Városi Egészségügyi Központ akadálymentesítése 
tárgyában, melyre  jelenleg   egy teljesítési határidő módosítást kértünk, mely szerint 2014.  június 30‐ig az 
Egészségügyi Központ komplex akadálymentesítése meg fog történni.  
 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
A közművelődési és közgyűjteményi feladatokat ellátó, művelődési házi, könyvtári, civil házi funkciókkal  is 
rendelkező,  filmszínházi  szolgáltatásokat,  s  az  emberek  életét megkönnyítő  számos  egyéb  szolgáltatást 
nyújtó Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár komplex közművelődési intézményként Gyál kulturális 
és  közösségi  életének  központja,  s  egyre  erősödő,  városunk  határain  túlmutató  kisugárzásával  központi 
szereplője a vonzáskörzet kulturális életének is.  



 
Palettáján  képzőművészeti  programok,  zenei,  mozgásművészeti,  színházi,  irodalmi,  tudományos 
ismeretterjesztő események éppúgy megtalálhatóak, mint a közösségi életüket döntően a házban élő civil 
közösségek rendezvényei.  
 
Tanfolyamok, bemutatók, felnőtt‐, gyermek‐ és családi programok mellett a városi könyvtár szolgáltatásai, 
többek között az európai  információs pont  is részei a kínálatnak. Az  intézmény munkatársai módszertani, 
szakmai  segítséget  adnak  más  intézmények,  közösségek  rendezvényeinek,  programjainak 
megszervezéséhez,  írják,  szerkesztik  az  önkormányzat  lapját,  az  Új  Gyáli  Újságot,  szervezik  a  városi 
ünnepségeket,  s – néhány  rendezvény esetében más  szervezetekkel,  intézményekkel együttműködve – a 
városi rendezvények többségét is. 
 
 

 
 
 
Jellemző aktivitások száma és látogatottsága az Arany János közösségi Ház és Városi Könyvtárban, 2012‐
ben 

  

Aktivitás formája  Alkalmak száma  Résztvevők száma  Megjegyzés 

Saját  szervezésű 
kulturális rendezvény 

132  13812  Színházi  előadások, 
koncertek, 
ismeretterjesztő 
előadások, 
filmvetítések stb. 

Kiállítás  16  4032  A  kiállítások  teljes 
időtartama alatt 

Könyvtári 
rendezvények 

14  1831  Találkozók, 
vetélkedők, 
pályázatok 

Csoportos 
könyvtárlátogatás 

28  454   

Könyvtári kölcsönzés  252*  4123  *Nyitvatartási nap 

Egyéb rendezvény  72  6110  Közéleti,  közösségi  és 
magánrendezvények 

Civil  közösségek 
aktivitásai 

397  12001   

Tanfolyamok  832*  7211**  * Az összes foglalkozás 
száma 2012‐ben 
**  Az  összes 
tanfolyami  aktivitások 
száma  
 

Termékbemutatók  80  3680   
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Terembérletes 
rendezvények 

52  3901   

Közösségi 
szolgáltatások 

A  szolgáltatások 
nyitvatartási idejében 

7433  Közszolgáltatók 
ügyfélszolgálatai, 
jegyértékesítés, 
Internet‐használat, 
stb. 

Fontosabb aktivitások 
külső helyszíneken 

6  7200  Becsült adat. 
Városi  Gyermeknap, 
Gyáli  Fogathajtó 
Fesztivál,  adventi 
hétvégék, stb.  

Az intézmény valamilyen szolgáltatását igénybevevők száma 2012‐ben:             71788 fő 

Forrás: Arany János Közösségi Ház és Városi könyvtár 2012. évi szakmai beszámolója  

 
A  civil  szervezetek  aktívak,  sokszínű  tevékenységeikkel  hozzájárulnak  Gyál  fejlődéséhez,  melyet  az 
Önkormányzat  pályázati  lehetőségek  biztosításával  segít.  2013  évben  3.000.000,‐Ft  került  felosztásra  a 
pályázó  civil  szervezetek  részére.    A  Sportszervezetek  szintén  támogatásban  részesültek,  összesen 
5.000.000,‐ Ft összegben.  
 
b) közösségi együttélés jellemzői  

Gyál Városában elszórtan élnek roma családok. Különösebb konfliktusokról nincs tudomásunk.  

 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai  

 

Az elmúlt három évben az EU élelmiszer segélyt biztosít Magyarországnak. Az élelmiszersegélyt a Magyar 
Élelmiszer Bank szervezésében a civil szervezetek osztják ki.  

 
Gyálon  tavaly  1800  rászorult  részesült  ilyen  adományban.  Összesen  13  tonna  tartós  élelmiszer  került 
kiosztásra. 2011‐ben egy évben kétszer került sor  ilyen adományosztásra. Az adomány szétosztását, mely 
jelentős  adminisztrációval,  szervezéssel  jár,  ingyenesen,  társadalmi  munka  keretében  végzi  a 
Nagycsaládosok  Egyesülete.  Az  adományban  részesülők  névsorának  összeállítását  és  kiosztását  a 
Családsegítő Központ, a gyermekvédelmi felelősök és a civil szervezetek segítik.  
 

3.8  A  roma  nemzetiségi  önkormányzat  célcsoportokkal  kapcsolatos  esélyegyenlőségi  tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal 

Gyál Városában nem működik roma nemzetiségi önkormányzat. 
 
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nincs a településünkön Munkaügyi Központ 
kirendeltség (Iroda) 

Munkaügyi Központ kirendeltség létesítése 

A gyáli állampolgárok egészségügyi állapotának 
javítása, megőrzése céljából az eddigi tüdő, 

sportorvosi és allergiavizsgálati szűréseken kívüli 
ingyenes szűrések szervezésének hiánya 

Ingyenes egészségügyi szűrések szervezése 



4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
A Magyar Országgyűlés az 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló 
ENSZ Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a 
Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a 
gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit.  Ez minden 
gyermekre kiterjed, de azokra a gyermekekre kell nagyobb hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a 
legjobban sérülnek. 
 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői  

 
Gyálon  a  gyermekvédelmi  alapellátások  kiépültek,  a  preventív  gyermekvédelem  minden  gyermekekkel 
foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van. 
 
A  helyi  ellátórendszer  különféle  támogatásokkal  és  szolgáltatásokkal  segíti  a  családot  a  gyermek 
nevelésében, megfelelő  támogatások  és  szolgáltatások  nyújtásával  védelmet  biztosít.    A  helyi  rendszer 
további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző tevékenység a köznevelési, 
egészségügyi, szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton keresztül (esetenként civil szervezetek 
bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul.  
Gyál  lakosságának  összetételét  illetően  kissé  emelkedik  a  nem  gyermekkorúak  száma,  tehát  lassú 
emelkedést mutat az öregedési index 
 
 

        

       

       

       

       

       

       
 
 
 
A természetes szaporodást mutatja az alábbi grafikon, mely szerint jelentős csökkenés tapasztalható 
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a) veszélyeztetett  és  védelembe  vett,  hátrányos  helyzetű,  illetve  halmozottan  hátrányos  helyzetű 

gyermekek,  valamint  fogyatékossággal  élő  gyermekek  száma  és  aránya,  egészségügyi,  szociális, 
lakhatási helyzete   

 
Növekszik a veszélyeztetettség kockázata, ha a gyermek családja szegénységben él, ha a szülője, gondozója 
gyermekkorában bántalmazást szenvedett el, ha olyan lakókörzetben laknak, ahol magas a bűnelkövetések 
száma. 
 
 

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 

Megszüntetett esetek száma 
a 18 év alatti védelembe 

vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008  37  7  210 

2009  42  7  242 

2010  44  11  264 

2011  39  5  320 

2012  33  9  343 

 
Ebből a tartósan beteg, fogyatékossággal élő gyermekek számára nincs számadatunk. 
 
A Gyvt. 96. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról minden évben értékelést készít, amelyet a képviselő‐testület megtárgyal.  
 
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  gyermekjólét 
szolgálat, védőnő, óvoda, iskola, rendőrség. 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. 
 
 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
A  rendszeres  gyermekvédelmi  és  a  rendkívüli  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesítettek  száma 
emelkedést mutat: 
 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

2008  589  607 

2009  601  622 

2010  613  654 

2011  650  680 

2012  667  657 

     

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
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Az alábbi táblázatban szereplő helyi juttatásokat  illetően minden területén emelkedő tendencia figyelhető 
meg:  
 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 
száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 1‐8. 
évfolyam 

50 százalékos mértékű 
kedvezményes 

étkezésre jogosultak 
száma 1‐13. évfolyam

 Ingyenes 
tankönyv‐
ellátásban 
részesülők 
száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők száma

2008  164  310  89  732  6  0 

2009  191  359  108  797  11  0 

2010  205  431  129  819  23  211 

2011  237  487  135  839  24  250 

 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
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.  Tartósan  beteg  vagy 
fogyatékos  gyermekek,  illetve  három  vagy  többgyermekes  családokban  élő  gyermekek  50  %‐os 
kedvezményben részesültek. 
Forrás: Beszámoló Gyál Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi 
ellátásáról  
  
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Gyál Városban magyar állampolgársággal nem  rendelkező óvodások  száma 4  fő, az óvodák  tájékoztatása 
alapján összesen. Az összes óvodás létszámához viszonyítva nagyon csekély a nem magyar óvodások száma.   
 
Gyál  Városában  lévő  három  általános  iskolákban  a magyar  állampolgársággal  nem  rendelkező  általános 
iskolások száma 2008 évben 22, 2009 évben 16, 2010. évben 14, 2011‐ben 35, 2012‐ben 33 gyermek volt.  
 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Etnikailag  szegregált  lakókörnyezet  nincs  a  településünkön,  bár  romák  által  „sűrűbben”  lakott 
településrészek vannak a városban. Gyálon nincsenek telepek.  
 
4.3  A  hátrányos,  illetve  halmozottan  hátrányos  helyzetű,  valamint  fogyatékossággal  élő  gyermekek 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
a) védőnői ellátás jellemzői  

 
A  területi  védőnői  szolgálat  feladata  a  Gyál  Város  Önkormányzata  által  rendeletben meghatározott,  a 
felügyeleti  szervekkel  egyeztetett  területi  ellátási  kötelezettség  alapján  a  gyáli  0‐7  éves  korosztály 
jogszabályban meghatározott ellátása, szűrése, gondozása, valamint elvégzik még az óvodai, iskolai védőnői 
munkát is. 
 
A  területi  védőnő  a  házi  gyermekorvosi  szolgálat  mellett  működik  a  területi  védőnői  ellátásról  szóló   
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet alapján. Munkájukat a vezető védőnő irányítása alatt végzik az illetékes 

gyermekorvossal együttműködve. 
 



A  védőnők  nem  csak  a  Gyálon  állandóra  bejelentkezetteket  kötelesek  ellátni,  hanem  a  körzetükben 
életvitelszerűen tartózkodó azon személyeket is, aki az ellátás iránti igényüket bejelentik. 
A  területi  védőnők  tevékenységüket  a  tanácsadóba  szervezve  végzik,  a  házi  gyermekorvosokkal  team 
munkában. A védőnők heti 3 alkalommal tanácsadást tartanak. Egy alkalommal a gyermekorvossal együtt, 
amikor a védőoltások  történnek. Két alkalommal önálló védőnő  tanácsadást végeznek, ebből egyszer két 
órában  a  várandósok  részére,  egyszer  három  órában  az  egészségesek  részére.    Munkaidejük  döntő 
részében családlátogatásokat végeznek. 
 
A védőnők a mindennapi munkájuk mellett ‐ mely csecsemő tanácsadáson való részvétel, szűrővizsgálatok, 
védőoltások,  terhes szakrendelések, védőnői  fogadóórák, családlátogatások – sokat  foglalkoznak gyám és 
szociális  ügyek  intézésével,  környezettanulmányok  készítésével.  Nagy  figyelmet  fordítanak  különböző,  a 
szakmához  közelálló  rendezvények  szervezésére,  melynek  keretében  védőnőink  megszervezik  minden 
évben az Önkormányzat támogatásával a Baba Mama Klubbot, az Anyatejes világnapot, mely városi rangra 
emelkedett,  a  Születés  Hetét,  Baba‐ruha  börzét  a  Nagycsaládosok  Szervezetének  közreműködésével, 

valamint a szülésre felkészítő és baba masszázs tanfolyamokat. 

 
 
Betöltetlen védőnői státusz nincs. 
 
7 területi védőnő van és 2 iskolai védőnő végzi tevékenységét.  
 

év 
védőnői álláshelyek 

száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2008  7+2 iskolai  276 

2009  7+2 iskolai  259 

2010  7+2 iskolai  267 

2011  7+2 iskolai  249 

2012  7+2 iskolai  252 

     
     

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői  

 
Gyermek  háziorvosi  ellátás  feladata  a  Gyál  Város  Önkormányzata  által  rendeletben  meghatározott,  a 
felügyeleti  szervekkel  egyeztetett  területi  ellátási  kötelezettség,  valamint  a  hozzá  társadalombiztosítási 
igazolvánnyal  bejelentkezett  0‐18  éves  lakosok  4/2000.(II.25.)  Eü.M.  számú  rendelet  alapján  történő 
ellátása valamint a praxishoz rendelt oktatási‐nevelési  intézményekben történő ellátás biztosítása.   A 4 db 
gyermek háziorvosi praxis a Városi Egészségügyi Központ  rendelőiben, a jóváhagyott rendelési időben látja 
el  kötelezően  Gyál  Város  14  év  alatti  lakosságát,  3.782  főt,  ezen  túlmenően  a  beteg  lakásán  végzik  a 
tevékenységüket. 
A gyermek háziorvosok felkérésre 18 éves korig láthatják el a hozzájuk bejelentkezetteket. 
Gyermek  háziorvosaink  mindegyike  rendelkezik  csecsemő  és  gyermekgyógyász  szakvizsgával,  egyesek 
ifjúság orvosi (iskolaorvosi) szakvizsgával  is. Mint a felnőtt orvosoknál,  itt  is gondot  jelent, hogy orvosaink 
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átlagéletkora  60  év  és  egyre  nehezebben  tudják  hosszabb  betegség,  táppénz,  szabadság  esetén 
helyettesítésüket  megoldani.  Fokozza  a  gondot,  hogy  a  meghirdetett  gyermek  háziorvosi  állásokra 
jelentkező egyáltalán nincs, praxist eladni képtelenség. 
Forrás: Városi Egészségügyi Központ 2012. évi Szakmai beszámolója 
 
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi‐szociális‐oktatási) ellátási igényeire vonatkozó adatok 

 

Városunkban  a  0‐7  éves  korúak  speciális  (egészségügyi‐szociális‐oktatási)  ellátási  igényeit  nem  tudjuk 
kielégíteni. Nincs a korai fejlesztésre, rehabilitációra lehetőség a településen. 

 
d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A  gyermekjóléti  szolgálattok  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. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében és a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetése érdekében végzi munkáját.  
 

e) gyermekvédelem 

 

A  Gyermekjóléti  Szolgálat  a  törvényességet  szem  előtt  tartva  végzi  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.  

A szolgálat azonban csak az intézményekbe „járó” gyermekek védelmét igyekszik megfelelően biztosítani. 
Azoknak a gyermekeknek a figyelemmel kísérése, akik nem járnak bölcsödébe, óvodába, iskolába, azoknak 
a körülményeit, stb. a védőnői szolgálat tudja a lehetőségeihez mérten nyomon követni.  

A gyermek‐ és ifjúságvédelmi felelősök fontos feladatot látnak el a köznevelési intézményekben a 
veszélyeztető  körülmények  feltárása,  ezek  megszüntetése,  kialakulásuk  megelőzése  területén 
éppúgy, mint a drogprevenciót, egészségnevelést illetően. 
 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Gyáli Polgármesteri Hivatal  Igazgatási  Irodája a hozzá forduló segítséget kérőknek  igyekszik segíteni, főleg  
természetbeni  (anyagi)  segítséget  tud  adni,  illetve  az  ügyintéző  felveszi  a  Szociális  és  Családvédelmi 
Központtal a kapcsolatot krízishelyzet esetén a közös segítségnyújtás céljából.  

„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. 
 
g) egészségfejlesztési, sport‐, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 
 
A gyermekkori sportolás bizonyítottan pozitív hatással van a felnőtt kori sportolási hajlandóságra. Az iskolai 
testnevelés és diáksport jelentősége tehát a korosztály fogékonyságában rejlik. A diákok többsége kizárólag 
iskolai  keretek  között,  a  testnevelés órán,  illetve  a  tanórán  kívüli  sportfoglalkozásokon  végez  rendszeres 
testmozgást, ezért itt kell tudatosítani a sportos, egészséges életmód fontosságát.  
Az iskolai testnevelés megfelelő szinten tartása, fejlesztése az iskolai alapellátás részeként állami feladat.  
 
A  Gyermekjóléti  Szolgálat  „Csütörtök”  elnevezésű  gyermekklubot  tart  a  gyermekek  szabadidős 
foglalkoztatása  céljából. A  „Film  Kedd”‐ről  „Kamasz  Klub  Kedd,  azaz  „K3”‐ra  átnevezett  klub  továbbra  is 
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kétheti rendszerességgel várja a gyermekeket. Nagyobb rendezvényeik: Focikupa, Gyereknap, Családi nap, 
Farsang,  Föld  napja,  Pingvin  Party,  Halloween  Party,  Karácsonyi  Ünnepség.  A  két  klub  programjainak 
megtartására 61 alkalommal került sor, amely 682 megjelenést eredményezett. A nagyobb rendezvényeken 
kb. 500 fő jelenhetett meg, de ez csak becsült adat.  
 
A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szervezésében sor került gyermekek táboroztatására. Az 5‐12 éves 
korosztály  számára  a  gyáli  Játszókertben  20  gyermek  részvételével  került  megszervezésre  az  ingyenes 
háromnapos  sátorozás.  A  tábor  ideje  alatt  több  kézműves  foglalkozásokon,  elsősegély  és  tűzoltóautó 
bemutatón vehettek részt a gyermekek.  
A Baji József Révfülöpi Gyermektáborba évente 250 gyermek táborozhat Gyálról.  
 
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. 
 
2008  évtől  folyamatos  emelkedő  tendencia  figyelhető meg  a  táblázat minden  oszlopában  lévő  adatok 
vonatkozásában. 
  

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők  száma 
óvoda 

Ingyenes  étkezésben 
résztvevők  száma
iskola 1‐8. évfolyam 

50  százalékos 
mértékű 
kedvezményes 
étkezésre 
jogosultak száma 
1‐13. évfolyam 

 Ingyenes  tankönyv‐
ellátásban részesülők 
száma 

Nyári 
étkeztetésben 
részesülők 
száma 

2008  164  310  89  732  0 

2009  191  359  108  797  0 

2010  205  431  129  819  211 

2011  237  487  135  839  250 

 
i)  hátrányos  megkülönböztetés,  az  egyenlő  bánásmód  követelményének  megsértése  a  szolgáltatások 
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   
 
Nincs ilyenről tudomása az Önkormányzatnak.  
 
Városunk intézményeinek akadálymentesítése csak részben megoldott. Az új Kistérségi Szolgáltató Központ 
azonban már akadálymentesített, valamint a Városi Egészségügyi Központ akadálymentesítése  is ebben az 
évben várhatóan megvalósul.  
 
 
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási 
lehetőségei és esélyegyenlősége  
 
Jelenleg  három  általános  iskola  (Ady  Endre  Általános  Iskola,  Zrínyi Miklós  Általános  Iskola,  Bartók  Béla 
Általános  Iskola)  van  városunkban.  A  városban  lévő  általános  iskolák  közül  a  Zrínyi  Miklós  Általános 
Iskolában tanulnak a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek.  
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a) a hátrányos,  illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési  igényű és beilleszkedési, 
tanulási,  magatartási  nehézséggel  küzdő  gyermekek/tanulók  óvodai,  iskolai  ellátása,  a  közneveléshez 
kapcsolódó  kiegészítő  szolgáltatások,  hátrányos megkülönböztetés  és  jogellenes  elkülönítés  az  oktatás, 
képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció 
 
A  HEP  1.  sz. mellékletében  találhatók  a  hátrányos  (HH),  illetve  halmozottan  hátrányos  helyzetű  (HHH), 
valamint  a  sajátos  nevelési  igényű  és  beilleszkedési  tanulási,  magatartási  nehézséggel  küzdő 
gyermekek/tanulók, óvodai, iskolai ellátására vonatkozó adatok.  
 
Az  integrált  oktatást,  különleges  gondozást  a  gyermek  életkorától  és  állapotától  függően  –  a 
fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint –a fejlesztő felkészítés, 
az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás keretében szerveztük meg. 
 
A  sajátos  nevelési  igényű  (SNI)  tanulók,  gyermekek  oktatását  minden  köznevelési  intézmény  vállalja, 
ugyanakkor  a  Zrínyi Miklós  Általános  Iskolában  külön  tagozaton  oktatjuk  az  enyhe  értelmi  fogyatékos 
gyermekeket. Számuk évről‐évre csökken 
 
 
A  hátrányos  helyzetű  gyermekek,  tanulók  nyilvántartása  a  szülő  által  önkéntesen  benyújtott  nyilatkozat 
alapján történik.  
Az óvodába  járó gyermekek közül 193 fő (az összlétszámhoz viszonyítva: 22,9%) HH, a nyilvántartott HHH 
gyermekek száma 25 fő (az összlétszámhoz viszonyítva: 2,79%). Nincs szegregált óvoda a településen. A HH 
gyermekek száma szinte megegyezik a három óvodában (62 fő, 62fő, 69 fő).  
 
Az  óvodapedagógusok  felkészültek,  folyamatosan  képzéseken  vesznek  részt.  Az  óvodák  infrastruktúrája 
lehetővé  teszi  a magas  szintű  ellátást.  Ennek  előnyeit  a  HH/HHH  gyermekek  is  élvezik.  Fejlesztő  szoba 
valamennyi  óvodában  van,  és  minden  óvodában  van  fejlesztő  pedagógus  végzettségű  óvónő.  Saját 
logopédussal kettő intézmény ( Liliom, Tátika), saját pszichológussal 1 intézmény rendelkezik (Liliom). 
Tornaterem  csak a Tulipán Óvodában van,  törekednünk kell, hogy a másik két  intézményben  is  legalább 
tornaszobát tudjunk biztosítani a gyermekek részére. 
 
Az általános  iskolákban hátrányos helyzetű tanulók száma 607 fő (az összlétszámhoz viszonyítva: 27,57%), 
ebből  a halmozottan hátrányos helyzetűek  száma 182  fő  az összlétszámhoz  viszonyítva:  (9,94%). A HHH 
száma  az  elmúlt  évhez  képest  stagnál,  ugyanakkor  a  HH  száma  emelkedik.  Fontos  a  szülők  további 
ösztönzése a szülői nyilatkozattételekre, a HHH tanulók teljesebb körű felmérése érdekében. 
 
 
Az  idei évig az Önkormányzat fenntartásában működött középiskolában hátrányos helyzetű tanulók száma 
47  fő  (az összlétszámhoz viszonyítva: 24,6%), ebből a halmozottan hátrányos helyzetűek száma 23  fő  (az 
összlétszámhoz  viszonyítva:  (12,04%).  Az  életkori  sajátosságoknak  megfelelően  folyamatosan  tartanak 
előadásokat a rendőrség ifjúságvédelmi szakemberei az ifjúkori veszélyekkel kapcsolatban. 
 
A  pedagógusok  képzettsége,  és  innovációs  készsége  kiemelkedő,  a  kompetenciafejlesztés,  egyéni 
differenciálás  terén.  A  pedagógusok  nagy  része  részt  vett  esélyegyenlőséghez  kapcsolódó módszertani 
képzésen. A pedagógusok továbbképzése részben önkormányzati, részben állami forrásokból valósult meg. 
 
Nagy szükség  lenne – a fejlesztő pedagógusok mellett –  iskolapszichológus alkalmazására  is. A köznevelési 
törvény  alapján  bízunk  megvalósíthatóságában.  A  segítő  szakmák  jelenléte  a  gyermekvédelmi  munka 
eredményességét erősíti az intézményekben (gyermekvédelmi felelős, diákönkormányzatot segítő tanár). 
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Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor. 

 
Az Önkormányzat hozzájárul a gyermekekkel kapcsolatos költségekhez,  illetve a gyermekek gondozásával 
kapcsolatos  feladatokhoz  és  ennek  egyik  szép példája, hogy  7  éve négy  családnak  fizettük  a  fogyatékos 
gyermekek  megfelelő  fejlesztéséhez  szükséges  bejárási  költségeket.  A  helyi  gyermekvédelmi  rendszer 
sajátossága, hogy minden gyermek számára gondoskodást nyújt, ugyanakkor fokozott védelemben részesíti 
az arra  rászorulókat. A különböző ágazatok együttműködnek és egymást  segítik. Az egyes  szolgáltatások, 
ellátások szociális rászorultság alapján, más ellátások ún. alanyi jogon járnak a gyermekek részére.  
 
Városunkban az oktatás, képzés területén az intézmények között nincs hátrányos megkülönböztetés, bár a 
településen a felújított Ady Endre Általános iskolába szeretné a szülők nagy többsége a gyermekét járatni.  
  
b)  az  intézmények  között  a  tanulók  iskolai  eredményességében,  az oktatás hatékonyságában mutatkozó 
eltérések 
 
Az alábbi táblázatok mutatják az intézmények kompetenciamérési adatait: 
  

2010. év.    
Orsz.  
Átlag Ady Bartók Eötvös Zrínyi 

6. évfolyam matematika 489 473 478 454 400 
6. évfolyam szövegértés 513 512 534 487 436 
8. évfolyam matematika 484 456 477 422 488 
8. évfolyam szövegértés 502 499 498 455 460 

10. évfolyam matematika 489     462   
10. évfolyam szövegértés 496     469   

        

2011. év   
Orsz.  
Átlag 

Minimális 
szint Ady Bartók Eötvös Zrínyi 

6. évfolyam matematika 1498 1440 1469 1382 1427 1386 
6. évfolyam szövegértés 1483 1351 1503 1384 1450 1422 
8. évfolyam matematika 1622 1576 1649 1525 1577 1744 
8. évfolyam szövegértés 1583 1491 1643 1446 1527 1565 

10. évfolyam matematika 1613 1576     1540   
10. évfolyam szövegértés 1620 1491     1567   
 
 

2012. év    Orsz. 
átlag 

Minimális 
szint 

Ady  Bartók  Eötvös  Zrínyi 

6. évfolyam  matematika  1486  1440  1491  1501  1418  1446 

6. évfolyam  szövegértés  1465  1351  1466  1415  1364  1421 

8. évfolyam  matematika  1601  1576  1618  1608  1551  1520 

8. évfolyam  szövegértés  1577  1491  1618  1618  1569  1519 

10. évfolyam  matematika  1635  1576      1514   

10. évfolyam  szövegértés  1617  1491      1443   
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Gyermekek közösségi életre történő nevelését 
minél korábban elő kell segíteni, bölcsődei felvétel 

által 

Gyermekek Közösségi életre történő nevelésének 
korai megkezdése 

Bölcsődei férőhelyek bővítése  

Egy védőnőre jutó magas gyermeklétszám  Egy védőnőre jutó gyermekszám csökkentése 
Új Védőnői státusz biztosítása 

Szakmai találkozó, információcsere hiánya a 
gyermekek esélyegyenlőségének javítása céljából, 
különös tekintettel a veszélyeztetett, a védelembe 
vett, a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek nevelésével kapcsolatosan 

Szakmai találkozó szervezése rendszeresen 

Ingyenes nyári táboroztatás biztosítása a gyermekek 
esélyegyenlőségének javítása céljából, különös 
tekintettel a tehetséges, veszélyeztetett, a 
védelembe vett, a hátrányos helyzetű és a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 

Ingyenes nyári táboroztatás biztosítása 

Gyermekek közösségi életre történő nevelését 
minél korábban elő kell segíteni óvodai felvétel által 

Gyermekek közösségi életre történő nevelésének 
korai megkezdése 

 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
Az alábbi táblázat szemlélteti a regisztrált munkanélküliek között a nemek arányát 
  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli  180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő  fő  % 
év  

nő  férfi  összesen  nő  férfi  összesen  Nő  férfi  összesen 

2008  206  184  390  72  59  131  35,0%  32,1%  33,6% 

2009  358  415  773  171  180  351  47,8%  43,4%  45,4% 

2010  354  394  748  198  210  408  55,9%  53,3%  54,5% 

2011  358  325  683  201  163  364  56,1%  50,2%  53,3% 

 
 
Általános  vélekedés  szerint  a  gyermekvállalás,  a  munkahelytől  való  hosszabb  idejű  távolmaradás 
nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit. 
 
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  



 33

Nincs ilyen adatnyilvántartás az Önkormányzatnál, munkaügyi kirendeltség hiányában, de erre vonatkozóan 
jó lenne, ha rendelkeznénk adatokkal a teljes helyzetelemzés érdekében.  

 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Az  alábbi  adattábla mutatja,  hogy  a  8  általánossal  és  a  szakiskolával,  szakmunkásképzővel  rendelkező 
nőknél tapasztalhatóak leginkább a munkaerőpiacon történő elhelyezkedési problémák. 

5.1.4. számú táblázat ‐ Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

év 
munkanélküli 
nők száma 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű  

8 általános
szakiskola/ 
szakmunkás‐

képző 
gimnázium  érettségi  főiskola  egyetem

2008  242  7  73  90  25  40  7  0 

2009  358  7  100  151  30  63  6  1 

2010  377  10  106  132  46  70  8  0 

2011  373  11  112  123  44  71  11  1 

2012  418  12  128  137  48  78  11  4 

 
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén  

Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének. 

Egyéb  munkahelyekkel  kapcsolatosan  nincs  ilyen  jellegű  felhasználható  adatunk  a  hátrányos 
megkülönböztetésről. 

  

5.2 A munkaerő‐piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások  

A kisgyermekesek munkaerő‐piaci esélyeinek tekintetében fontos jellemző a bölcsődei férőhelyek száma. 
A bölcsődei férőhelyek bővítése városunkban jelenleg folyamatban van, így 2014. év elejétől várhatóan 100 
%‐ban ki  tudjuk elégíteni a bölcsődei elhelyezési  igényeket, ugyanis plusz 54 gyermek elhelyezésére  lesz 
lehetőségünk.  
 

év 
bölcsődék 
száma 

bölcsődébe 
beírt összes 
gyermekek 
száma 

Ebből szociális 
szempontból 

felvett gyerekek 
száma (munkanélküli 

szülő, veszélyeztetett 
gyermek, nappali 

tagozaton tanuló szülő)

Működő összes 
bölcsődei 

férőhelyek száma 
(Működési 
engedélyben 

meghatározottak) 

2008  1 
 

60 
 
3 

 
45 

2009  1 
 

59 
 

7 
 

45 
 

2010  1 
 

58 
 

7 
 

54 
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2011  1 
 

58 
 

7 
 

54 

2012  1 
 

55 
 

5 
 

54 

 
 
Gyál  Városában  az  óvoda  férőhelyek  tekintetében  a  törvény  által  meghatározott  csoport  létszámot 
meghaladóan 30‐32  fős  csoportokat  alakítottunk  ki. 2013.  évben nem  került  elutasításra óvodai  felvétel 
iránti  kérelem, de  ezt  csak  a magas  csoportlétszámmal  tudtuk megoldani. Körülbelül 50  gyermek óvoda 
elhelyezését  a  szülők  a  három  óvodánkon  kívül, más  intézményben  oldják meg.  (Településünkön  több 
magánóvoda  működik,  valamint  Budapesten  lévő  óvodákban  oldják  meg  a  szülők  gyermekük  óvodai 
elhelyezését.) 
 
A  gyáli  Tátika  Óvoda  Bartók  utcai  tagóvodájának  férőhely‐kihasználtsági  mutatói,  az  átlagos 
csoportlétszámok  és  a  beíratáskor  elutasított  gyermekek  számának  ismeretében  elmondható,  hogy  a 
települési  közoktatási  hálózatban  betöltött  szerepe  szempontjából  a Bartók  tagóvoda  van  a  legrosszabb 
helyzetben az összes települési óvodai  intézményegység között. A 128 %‐os kapacitás kihasználtság miatti 
állandó túlzsúfoltságban az óvoda alapvető feladatai  is nehezen teljesíthetők. A túlzsúfoltság vélhető oka, 
hogy  a  településünk  legújabb  településrészén,  a  Tátika  Óvoda  Bartók  utcai  tagóvodájánál,  sok  a 
kisgyermekes család.  
 
A Gyáli Polgármesteri Hivatalban  lehetőség van a dolgozók  rugalmas munkakezdésére, amennyiben  ilyen 
irányú kérelemmel  fordulnak a vezetők  felé a munkatársak. Egyéb  intézményekből, munkahelyekről erre 
vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal. 
 
 
 
5.3 Családtervezés, anya‐ és gyermekgondozás területe 

 
A  területi  védőnők  tevékenységüket  a  tanácsadóba  szervezve  végzik,  a  házi  gyermekorvosokkal 
csapatmunkában. A védőnők heti 3 alkalommal  tanácsadást  tartanak. Egy alkalommal a gyermekorvossal 
együtt, mikor a védőoltások történnek. Két alkalommal önálló védőnői tanácsadást végeznek, ebből egyszer 
két  órában  a  várandósok  részére.  A  többi  időben  az  önálló  védőnői  szűrővizsgálatokra  kerül  sor. 
Munkaidejük döntő  részében családlátogatásokat végeznek. Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek 
felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül sor. 
 

 
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
A nőket érő és a családon belüli erőszak bár nem feltétlenül azonos, mégsem választhatóak szét. A családon 
belüli  erőszak még mai modern  társadalmunkban  is  tabunak  számít, mind  az  erőszak  alkalmazója, mind 
annak  elszenvedője  igyekszik  eltitkolni  az  erőszak  létét.  A  külső  környezet  sem  segíti  a  családon  belüli 
erőszak feltárását, a társadalom nagy része úgy tekint a jelenségre, mint valamely családi problémára, mely 
nem rá tartozik, így ennek jogi szabályozása is nehezen kivitelezhető.  

 

Az erőszakos cselekmények nagyon sokrétűek  lehetnek:  leggyakrabban  fizikai bántalmazást, a  testi sértés 
különböző  fokú eseteit értjük  családon belüli erőszak  alatt, de  az erőszak  jellege  lehet pszichikai,  illetve 
lelki,  sőt  szexuális  természetű  is, ezekben az esetekben a  zaklatás,  rágalmazás, becsületsértés a  jellemző 
elkövetési magatartás, de más  jogellenes  cselekmények  is  számos  esetben megvalósulhatnak.  Jellegénél 
fogva az  ilyen erőszak nagymértékű  látenciát mutat, mely megnehezíti a pontos  statisztika készítését, az 
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ilyen esetek alacsony arányban  jutnak a hatóságok vagy a segítséget nyújtó szervezetek tudomására. Úgy 
becsülik, hogy 3 családon belüli erőszakos esetből csupán 1 jut a hatóság ill. az állam tudomására.  

 

Gyál  város  tekintetében  az országos  átlagnak megfelelő  az  ilyen  jellegű  cselekmények  száma,  továbbá  a 
korábbi  évekhez  viszonyítva  nem  történt  jelentős  esetszám  változás  sem  negatív  sem  pedig  pozitív 
arányban.  

 
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások  

Gyál városban nincs anyaotthon és nincs családok átmeneti otthona sem.  

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 
A  helyi képviselő‐testület tagjait illetően elmondhatjuk, hogy ebben az önkormányzati ciklusban az összes 
képviselő harmada nő. 
 

Képviselő‐testület tagja 

év 

Férfi  Nő 

2008  13  5 

2009  13  4 

2010  8  4 

2011  8  4 

2012  8  4 

 

A Gyáli  Polgármesteri Hivatal  foglalkoztatottai  tekintetében  viszont  egyértelmű,  hogy  több  nő  dolgozik, 
mint  férfi. 2012 évben, a  járási hivatalok megalakítását megelőzően összesen 25  férfi és 72 nő dolgozott 
Hivatalunkban, melyek közül 15 férfi és 26 nő volt 50 év feletti munkavállaló, valamint 31 főnek volt 16 év 
alatti gyermeke.  

Hivatalunk  jelenlegi létszáma 57 fő, ebből 16 férfi dolgozó van, a többi pedig nő. 
 
5.7  A  nőket  helyi  szinten  fokozottan  érintő  társadalmi  problémák  és  felszámolásukra  irányuló 

kezdeményezések 

 
Városunkban nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult volna. 

 
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Felmérés készítése a település közelében elérhető 
szolgáltatásokra vonatkozóan (krízishelyzet esetén, 

családon belüli erőszak esetén az erőszakot 
elszenvedő családtagok menekítése, valamint 
szükséges mentális gondozásuk szükségessége 

esetén) 

Felmérés készítése krízishelyzet esetén az elérhető 
szolgáltatásokra vonatkozóan 



 36

Családterápiai ellátás hiánya településünkön  Családterápia ellátás biztosítása 

A településen lévő intézmények tekintetében, 
nyilvántartás hiánya a családbarát munkahelyekről 

(részmunkaidős munkaidő és rugalmas 
munkakezdés) 

Családbarát munkahelyek felmérése a település 
intézményeiben 

 
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői  

 
Az  alábbi  táblázatot  elemezve megállapítható,  hogy  a  korosztályok  tekintetében  a  18‐59  évesek  vannak 
legtöbben. Nők‐férfiak tekintetében pedig kicsit nagyobb a férfiak, mint a nők aránya. A 60‐64 éveseknél és 
a 65 év feletti férfiaknak a száma viszont egyre kevesebb, a nők számához viszonyítva. (2011. évi adat) 
 

fő  % 
  

nők  férfiak  összesen  nők  férfiak 

nő  12167  11612  23779  51%  49% 

0‐2 évesek                

0‐14 éves  1865  1960  3825  49%  51% 

15‐17 éves  424  446  870  49%  51% 

18‐59 éves  6414  7348  13762  47%  53% 

60‐64 éves  786  618  1404  56%  44% 

65 év feletti  1901  1240  3141  61%  39% 

 
 
6.2 Idősek munkaerő‐piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Önkormányzatunk nem rendelkezik ilyen nyilvántartással, nincs erre vonatkozóan a birtokunkban adat. 

Nyugdíjas korúakra nem  jellemző, hogy a nyugdíj mellett foglalkoztatnák Őket, bár az  idősek, nyugdíjasok 
jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének jövedelemkiegészítő tevékenységet. 
Erre azonban a munkaerő‐piacon nagyon csekély az esély, kivétel,  ha speciális tudással  rendelkezik. 

 
b)  tevékeny  időskor  (pl.  élethosszig  tartó  tanulás,  idősek, nyugdíjasok  foglalkoztatásának  lehetőségei  a 

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Nyugdíjasokra az élethosszig  tartó  tanulás nem  jellemző, kivéve az  informatika  területét. Ugyanis ezen a 
területen  egyre nagyobb  érdeklődés mutatkozik, mivel  az  idősek  egyre nagyobb  arányban használják  az 
internetet, melyet információgyűjtésre és társkeresésre használnak.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Hátrányos  megkülönböztetéssel  kapcsolatosan  panasz  eddig  nem  érkezett  Önkormányzatunkhoz, 
vélhetően azért, mert a nyugdíjas foglalkoztatás nem jellemző városunkban sem.  
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez,  információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés 

 

Gyálon a közösségi közlekedés nagyon  jónak mondható. A főváros közelsége miatt 4 rendszeres buszjárat 
és kettő vasútállomás is szolgálja a város lakosságának Budapestre történő bejutását. 

 

A  közösségi  élet  legfőbb  színtere  az  Arany  János  Közösségi  Ház  és  Városi  Könyvtár,  ahol  számos 
rendezvénnyel várják a város lakosságát, ahol lehetőség van informatikai képzésre is.  

  

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A Városi Egészségügyi Központban jelenleg felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, járó 
beteg szakrendelés és 24 órás háziorvosi (felnőtt‐gyermek) ügyelet működik. A felnőtt háziorvosi szolgálat 
nyolc háziorvosból áll. A háziorvosok rendelési ideje napi négy óra, a területi (lakáson történő) betegellátás 
további négy órában történik. Városunkban működik idősek napközi otthona (Szent József Idősek Otthona), 
melyet  a  katolikus  egyház  működtet,  de  az  Önkormányzat  egy  ellátási  szerződés  keretében  jelentős 
mértékben, 2013. évben például másfélmillió forinttal járul hozzá a működéséhez. 

 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz  jelenleg 157 db készülék van kihelyezve. Ez a szám nagyon kevés, 
mert sokkal nagyobb készülékszám biztosítására lenne szükség.  
 
 
b) Az idősek kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A Közösségi Házban rendszeresen, ingyenesen termet biztosítanak a városban működő idősek klubjainak. 

Az idősek rendszeresen klubgyűléseket tartanak, rendezvényeket szerveznek a Közösségi Házban.  

 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő‐testülete minden évben, így idén a 37/2013. (III.07.) sz. határozatával 
döntött  arról,  hogy  pályázatot  ír  ki  a  civil  szervezetek  szabadidős  és  kulturális  tevékenységének 
támogatására. A 2013. évi költségvetési  rendeletben – a civil szervezetek  támogatására –  rendelkezésére 
álló  keret  a  cél  és  általános  tartalék  terhére  3.000.000,‐  Ft.  Ebből  az  összegből  a  98/2013.  (IV.25.)  sz. 
határozata  alapján,  a  négy  idősek  klubja  (Nyugdíjas  Alapítványért  Nyugdíjas  Klub,  Nyugdíjasok  Helyi 
Képviseletének  Közhasznú  Egyesülete,  Őszidő  Nyugdíjas  Klub,  Solymári  Béla  Nyugdíjas  Pedagógus  Klub) 
részére összesen 970.000,‐Ft támogatást kapott.  

 
b) idősek informatikai jártassága 

 
Egyre nagyobb számban használják napi rendszerességgel a számítógépeket internetezés céljából.  

Összes 
megkérdezett 

Számítógépet használni tudók száma Internetet használni tudók száma 
év 

fő  fő  %  fő  % 

2008  160  10  6,3%  10  6,3% 

2009  175  11  6,3%  11  6,3% 

2010  182  13  7,1%  13  7,1% 

2011  193  24  12,4%  19  9,8% 

2012  239  45  18,8%  40  16,7% 
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

 
A városunkban élő idősek nagy része aktív közösségi életet él. Rendszeresen részt vesznek rendezvényeken 
és klubgyűlésekre járnak.  
 

 

Színházelőadás 
látogatása 

Könyvtár 
látogatása 

Közművelődési intézmény 
rendezvényén részvétel év 

alkalom  alkalom  alkalom 

2008  5  4321  80 

2009  12  4680  96 

2010  9  4697  105 

2011  2  4720  95 

2012  4  4976  87 

 

 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Elavult, rossz állapotú az ételszállító gépkocsi, mely 
a meleg étel házhoz szállítását végzi a Családsegítő 

Központ irányításával 

Új ételszállító  autó beszerzése,  a  régi  elavult  rossz 
állapotú helyett 

Nagyobb az igény a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásra az idősek körében(kevés a 

készülékszám) 

Jelzőrendszeres készülékszám növelése 

Kórházból kikerült idős emberek egész napos 
ellátása megoldatlan 

Kórházból kikerült idős emberek egész napos 
ellátásának megoldása  

 

Az  idősek  gyakran  áldozattá  válnak,  hiszen  nem 
tudják megvédeni magukat. 

Szervezett  előadások,  tájékoztatók  az  időseknek, 
hogy ne váljanak áldozatokká 

 
 
 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon, ez a népesség 
5,7 százaléka. A fogyatékosok megoszlása, fogyatékosságtípus szerinti: mozgáskorlátozottak aránya 43,6 %, 
látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 %. 
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A  legsérülékenyebb  társadalmi  csoportot  a  fogyatékkal  élő  emberek  és  azok  családjaik  alkotják,  ezért 
nagyon  fontos  feladatunk  olyan  környezet  kialakítása,  ahol  a  fogyatékkal  élők  is  egyenlő  esélyekkel 
rendelkeznek a mindennapi életük során.  
 
Gyálon nincs pontos adat a városban fogyatékkal élő lakosok számáról.  
 
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága  

A fogyatékkal élők foglalkoztatása nem jellemző városunkban. Nincs ezzel kapcsolatosan nyilvántartásunk.  

 
 
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Nincs tudomásunk fogyatékkal élők számáról a városunkban, és nincs adatunk arról sem, hogy  valamilyen 
hátrányos  megkülönböztetést  a  foglalkoztatás  területén  elszenvedtek  volna.  Ilyen  jellegű  panasz  nem 
érkezett Hivatalunkhoz.  

 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
Gyál  város  hivatalos  honlapjának  van  akadálymentes  verziója  2013.  évtől, mely  lehetőséget  biztosít  a 
látássérültek tájékozódására Gyál vonatkozásában.  
 
Az Arany  János  Közösségi Ház  és Városi  Könyvtár  nemcsak  az  átlagos  olvasók  igényeire  figyel,  hanem  a 
gyengén látó vagy látássérült könyvtárhasználókra is tekintettel vannak. Az ő igényeiket szolgálják a hangos 
könyvek, amelyek CD formátumban rögzített irodalmi művek. 
Az  első  hangos  könyveket  2002‐ben  kaptuk  ajándékba  a Magyar  Rádiótól,  azóta  ezt  az  állományrészt  is 
folyamatosan, évente fejlesztik.  
 
Hangos könyvek számának alakulása 2002‐2012. december 31‐ig 
 

Dátum Éves gyarapodás darabszáma 

2002.   29 db 

2004.   16 db 

2005.   23 db 

2006.   45 db 

2007.     9 db 

2008.   85 db 

2009.   10 db 

2010.   15 db 

2011.   29 db 

2012.   13 db 

Összesen 274 db 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Városunkban nincs nyilvántartás arra vonatkozóan, hogy hány fogyatékkal élő személy él.  

 
Mozgáskorlátozottak részére 2008. évtől 2012 évig összesen 546 db parkolási engedély került kiadásra. 
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez,  információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
Városunk  intézményeinek  akadálymentesítettsége  csak  részben  megoldott.  Az  új  Kistérségi  Szolgáltató 
Központ  azonban  már  akadálymentesített,  valamint  a  Városi  Egészségügyi  Központ  teljes 
akadálymentesítése is ebben az évben várhatóan megvalósul.  
 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 

és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

 
Az Arany  János Közösségi Ház és Város könyvtárba a kerekes széket használók részére mosdó kialakításra 
került és a bejutás is akadálymentes.   
Gyál  város  hivatalos  honlapjának  van  akadálymentes  verziója  2013.  évtől,  mely  lehetőséget  biztosít  a 
látássérültek tájékozódására Gyál Város honlapján.  
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár nemcsak az átlagos olvasók  igényeire figyelnek, hanem a 
gyengén látó vagy látássérült könyvtárhasználókra is tekintettel vannak. Az ő igényeiket szolgálják a hangos 
könyvek, amelyek CD formátumban rögzített irodalmi művek. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

Nincs erre vonatkozóan önkormányzatunk birtokában nyilvántartás. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
A városunkba közlekedő BKV kb. 30 %‐ban alacsony padlós buszokkal szállítja az utasokat.  

Gyál  városban  jelenleg  is  folyamatban  van  több  járdaszakasz  felújítása,  illetve  új  járdák  építése.  A  régi 
betonlapos  járdák  helyett  aszfalt  burkolat,  illetve  új,  térkővel  burkolt  járda  készül. A  járda  szélessége  a 
kerekesszékkel  közlekedők  számára  is  megfelelő  lesz.  Az  útkereszteződéseknél  a  szintkülönbségek 
áthidalása szintén akadálymentesítve történik. A vakok számára kiépítendő vezetősáv sajnos alig található 
településünkön. 

A parkokhoz jelenleg sajnos nincs biztosítva az akadálymentes megközelítés. 

e)  fogyatékos  személyek  számára  rendelkezésre  álló  helyi  szolgáltatások  (pl.  speciális  közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

Gyál városban nincs fogyatékosok nappali intézménye. 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Fogyatékos gyermekeknek fejlesztő intézménybe 
történő bejutása nem megoldott 

Fogyatékos gyermekeknek fejlesztő intézménybe 
történő bejutása 

Városunkban az akadálymentes környezet nem 
teljes körű 

Akadálymentes környezet megvalósítása 

Kevés foglalkoztatási lehetőség áll a fogyatékkal 
élők rendelkezésére 

Városban élő fogyatékkal élők foglalkoztatásának 
emelése 
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8.  Helyi  partnerség,  lakossági  önszerveződések,  civil  szervezetek  és  for‐profit  szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

a)  a  3–7.  pontban  szereplő  területeket  érintő  civil,  egyházi  szolgáltató  és  érdekvédelmi  szervezetek, 
önszerveződések feltérképezése  

 
Városunkban a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak.  A helyi lakosság nagy számban 
vesz részt a civil szervezetek programjain. Az Önkormányzat helyi rendeletben meghatározottak 
szerint pályázati úton támogatja a szervezeteket, azok rendezvényeit. 2013. évben is 3.000.000,- Ft-
tal járult hozzá a működésükhöz, míg a sportszervezetek, sportolók támogatására 5.000.000,- Ft-ot 
költött.  
 

Civil szervezetek a Városban:  
 

Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete 

Alapítvány a Tulipán utcai Óvodáért 

AnyaEgylet  gyáli és gyálkörnyéki anyák és családok Egyesülete 

Bartók Alapítvány 

Civilek a Környezetünkért Egyesület 

Cukorbetegek Egyesülete 

Egymásért Mozgássérültek Egyesülete 

Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány 

Eötvös József Alapítvány a gyermekekért 

FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 

Gyál Város Közbiztonságért Közalapítvány 

Gyál Városi Népdalkör 

Gyálért Alapítvány 

Gyáli Képzőművészek Egyesülete 

Gyáli Keresztény Nevelésért Alapítvány 

Gyáli Kertbarát Kör 

Gyáli Kertvárosi Polgári Kör 

Gyáli Mozgáskorlátozottak Önálló Egyesülete 

Gyáli Muzsikáért Alapítvány 

Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete 

Gyáli Polgárok és Vállalkozók Egyesülete (Arizona Club) 

Gyáli Védőnői Szolgálat "BABA-MAMA" klubja 

Ifjú Szívek Alapítvány 

Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület 

Kovács István Pál Dalkör 

Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub 

Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete 

Obsitosok Kulturális és Szabadidős Egyesülete 

ŐSZIDŐ Nyugdíjas Klub 

Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület 

Rodostó Alapítvány 

Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub 

Tátika Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 

Városi Gyermekgondozónők a Bölcsődéért Egyesület 

 
Sportszervezetek a Városban: 
  

A-56 Postagalambsport Egyesület 

APEX Optimista Sportegyesület 
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Gemini Team Lövészegylet 

DH. GIRAFFE Kerékpár Club SE 

DOJO NO. 1. Judo Club 

Duplo FC 

Északi Őrjárat Túramotoros Klub 

Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület Röplabda Szakosztálya 

Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület Mazsorett Szakosztálya 

Gyáli Baráti Kör Sport Egyesület 

Gyáli Lovassport Egyesület 

GYÁL-I Postagalambsport Egyesület 

Integrál Motoros Klub Gyál 

Lurkó Gyerekfoci Egyesület 

Peremvárosi Horgászok Egyesülete 

POSZEIDON Víz Alatti és Felszíni Mentő Egyesület 

SANBON Kyokushin Karate Sportegyesület 

Gyál és Térsége Birkózók Sportegyesület 

Prémium Gyáli Asztalitenisz SE 

Gyál Sport- Horgász Egyesület 

 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a9/2008.(IV.29.) számú rendeletével döntött a 
Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról., melynek feladata: 

 a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának 

folyamatos figyelemmel kísérése, 

 a  szolgáltatástervezési koncepció végrehajtása érdekében elfogadott Képviselő‐testületi döntések 

megvalósulásának monitorozása, 

 az  egyes  ellátotti  csoportok  helyzetének  vizsgálata  a  szolgáltatástervezési  koncepcióban 

meghatározott feladatok időarányos teljesítésével összefüggésben. 

 

A Szociálpolitikai Kerekasztal működése: 

A Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. 

A  Szociálpolitikai  Kerekasztal  ülését  az  elnök  hívja  össze  a meghívó  küldésével,  illetőleg  az  ülésre  szóló 

hirdetmény  közzétételével,  továbbá  gondoskodik  a  Szociálpolitikai  Kerekasztal működésével  kapcsolatos 

szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról. 

A Szociálpolitikai Kerekasztal ülésén  szavazati  joggal  rendelkező  tagok határozati  formában döntenek. Az 

érvényes határozathoz a szavazati joggal rendelkezők több, mint felének egyező szavazata szükséges. 

A Szociálpolitikai Kerekasztal ülései nyilvánosak. 
 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 

 

Városunkban Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat végzi tevékenységét 2010. óta.  

Gyál  Város  Önkormányzata  legutóbb  158/2012.  (IX.12.)  sz.  határozatával  kötött  együttműködési 
megállapodást  a  Bolgár  Nemzetiségi  Önkormányzattal.  A  nemzetiségi  önkormányzat  gazdálkodásának 
végrehajtásával  kapcsolatos  feladatokat  a  Polgármesteri  Hivatal  látja  el.  A  nemzetiségi  önkormányzat 
működésének támogatását a nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzaton keresztül, a költségvetési 
törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe, 2012‐tól önálló fizetési számlájára. 
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Az  Önkormányzat  jó  kapcsolatokat  ápol  az  egyházakkal.  Lehetőségeihez mérten  rendszeres  támogatást 
nyújt az Egyházak részére:   

 

 Gyál Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete   a 101/2013.  (IV.25.)  sz. határozatával a Gyáli 
Római Katolikus Plébánia  (2360 Gyál, Szent  István u. 36.) részére a  templom  felszentelésének 30. 
évfordulója alkalmából 2.000.000,‐ Ft támogatást nyújt. 

 Gyál Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete a 101/2012. (V.31.) sz. határozatával 1.000.000,‐ 
Ft összeggel támogatta a Gyáli Református Lelkészi Hivatalt a 2012. évi korszerűsítési munkálatok 
folytatására.  

 
Gyál  város Önkormányzata,  szűkös  anyagi  keretei  ellenére  évek óta maximálisan  anyagi  segítséget nyújt 
pályázati úton a városban működő civil és sportszervezetek részére.  
 
Ezen felül 2013. évben alábbi támogatások is kiosztásra kerültek:  
 

 1,5 m Ft iskolai alapítványok támogatására 

 150.000,‐ Ft Integrál Motoros Klub részére verseny megrendezésre 

 150.000,‐ Ft Adamecz József strandbirkózó felkészülésének támogatására 

 50.000,‐ Ft Pap Dorottya és Pap János karatézók edzőtáborozására 

 1.000.000,‐ Ft a Gyáli Baráti Kör SE részére pályázati önrész biztosítására 

 50.000,‐ Ft Lurkó Gyermekfoci Egyesület részére emléktornán való részvétel finanszírozására 

 50.000,‐  Zrínyi  Miklós  Általános  Iskola  Rodostó  Alapítvány  részére  a  MATEKGURU  nemzetközi 
csapatverseny döntőjében való részvételre 

 50.000,‐ Ft Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub részére összejövetelekre kerti székek vásárlására 

 300.000,‐ Ft a Gyáli Képzőművészek Egyesülete részére működési célokra  

 300.000,‐ Ft a Kaleidoszkóp Színpad részére működési célokra 

 200.000,‐ Ft az Ady Iskola Szüli napi Családi Nap finanszírozására      
 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 
A  „Kertváros”  Önkormányzati  Társulás  tagtelepülései  a  Szociális  és  Családvédelmi  Központ  fenntartása 
révén  partneri  viszonyban  vannak  városunkkal.  A  Társulás  feladatairól  már  részletesen  szóltunk  a  2.2 
pontban. 
 
2011.  június  15.én    aláírásra  került  17  önkormányzat  (Alsónémedi  Önkormányzata,  Budakeszi 
Önkormányzata,  Csömör  Önkormányzata,  Diósd  Önkormányzata,  Dunaharaszti  Önkormányzata,  Ecser 
Önkormányzata,  Érd  Önkormányzata,  Gyál  Önkormányzata,  Halásztelek  Önkormányzata,  Kistarcsa 
Önkormányzata,  Nagykovácsi  Önkormányzata,  Nagytarcsa  Önkormányzata,  Pécel  Önkormányzata, 
Pilisborosjenő  Önkormányzata,  Remeteszőlős  Önkormányzata,  Szigetszentmiklós  Önkormányzata, 
Törökbálint  Önkormányzata,)  részvételével  a  Fővárosi  Agglomerációs  Önkormányzati  Társulás  társulási 
megállapodása.  
 
A Társulás székhelye Gyál. A gazdasági‐pénzügyi, számviteli feladatokat a Gyáli Polgármesteri Hivatal  látja 
el. A Társulás alapvető célja az érintett települések közösen való fellépése‐ bizonyos ügyekben Budapesttel 
együtt  –  agglomerációs  települések  érdekében.  A  legfontosabb  feladat  a  közös  érdekérvényesítés, 
érdekvédelem,  a  közös  gondolkodás  és  a  tapasztalatcsere  többek  között  a  közösségi  közlekedés,  a 
közbiztonság,  a  turisztika  és  a  katasztrófavédelem  területén,  illetve  a  kulturális  és  sport  kapcsolatos 
elmélyítése.  
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A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvény 10. § (1) bekezdése értelmében cél 
a  társult  települések  összehangolt  fejlesztése,  közös  területfejlesztési  programok  kialakítása  és  a 
fejlesztések megvalósítása, valamint a pályázatok figyelése, pályázatok benyújtása, források megszerzésére. 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

2010‐es ősze óta Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat tevékenykedik Gyálon.  
 
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Gyál  Város Önkormányzata  kiemelten  fontos  feladatának  tartja  a  városban működő,  tevékenykedő  civil 
szervezetek támogatását. A támogatások mellett ingyenes teremhasználatot is biztosít a szervezeteknek. 
 
Gyál  Város  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete  a  98/2013.  (IV.25.)  sz.  határozatával  döntött  a  civil 
szervezetek idei támogatásáról, az alábbiak szerint:  

 
Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete      160.000,‐ Ft 
Cukorbetegek Egyesülete          230.000,‐ Ft 
Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub       280.000,‐ Ft 
Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete  280.000,‐ Ft 
Kertváros Fúvószenekari Egyesület        440.000,‐ Ft 
Őszidők Nyudíjas Klub            280.000,‐ Ft 
Gyáli Kertbarát Kör            280.000,‐ Ft 
Solymári Béla Nyugd. Ped. Klub         130.000,‐ Ft 
Kovács István Pál Dalkör          380.000,‐ Ft 
Gyáli Városi Népdalkör            160.000,‐ Ft 
Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete      100.000,‐ Ft 
Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület        280.000,‐ Ft 

 

A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége  lefedi a hátrányos helyzetű 
gyermekek  oktatásának,  tehetségfejlesztésének,  rehabilitációjának  támogatásától  kezdve  az  időkorúak 
kulturálódásáig,  a  hagyományőrzésen  át  a  lakosság  egészségi  állapotának  fejlesztéséig  az  alapvető 
közszolgáltatások  (oktatás,  egészségügy,  szociális  szolgáltatások,  kultúra,  művelődés,  közrend, 
közbiztonság) ágazataiban lehetséges esélyegyenlőséget támogató szolgáltatások körét. 

Az  önkormányzati  döntések  előkészítésébe  bevonjuk  a  szervezeteket.  A  civil  szervezetek  függetlenségét 
elismerjük és tiszteletben tartjuk. Partneri viszonyt alakítottunk ki velük. 
 
f) for‐profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

Önkormányzatunk nyitott a  for‐profit szereplők kezdeményezéseire, melynek a főbb megvalósulási terepét 

a foglalkoztatás kapcsán látjuk.  
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

A  helyzetelemzés  előkészítésében  és  társadalmi  vitájában  részt  vettek,  online  és  személyes 
kapcsolattartás  keretében  a  Gyálon  dolgozó  szociális,  egészségügyi,  gyermekjóléti,  köznevelési, 
közművelődési szakemberek.  
 
Az Önkormányzat akadálymentes hivatalos honlapján az elfogadott dokumentum hozzáférhető  lesz,  így 
biztosítva lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Következtetések 

Célcsoport 
problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény‐
ségben élők 

Nincs a településünkön Munkaügyi Központ 
kirendeltség (Iroda) 

Munkaügyi Központ kirendeltség létesítése 

 

A gyáli állampolgárok egészségügyi 
állapotának javítása, megőrzése céljából az 
eddigi tüdő, sportorvosi és allergiavizsgálati 

szűréseken kívüli ingyenes szűrések 
szervezésének hiánya 

Ingyenes egészségügyi szűrések szervezése 

Gyermekek 
Gyermekek közösségi életre történő 

nevelését minél korábban elő kell segíteni, 
bölcsődei felvétel által 

Gyermekek Közösségi életre történő 
nevelésének korai megkezdése 
Bölcsődei férőhelyek bővítése  

 
Egy védőnőre jutó magas gyermeklétszám  Egy védőnőre jutó gyermekszám 

csökkentése 
Új Védőnői státusz biztosítása 

 

Szakmai találkozó, információcsere hiánya a 
gyermekek esélyegyenlőségének javítása 

céljából, különös tekintettel a 
veszélyeztetett, a védelembe vett, a 
hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek nevelésével 
kapcsolatosan 

Szakmai találkozó szervezése rendszeresen 

 

Ingyenes nyári táboroztatás biztosítása a 
gyermekek esélyegyenlőségének javítása 
céljából, különös tekintettel a tehetséges, 

veszélyeztetett, a védelembe vett, a 
hátrányos helyzetű és a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek részére 

Ingyenes nyári táboroztatás biztosítása 

 
Gyermekek közösségi életre történő 

nevelését minél korábban elő kell segíteni 
óvodai felvétel által 

Gyermekek közösségi életre történő 
nevelésének korai megkezdése 

Nők 

Felmérés készítése a település közelében 
elérhető szolgáltatásokra vonatkozóan 
(krízishelyzet esetén, családon belüli 

erőszak esetén az erőszakot elszenvedő 
családtagok menekítése, valamint 
szükséges mentális gondozásuk 

Felmérés készítése krízishelyzet esetén az 
elérhető szolgáltatásokra vonatkozóan 
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szükségessége esetén) 

 
Családterápiai ellátás hiánya 

településünkön 
Családterápia ellátás biztosítása 

 

A településen lévő intézmények 
tekintetében, nyilvántartás hiánya a 

családbarát munkahelyekről 
(részmunkaidős munkaidő és rugalmas 

munkakezdés) 

Családbarát munkahelyek felmérése a 
település intézményeiben 

Idősek  

Elavult, rossz állapotú az ételszállító 
gépkocsi, mely a meleg étel házhoz 

szállítását végzi a Családsegítő Központ 
irányításával 

Új ételszállító autó beszerzése, a régi elavult 
rossz állapotú helyett 

 
Nagyobb az igény a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásra az idősek körében(kevés a 
készülékszám) 

Jelzőrendszeres készülékszám növelése 

 
Kórházból kikerült idős emberek egész 

napos ellátása megoldatlan 
Kórházból kikerült idős emberek egész 

napos ellátásának megoldása  
 

 
Az  idősek  gyakran  áldozattá  válnak, hiszen 
nem tudják megvédeni magukat. 

Szervezett  előadások,  tájékoztatók  az 
időseknek, hogy ne váljanak áldozatokká 

Fogyatékkal 
élők  

Fogyatékos gyermekeknek fejlesztő 
intézménybe történő bejutása nem 

megoldott 

Fogyatékos gyermekeknek fejlesztő 
intézménybe történő bejutása 

 
Városunkban az akadálymentes környezet 

nem teljes körű 
Akadálymentes környezet megvalósítása 

 
Kevés foglalkoztatási lehetőség áll a 
fogyatékkal élők rendelkezésére 

Városban élő fogyatékkal élők 
foglalkoztatásának emelése 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe:  I/1. Munkaügyi Központ kirendeltség létesítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nincs a településünkön Munkaügyi Központ kirendeltség (Iroda) 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Kapcsolatfelvétel  a  Pest  Megyei  Kormányhivatallal,  a  Pest  Megyei 
Kormányhivatal  Dabasi  Járási  Munkaügyi  Kirendeltségével  a  megállapodás 
előkészítése  végett.  Egyeztető  tárgyalások  folytatása  a  fenti  szervekkel.  Iroda 
kialakításának feltételeinek biztosítása. Megvalósítás. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Kapcsolatfelvétel,  egyeztető  tárgyalások,  helyiség  biztosítása,  együttműködési 
megállapodás megkötése  

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat  képviselő‐testülete,  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Pest  Megyei 
Munkaügyi Kirendeltségének vezetője, Felelős: Igazgatási Iroda vezetője, 

Partnerek 
Pest  Megyei  Kormányhivatal  és  a  Pest  Megyei  Kormányhivatal  Pest  Megyei 
Munkaügyi Kirendeltségének vezetője 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Teljes megvalósítás időpontja: 2014.12.31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Megállapodás elkészülte, Kirendeltség (Iroda) működésének megkezdődése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Eredménytelen tárgyalások, forráshiány  

Szükséges erőforrások  Helyiség biztosítása, bérköltség és fenntartási költség biztosítása  

 
 



 

 

 

Intézkedés címe:  I/2. Ingyenes egészségügyi szűrések szervezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A  gyáli  állampolgárok egészségügyi  állapotának  javítása, megőrzése  céljából  az 
eddigi tüdő, sportorvosi és allergiavizsgálati szűréseken kívüli  ingyenes szűrések 
szervezésének hiánya 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Ingyenesen,  helyben  történő  egészségügyi  szűrések  biztosítása  a  jelenlegi 
szűréseken kívül  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Igényfelmérés  a  lakosság  körében,  támogatás  céljából  gyógyszergyártók 
felkutatása, szűrések meghirdetése, megszervezése, szűrések lebonyolítása  

Résztvevők és 
felelős 

Háziorvosok, felelős: Egészségügyi Központ vezetője,  

Partnerek  Háziorvosok, Egészségügyi Központ vezetője  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014.12.31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Magas részvételi arány az ingyenesen, helyben történő szűréseken 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Támogatók hiánya, forráshiány   

Szükséges erőforrások 
Gyógyszergyártó  támogatók  felkutatása,  szűrés  meghirdetése,  a  szűrés 
lebonyolításához helyiség biztosítása  

 
 



 

 

 

Intézkedés címe: 
II/1. Gyermekek Közösségi életre történő nevelésének korai megkezdése 
Bölcsődei férőhelyek bővítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Gyermekek közösségi életre történő nevelését minél korábban elő kell segíteni, 
bölcsődei felvétel által 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Gyermekek  közösségi  nevelésnek megkezdése minél  kisebb  korban,  bölcsődei 
elhelyezéssel 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Pályázaton  való  eredményes  részvételt  követően  a  férőhelybővítés  technikai 
lebonyolítása 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat Képviselő‐testülete, mérnök, tervező, kivitelező, felelős: bölcsőde 
vezetője,  

Partnerek 
Önkormányzat  Képviselő‐testülete,  Gyáli  Polgármesteri  Hivatal,  bölcsőde 
vezetője  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Végső határidő: 2013.12.31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Eredményes  pályázati  eljárás,  közbeszerzés  lebonyolítása,  kivitelezés, 
férőhelybővítés alapján az igények 100 %‐ban történő kielégítése,  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Eredménytelen közbeszerzési eljárás   

Szükséges erőforrások  Pályázati és helyi erőforrások  

 
 



 

 

 

Intézkedés címe: 
II/2. Egy védőnőre jutó gyermekszám csökkentése 
Új Védőnői státusz biztosítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Egy védőnőre jutó magas gyermeklétszám 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Egy  védőnőre  jutó  magas  gyermeklétszám  csökkentése,  új  védőnői  státusz 
biztosítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

OEP hozzájárulás beszerzése, Önkormányzat  Képviselő‐testületének  engedélye, 
álláspályázat  kiírása, eredményes pályáztatási eljárás,  szakember  felvétel, mely 
által csökken az egy védőnőre jutó gyermekek száma  

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat  Képviselő‐testülete,  OEP  hozzájárulás  felelős:    Egészségügyi 
Központ vezetője 

Partnerek  Önkormányzat Képviselő‐testülete, Egészségügyi Központ vezetője, OEP  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015.12.31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Engedély  védőnői  státusz  létesítésére,  eredményes  álláspályáztatási  eljárás, 
szakember felvétele által csökken az egy védőnőre jutó gyermek létszám  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

OEP engedélyének hiánya, forráshiány 

Szükséges erőforrások  OEP forrás, helyi forrás biztosítása  

 
 



 

 

 

Intézkedés címe:  II/3. Szakmai találkozó szervezése rendszeresen 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Szakmai  találkozó,  információcsere  hiánya  a  gyermekek  esélyegyenlőségének 
javítása  céljából,  különös  tekintettel  a  veszélyeztetett,  a  védelembe  vett,  a 
hátrányos  helyzetű,  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek  nevelésével 
kapcsolatosan 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

A  gyermekek  esélyegyenlőségének  javítása  céljából,  különös  tekintettel  a 
veszélyeztetett,  a  védelembe  vett,  a  hátrányos  helyzetű,  a  halmozottan 
hátrányos  helyzetű  gyermekek  nevelésével  kapcsolatosan  a  nevelésükkel 
foglakozó  intézmények  vezetői  részére  szakmai  találkozó,  információcsere 
megszervezése  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Meghívók  elkészítése,  szakmai  találkozó  lebonyolításához  szükséges  helyiség 
biztosítása, a szakmai találkozó lebonyolítása, információcsere 

Résztvevők és 
felelős 

Intézményvezetők, felelős: igazgatási iroda vezetője,  

Partnerek  intézményvezetők 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

folyamatos 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

információcsere 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Résztvevők alacsony száma  

Szükséges erőforrások  Helyiség biztosítása  

 
 



 

 

 

Intézkedés címe:  II/4. Ingyenes nyári táboroztatás biztosítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Ingyenes  nyári  táboroztatás  biztosítása  a  gyermekek  esélyegyenlőségének 
javítása céljából, különös tekintettel a tehetséges, veszélyeztetett, a védelembe 
vett,  a  hátrányos  helyzetű  és  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek 
részére 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Ingyenes  nyári  táboroztatás  biztosítása  a  gyermekek  esélyegyenlőségének 
javítása céljából, különös tekintettel a tehetséges, veszélyeztetett, a védelembe 
vett,  a  hátrányos  helyzetű  és  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek 
részére, melyhez forrás biztosítása  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Intézményvezetők  javaslatainak  összegyűjtése,  kérelmek  elbírálása  az  anyagi 
forrás arányában, ingyenes táboroztatás 

Résztvevők és 
felelős 

Intézményvezető,  önkormányzat  képviselő‐testülete,  Felelős:  igazgatási  iroda 
vezetője  

Partnerek  Intézményvezetők 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2013.06.30. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Intézményvezetők  javaslatainak  összegyűjtése,  ingyenes  táboroztatás 
lehetőségének kiosztása a javaslatok alapján, helyi forrás biztosítása az ingyenes 
táboroztatás lebonyolításához, a kiválasztott gyermekek ingyenes táboroztatása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Forráshiány  

Szükséges erőforrások  anyagi helyi forrás az ingyenesség biztosításához  

 
 



 

 

 

Intézkedés címe:  II/5. Gyermekek közösségi életre történő nevelésének korai megkezdése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Gyermekek közösségi életre  történő nevelését minél korábban elő kell  segíteni 
óvodai felvétel által 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Gyermekek  közösségi  nevelésnek  megkezdése  minél  kisebb  korban,  óvodai 
elhelyezéssel 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Pályázaton  való  eredményes  részvételt  követően  a  férőhelybővítés  technikai 
lebonyolítása 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat  Képviselő‐testülete, mérnök,  tervező,  kivitelező,  felelős:  óvoda 
vezetője 

Partnerek  Önkormányzat Képviselő‐testülete, Gyáli Polgármesteri Hivatal, óvoda vezetője  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Végső határidő: 2016.09.01. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Eredményes  pályázati  eljárás,  közbeszerzés  lebonyolítása,  kivitelezés, 
férőhelybővítés alapján az igények 100 %‐ban történő kielégítése, jogszabályban 
meghatározott csoportlétszámmal,  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pályázat hiánya, forráshiány    

Szükséges erőforrások  Pályázati és helyi erőforrások  

 
 



 

 

 

Intézkedés címe: 
III/1.  Felmérés  készítése  krízishelyzet  esetén  az  elérhető  szolgáltatásokra 
vonatkozóan 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékek) 

Felmérés készítése a település közelében elérhető szolgáltatásokra vonatkozóan 
(krízishelyzet  esetén,  családon  belüli  erőszak  esetén  az  erőszakot  elszenvedő 
családtagok menekítése, valamint szükséges mentális gondozásuk szükségessége 
esetén) 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Felmérés készítése krízishelyzet esetén az elérhető szolgáltatásokra vonatkozóan

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Adatnyilvántartás  elkészítése  a  krízishelyzet  esetén  az  elérhető  szolgáltatások 
vonatkozásában, nyilvántartás folyamatos aktualizálása, frissítése  

Résztvevők és 
felelős 

Szociális és Családvédelmi Központ  

Partnerek  Szociális és Családvédelmi Központ, Igazgatási Iroda munkatársai  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2013.12.31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Nyilvántartás elkészülte, folyamatos frissítése és aktualizálása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Adatbeszerzés nehézsége  

Szükséges erőforrások  Humán forrás a nyilvántartás összeállításához  

 
 



 

 

 

Intézkedés címe:  III/2. Családterápia ellátás biztosítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Családterápiai ellátás hiánya településünkön 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Családterápiai ellátás létrehozása a településen 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Források  biztosítása,  megfelelő  szakember  kiválasztása  folyamatos  működés 
biztosítása 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat Képviselő‐testülete, igazgatási iroda vezetője, Felelős: Szociális és 
Családvédelmi Központ vezetője 

Partnerek 
 
Gyáli  Rendőrőrsparancsnok,  FEGY  tagjai,  Nevelési  Tanácsadó  és  Logopédiai 
Szakszolgálat  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015.12.31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Családon  belüli  konfliktusok  számának  csökkentése,  családterápiai  ellátásban 
részesülők száma  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi források hiánya 

Szükséges erőforrások 
Anyagi  erőforrások,  helyiség  biztosítása,  megfelelő  szakember  kiválasztása, 
folyamatos működés biztosítása  

 
 



 

 

 

Intézkedés címe:  III/3. Családbarát munkahelyek felmérése a település intézményeiben 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen lévő intézmények tekintetében, nyilvántartás hiánya a családbarát 
munkahelyekről (részmunkaidős munkaidő és rugalmas munkakezdés) 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

A  településen  lévő  intézmények  tekintetében,  nyilvántartás  elkészítése  a 
családbarát  munkahelyekről  (részmunkaidős  munkaidő  és  rugalmas 
munkakezdés)  és  a  lehetőségekhez  mérten  a  családbarát  munkahely 
megteremtésének feltételeinek biztosítása  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Felmérés  lebonyolítását  követően,  az  adatok  tükrében  és  lehetőség  szerint  a 
részmunkaidő és a rugalmas munkakezdés lehetőségének biztosítása a település 
intézményeiben 

Résztvevők és 
felelős 

igazgatási iroda vezetője, felelős: intézményvezetők  

Partnerek  intézményvezetők 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Felmérés  elkészültét  követően,  családbarát  munkahelyek  kialakulása 
(részmunkaidő munkaidő és rugalmas munkakezdési lehetőségek biztosításával)  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Intézményvezetők hozzájárulásának hiánya  

Szükséges erőforrások  Adatok, lehetőségek kielemzése, intézkedések bevezetése (humán forrás) 

 
 



 

 

 

Intézkedés címe:  IV/1. Új ételszállító autó beszerzése, a régi elavult rossz állapotú helyett 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Elavult,  rossz  állapotú  az  ételszállító  gépkocsi,  mely  a  meleg  étel  házhoz 
szállítását végzi a Szociális és Családsegítő Központ irányításával 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Új  ételszállító  gépkocsi  beszerzése,  a  régi  elavult,  rossz  állapotú  helyett,  ezzel 
jobb színvonalú szolgáltatás folyamatos biztosítása  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Pályázati, vagy saját forrás felhasználásával új ételszállító gépkocsi beszerzése 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat Képviselő‐testülete, Felelős: a Szociális és Családvédelmi Központ 
vezetője  

Partnerek  Helyi vállalkozók, civil szervezetek, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014.12.31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Ételszállító gépkocsi lecserélése  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi forrás hiánya 

Szükséges erőforrások  Pályázati, vagy saját anyagi forrás  

 
 



 

 

 

Intézkedés címe:  IV/2. Jelzőrendszeres készülékszám növelése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nagyobb  az  igény  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtásra  az  idősek 
körében(kevés a készülékszám) 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges készülékszám növelése  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Anyagi forrás biztosítása, esetleges támogató vállalkozók felkutatása, készülékek 
beszerzése, készülékek kihelyezése  

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat Képviselő‐testülete, felelős: Szociális és Családvédelmi Központ  

Partnerek  Esetleges adományozók (pl. felajánlók, vállalkozók) 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2016.12.31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Magasabb készülékszám 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi forrás hiánya (pályázati, helyi forrás) 

Szükséges erőforrások  Pályázati, helyi forrás, adományok  

 
 



 

 

 

Intézkedés címe:  IV/3. Kórházból kikerült idős emberek egész napos ellátásának megoldása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Kórházból kikerült idős emberek egész napos ellátása megoldatlan 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Kórházból  kikerült  idős  emberek  egész  napos  ellátásának  megoldása,  idősek 
átmeneti  otthonának  létrehozásával,  illetve  házi  ápolási  ellátási  forma 
bevezetésével  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Kapcsolatfelvétel a  fekvő gyógyintézet vezetőjével,  idősek átmeneti otthonának 
létrehozása  pályázati  és  helyi  források  igénybevételével,  házi  ápolási  ellátás 
biztosítása ápolónő biztosításával 

Résztvevők és 
felelős 

Egészségügyi  Központ  vezetője,  háziorvosok,  Igazgatási  Iroda  vezetője,  felelős: 
Szociális és Családvédelmi Központ vezetője  

Partnerek 
Önkormányzat Képviselő‐testülete, háziorvosok, Egészségügyi Központ vezetője, 
Felelős: Szociális és Családvédelmi Központ vezetője 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017.12.31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Házi  ápolásban,  ill.  átmeneti  idősek  otthonába  elhelyezett  személyek  magas 
száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi forrás hiánya (pályázati, helyi forrás) 

Szükséges erőforrások  Pályázati és helyi források biztosítása, adományozók felkutatása  

 
 



 

 

 

Intézkedés címe: 
IV/4.  Szervezett  előadások,  tájékoztatók  az  időseknek,  hogy  ne  váljanak 
áldozatokká 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idősek gyakran áldozattá válnak, hiszen nem tudják megvédeni magukat. 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Rendvédelmi  szervek  által  tartott  szervezett  előadások,  tájékoztatók  az 
időseknek, hogy ne váljanak áldozatokká, kevésbé legyenek kiszolgáltatottak 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Rendvédelmi  szervek  (Rendőrség,  FEGY  Polgárőrség)  szervezett  előadások 
keretében,  valamint  a  Gyáli  Újságban,  a  honlapon,  a  közmeghallgatáson 
tájékoztatást  nyújtsanak  az  idősek  részre  a  személyes  környezetük,  otthonuk 
védelme érdekében, helyiség biztosítsa az előadásokhoz, előadók meghívása  

Résztvevők és 
felelős 

Rendvédelmi  szervek,  Igazgatási  Iroda  vezetője,  Szociális  és  Családvédelmi 
Központ vezetője, nyugdíjas klubok, Felelős: Gyáli Rendőrőrsparancsnok,  

Partnerek  Civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos  

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Minél kevesebben váljanak áldozatokká. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Alacsony érdeklődés az előadások iránt. 

Szükséges erőforrások  Helyiség biztosítása, előadók felkérése  

 
 



 

 

 

Intézkedés címe:  V/1. Fogyatékos gyermekeknek fejlesztő intézménybe történő bejutása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Fogyatékos  gyermekeknek  fejlesztő  intézménybe  történő  bejutása  nem 
megoldott 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Fogyatékos gyermekeknek  fejlesztő  intézménybe  történő bejuttatása Támogató 
Szolgálat segítésével  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 Anyagi  források, helyiség, szakemberek kiválasztása után a Támogató Szolgálat 
létrehozása 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat Képviselő‐testülete, Igazgatási Iroda vezetője, Felelős: Szociális és 
Családvédelmi Központ vezetője 

Partnerek  Civil szervezetek  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017.12.31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Pályázati,  önkormányzati,  helyi  források,  támogatók  felkutatása,  helyiség 
biztosítása,  szakember  kiválasztás  után  a  Támogató  Szolgálat  létrejötte  és 
folyamatos  fenntartása,  ezáltal  a  fejlesztő  intézménybe  bejuttatott  fogyatékos 
gyermekek száma  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Forráshiány  

Szükséges erőforrások 
Pályázati  és  helyi  források,  támogatások,  képzett  szakemberek  kiválasztása, 
helyiség és működési költség biztosítása 

 
 



 

 

 

Intézkedés címe:  V/2. Akadálymentes környezet megvalósítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Városunkban az akadálymentes környezet nem teljes körű 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Városunkban az akadálymentes környezet folyamatos megvalósítása  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Pályázati források és támogatók felkutatása, akadálymentesítés   

Résztvevők és 
felelős 

intézményvezetők, Felelős: Önkormányzat Képviselő‐testülete 

Partnerek  civil szervezetek, támogatók,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

folyamatos 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Akadálymentes környezeti elemek, intézkedések száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Forráshiány  

Szükséges erőforrások  Pályázati és helyi források, támogatások  

 
 



 

 

 

Intézkedés címe:  V/3. Városban élő fogyatékkal élők foglalkoztatásának emelése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Kevés foglalkoztatási lehetőség áll a fogyatékkal élők rendelkezésére 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

A  Városunkban  élő  fogyatékkal  élők  foglalkoztatási  lehetőségeinek  emelése, 
bővüljön a munkahelyeik száma  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szociális foglalkoztatási lehetőségek bővítése területi és anyagi támogatással  

Résztvevők és 
felelős 

Gyáli Polgármesteri Hivatal, Civil szervezetek, Felelős: Önkormányzat Képviselő‐
testülete 

Partnerek  Civil szervezetek, helyi vállalkozók  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017.12.31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Fogyatékkal élők munkahelyeinek száma  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Forráshiány 

Szükséges erőforrások  Pályázati és helyi anyagi források, terület biztosítása  

 
 



 

2. Összegző táblázat ‐ A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)    
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J 

Az intézkedés 
címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumok
kal 

Az intézkedés tartalma Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításána
k határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges 
erőforrások 
(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatóság
a 

Intézkedé
s 
sorszáma 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

Munkaügyi 
Központ 
kirendeltség 
létesítése  

Nincs a 
településünkön 
Munkaügyi Központ 
kirendeltség (Iroda) 

Munkaügyi 
Kirendeltség (Iroda) 
létesítése a 
Kistérségi 
Központban 

Kormány 
ablakok 
fejlesztésének 
terve, 
intézményi 
dokumentumok 

Kapcsolatfelvétel a Pest 
Megyei Kormányhivatallal, 
Pest Megyei 
Kormányhivatal Dabasi 
Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi 
kirendeltségével 
megállapodások 
előkészítése  

Igazgatási Iroda 
Vezetője  2014.12.31 Megállapodás 

elkészülte  

Humán: 
alkalmazott 
Pénzügyi: bér, 
helyiség 
fenntartási 
költség Technikai: 
helyiség 

Erőforrások 
folyamatos 
biztosítása  

1 

Ingyenes 
egészségügyi 
szűrések 
szervezése  

A gyáli 
állampolgárok 
egészségügyi 
állapotának 
javítása, 
megőrzése céljából 
az eddigi tüdő, 
sportorvosi és 
allergiavizsgálati 
szűréseken kívüli 
ingyenes szűrések 
szervezésének 
hiánya 

Ingyenes, helyben 
történő 
egészségügyi 
szűrések biztosítása 
a lakosság részére 

Népegészségüg
yi program 

Igényfelmérés alapján 
ingyenesen, helyben 
történő egészségügyi 
szűrések biztosítása a 
lakosság részére  

Egészségügyi 
Központ 
vezetője  

2014.12.31 

ingyenes 
egészségügyi 
szűrésekre történő 
jelentkezések 
magas száma  

igényfelmérést 
követően a 
szűrések 
megszervezése, 
pénzügyi forrás 
biztosítása, 
szűrések 
lebonyolítása  

Ingyenes 
szűrések 
lehetőségének 
folyamatos 
biztosítása  

2 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

Gyermekek 
Közösségi életre 
történő 
nevelésének 
korai 
megkezdése  

Gyermekek 
közösségi életre 
történő nevelését 
minél korábban elő 
kell segíteni, 
bölcsődei felvétel 
által  

Gyermekek 
közösségi 
nevelésének 
megkezdése minél 
kisebb korban  

Bölcsődei 
férőhely bővítés

Pályázat alapján 
bölcsődei férőhely 
bővítése  

Bölcsőde 
vezetője  2013.12.31 

Bölcsődei 
elhelyezési 
igények 100 %-ban 
történő kielégítése 

Pályázat alapján 
a férőhely bővítés 
megvalósítása  

elhelyezés iránti 
igények 100%-
os kielégítése 
folyamatosan 

1 

2 

Egy védőnőre 
jutó 
gyermekszám 
csökkentése  

Egy védőnőre jutó 
magas 
gyermeklétszám  

Egy védőnőre jutó 
magas 
gyermeklétszám 
csökkentése  

Egészségügyi 
Központ éves 
beszámolója  

új védőnői státusz 
létrehozása  

Egészségügyi 
Központ 
vezetője 

2015.12.31 
Egy védőnőre jutó 
gyermeklétszám 
csökkenése  

védőnői státusz 
biztosítása, 
védőnőfelvétel 
technikai 
lebonyolítása  

Erőforrások 
folyamatos 
biztosítása  
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Szakmai 
találkozó 
szervezése  

Szakmai találkozó, 
információcsere 
hiánya a 
gyermekek 
esélyegyenlőségén
ek javítása céljából, 
különös tekintettel a 
veszélyeztetett, a 
védelembe vett, a 
hátrányos helyzetű, 
a halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyermekek 
nevelésével 
kapcsolatosan 

Rendszeres 
szakmai találkozók 
szervezése a 
köznevelési 
intézmények vezetői 
részére, 
információcsere 
céljából a 
gyermekek 
esélyegyenlőségéne
k javítása céljából, 
különös tekintettel a 
veszélyeztetett, a 
védelembe vett, a 
hátrányos helyzetű, 
a halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyermekek 
nevelésével 
kapcsolatosan  

Intézmények 
éves 
beszámolói  

Szakmai találkozók 
megszervezése, 
lebonyolítása  

Szociális és 
intézményigazga
tási csoport 
vezetője  

  

a gyermekek 
esélyegyenlőségén
ek javulása, 
különös tekintettel 
a veszélyeztetett, a 
védelembe vett, a 
hátrányos 
helyzetű, a 
halmozottan 
hátrányos helyzetű
gyermekek 
tekintetében 

Meghívók 
elkészítése, 
szakmai találkozó
lebonyolítása  

Rendszeresen 
megszervezni a 
szakmai 
találkozókat  

3 

Ingyenes nyári 
táboroztatás 
biztosítása  

Ingyenes nyári 
táboroztatás 
biztosítása a 
gyermekek 
esélyegyenlőségén
ek javítása céljából, 
különös tekintettel a 
tehetséges, 
veszélyeztetett, a 
védelembe vett, a 
hátrányos helyzetű 
és a halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyermekek részére 

Ingyenes nyári 
táboroztatás 
biztosítása a 
gyermekek 
esélyegyenlőségéne
k javítása céljából, 
különös tekintettel a 
tehetséges, 
veszélyeztetett, a 
védelembe vett, a 
hátrányos helyzetű 
és a halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyermekek részére 

Intézmények 
éves 
beszámolója  

Igényfelmérés, 
intézmények vezetőinek 
javaslatainak begyűjtése, 
anyagi forrás biztosítása a 
gyermekek 
esélyegyenlőségének 
javítása céljából, különös 
tekintettel a tehetséges, 
veszélyeztetett, a 
védelembe vett, a 
hátrányos helyzetű és a 
halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek 
részére 

Igazgatási Iroda 
vezetője,  2013.06.30 

Ingyenes nyári 
táboroztatás 
biztosítása a a 
gyermekek 
esélyegyenlőségén
ek javítása 
céljából, különös 
tekintettel a 
tehetséges, 
veszélyeztetett, a 
védelembe vett, a 
hátrányos helyzetű
és a halmozottan 
hátrányos helyzetű
gyermekek részére

Intézményvezetők 
javaslata alapján, 
alapítványi 
támogatások, 
helyi források 
biztosítása, 
gyermekek 
ingyenes 
táboroztatása  

Minden évben, 
folyamatosan 
meghatározott 
számú gyermek 
esetében 
ingyenes nyári 
táboroztatás 
biztosítása  

4 

Gyermekek 
közösségi életre 
történő 
nevelésének 
korai 
megkezdése  

Gyermekek 
közösségi életre 
történő nevelését 
minél korábban elő 
kell segíteni óvodai 
felvétel által  

Gyermekek 
közösségi 
nevelésének 
megkezdése minél 
kisebb korban  

intézményi 
dokumentumok 

Pályázat alapján óvodai 
férőhelybővítés  Óvodavezető  2016.09.01 

Óvodai elhelyezési 
igények 100 %-ban 
történő kielégítése 
alacsonyabb 
csoportlétszámmal 

Pályázati és saját 
erőforrások 
biztosítása  

Elhelyezései 
kérelmek 
kielégítése 
folyamatosan, a 
jogszabály által 
meghatározott 
csoportlétszám
mal  

5 

III. A nők esélyegyenlősége 
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Felmérés 
készítése 
krízishelyzet 
esetén az 
elérhető 
szolgáltatásokra 
vonatkozóan 

Felmérés készítése 
a település 
közelében elérhető 
szolgáltatásokra 
vonatkozóan 
(krízishelyzet 
esetén, családon 
belüli erőszak 
esetén az 
erőszakot 
elszenvedő 
családtagok 
menekítése, 
valamint szükséges 
mentális 
gondozásuk 
szükségessége 
esetén)  

Felmérés készítése 
a település 
közelében elérhető 
szolgáltatásokra 
vonatkozóan 
(krízishelyzet 
esetén)  

Intézményi 
dokumentumok

Felmérés készítése a 
település közelében 
elérhető szolgáltatásokra 
vonatkozóan 
(krízishelyzet esetén) 

Családvédelmi 
Központ 
vezetője 

2013.12.31 Nyilvántartás 
elkészülte  

Adatok 
begyűjtése  

Adatbázist 
folyamatosan 
frissíteni, 
aktualizálni 
szükséges  

1 

Családterápia 
ellátás 
biztosítása  

Családterápiai 
ellátás hiánya 
településünkön  

Családon belüli 
konfliktusok 
számának 
csökkentése  

Intézményi 
dokumentumok 

Meghatározott 
rendszerességgel 
családterápiai ellátás 
működtetése  

Családvédelmi 
Központ 
vezetője  

2015.12.31 
családterápiai 
ellátásban 
részesülők száma 

Megfelelő 
szakember 
kiválasztása, 
bérköltség és 
helyigény 
biztosítása  

Folyamatos 
működés 
biztosítása  

2 

Családbarát 
munkahelyek 
felmérése a 
település 
intézményeiben  

A településen lévő 
intézmények 
tekintetében, 
nyilvántartás hiánya 
a családbarát 
munkahelyekről 
(részmunkaidős 
munkaidő és 
rugalmas 
munkakezdés) 

Minél több 
családbarát 
munkahely alakuljon 
ki a város 
működtetésében 
lévő intézmények 
között  

Intézményi 
dokumentumok 

Felmérést követően, 
lehetőség szerint 
részmunkaidő és 
rugalmas munkakezdés 
lehetőségének biztosítása 

Intézmények 
vezetői    

Felmérés 
elkészültét 
követően, 
családbarát 
munkahelyek 
kialakulása 
(részmunkaidős 
munkaidő és 
rugalmas 
munkakezdési 
lehetőségek 
biztosításával) 

Adatok, 
lehetőségek 
kielemzése, 
intézkedések 
bevezetése  

Lehetőségekhez 
mérten, 
rugalmas 
munkakezdés 
és 
részmunkaidős 
munkaidő 
biztosítása  

3 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 
Új ételszállító 
gépjármű 
vásárlása  

Elavult, rossz 
állapotú az 
ételszállító 
gépkocsi, mely a 
meleg étel házhoz 
szállítását végzi a 
Családsegítő 
Központ 
irányításával 

Új ételszállító autó 
beszerzése, a régi 
elavult rossz 
állapotú helyett  

Intézményi 
dokumentumok 

Pályázati úton, vagy saját 
forrás felhasználásával új 
étel szállító gépkocsi 
beszerzése  

Családvédelmi 
Központ 
vezetője 

2014.12.31 
Ételszállító 
gépkocsi 
lecserélése  

Anyagi forrás 
biztosítása,(pályá
zati vagy saját 
forrás)  

Jobb színvonalú 
szolgáltatás 
folyamatos 
biztosítása  
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Jelzőrendszeres 
készülékszám 
növelése  

Nagyobb az igény a 
jelzőrendszeres 
házi 
segítségnyújtásra 
az idősek 
körében(kevés a 
készülékszám) 

Mivel kevés a 
jelzőrendszeres 
készülékszám, ezért 
a nagyobb 
készülékszám 
biztosítása  

Intézményi 
dokumentumok 

Jelzőrendszeres 
készülékek beszerzése és 
és kihelyezése  

Családvédelmi 
Központ 
vezetője 

2016.12.31 Kihelyezett 
készülékek száma 

létszámbővítés és 
anyagi forrás 
biztosítása  

Folyamatosan 
biztosítani a 
magasabb 
készülékszámot 

2 

Kórházból 
kikerült idős 
emberek egész 
napos 
ellátásának 
megoldása  

Kórházból kikerült 
idős emberek 
egész napos 
ellátása 
megoldatlan  

Megoldódjon a 
kórházból kikerülő, 
gondozást igénylő 
idősek otthoni 
ellátása 

Intézményi 
beszámoló  

Idősek átmeneti 
otthonának létrehozása, 
forrás megteremtésével 
illetve, házi ápolási 
ellátási forma bevezetése 

Családvédelmi 
Központ 
vezetője 

2017.12.31 

Házi ápolásban , 
ill. átmeneti 
otthonban 
elhelyezett 
személyek száma 

anyagi támogatás 
biztosítása és 
intézmény 
létrehozása  

Szolgáltatások 
folyamatos 
biztosítása  

3 

Szervezett 
előadások, 
tájékoztatók az 
időseknek, hogy 
ne váljanak 
áldozatokká  

Az idősek gyakran 
áldozattá válnak, 
hiszen nem tudják 
megvédeni 
magukat.  

Kevésbé legyenek 
kiszolgáltatottak az 
idősek  

Rendvédelmi 
szervek 
beszámolói  

Rendvédelmi szervek 
(Rendőrség, FEGY 
Polgárőrség) szervezett 
előadások keretében, 
valamint a Gyáli 
Újságban, a honlapon, a 
közmeghallgatáson 
tájékoztatást nyújtsanak 
az idősek részére a 
személyes környezetük, 
otthonuk védelme 
érdekében  

Gyáli 
Rendőrörsparan
csnok, 
Igazgatási Iroda 
vezetője  

  
Minél kevesebben 
váljanak 
"áldozatokká".  

Meghirdetés, 
megszervezés  

Folyamatosan 
kell "sulykolni" 
az idősekbe, 
hogy hogyan 
tudják 
megvédeni 
magukat 

4 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

Fogyatékos 
gyermekeknek 
fejlesztő 
intézménybe 
történő bejutása 

Fogyatékos 
gyermekeknek 
fejlesztő 
intézménybe 
történő bejutása 
nem megoldott 

Fogyatékos 
gyermekek 
Támogató Szolgálat 
létrehozása  

Intézményi 
dokumentumok 

Fogyatékos gyermekek 
Támogató Szolgálat 
létrejötte  

Családvédelmi 
Központ 
vezetője  

2017.12.31 

Fejlesztő 
intézménybe 
bejuttatott 
fogyatékos 
gyermekek száma 

Támogató 
Szolgálat 
létrehozásához 
szükséges 
szakemberek 
kiválasztása, 
helyiség és 
működés 
biztosítása  

Támogató 
Szolgálat 
folyamatos 
működése  

1 

2 
Akadálymentes 
környezet 
megvalósítása  

Városunkban az 
akadálymentes 
környezet nem 
teljes körű  

Minél 
akadálymentesebb 
környezet 
megteremtése  

Településfejlesz
tési koncepció, 
Integrált 
Városfejlesztési 
Stratégia (IVS), 
Városban lévő 
intézmények 
fejlesztési 
programjai 

Járdák, utak, 
gyalogátkelőhelyek 
akadálymentesítése, 
akadálymentes 
közlekedés biztosítása, 
valamint az 
önkormányzati 
fenntartású intézmények 
akadálymentesítése 

Gyál Város 
Önkormányzat 
Képviselő-
testülete, 
intézményvezető
k  

  

akadálymentes 
környezeti elemek, 
intézkedések 
száma  

Pályázati és saját 
források 
felhasználásával, 
szervezési 
intézkedések  

Folyamatos  
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Városban élő 
fogyatékkal élők 
foglalkoztatásána
k emelése  

Kevés 
foglalkoztatási 
lehetőség áll a 
fogyatékkal élők 
rendelkezésére  

Bővüljön a 
fogyatékkal élők 
munkahelyeinek a 
száma  

  
Fogyatékkal élők szociális 
foglalkoztatásához való 
hozzájárulás  

Gyál Város 
Önkormányzat 
Képviselő-
testülete 

2017.12.31 
Fogyatékkal élők 
munkahelyeinek 
száma  

Terület és anyagi 
támogatás 
biztosítása  

Folyamatos 
munkalehetőség 
biztosítása a 
fogyatékkal élők 
részére  

 



 

3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

 
Önkormányzatunk  az  általa  fenntartott  intézmények  vezetői  számára  feladatul  adja  és  ellenőrzi,  a 
településen működő  nem  önkormányzati  fenntartású  intézmények  vezetőit  pedig  partneri  viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk  azt  is  kéri  intézményeitől  és  partnereitől,  hogy  vizsgálják  meg,  és  a  program 
elfogadását  követően  biztosítsák,  hogy  az  intézményük működését  érintő,  és  az  esélyegyenlőség 
szempontjából  fontos  egyéb  közszolgáltatásokat  meghatározó  stratégiai  dokumentumokba  és 
iránymutatásokba  épüljenek  be  és  érvényesüljenek  az  egyenlő  bánásmódra  és  esélyegyenlőségre 
vonatkozó  azon  kötelezettségek,  melyek  az  önkormányzat  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programjában 
részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 
cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek  során  nyert  információk  visszacsatolására,  valamint  a  programba  történő  beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT‐ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 

 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 
HEP Fórum tagjai:  
  Igazgatási Iroda vezetője   ‐ Gyáli Polgármesteri Hivatal  
  Vezető védőnő      ‐ Városi Egészségügyi Központ  
  Gácsi Kiss Dezsőné    ‐ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub vezetője 
  Regéczi Béláné      ‐ Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete 
  Polyák Józsefné     ‐ esélyegyenlőségi referens Gyáli Polgármesteri Hivatal 
 
A HEP Fórum feladatai: 
‐  az  HEP  IT  megvalósulásának  figyelemmel  kísérése,  a  kötelezettségek  teljesítésének  nyomon 
követése,  dokumentálása,  és  mindezekről  a  település  képviselő‐testületének  rendszeres 
tájékoztatása, 
‐ annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették‐e 
a  kitűzött  célok  megvalósulását,  és  az  ezen  tapasztalatok  alapján  esetleges  új  beavatkozások 
meghatározása 
‐ a HEP IT‐ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  

 



 

‐ az esetleges változások beépítése a HEP IT‐be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő‐testületi 
döntésre 
‐ az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
‐ a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A  Fórum  javaslatot  tesz  az  HEP  IT  megvalósulásáról  készített  beszámoló  elfogadására,  vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy‐egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 

Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot 
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek. 

Nyilvánosság 

A  program  elfogadását  megelőzően,  a  véleménynyilvánítás  lehetőségének  biztosítása  érdekében 
társadalmi  egyeztetésre  bocsátjuk  a  programot,  ezért  e‐mail‐ben megküldésre  került  a  település 
döntéshozói, tisztségviselői, az intézményeknek és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 
képviselői részére.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja a Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala 
is,  valamint  a  megvalósítás  folyamatát  koordináló  HEP  Fórum  első  ülésének  mihamarabbi 
összehívása.  
 
A nyilvánosság  folyamatos biztosítására  legalább évente  tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért  eredményekről,  a  monitoring  eredményeiről  a  település  döntéshozóit,  tisztségviselőit,  az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A  HEP  Fórum  által  végzett  éves  monitoring  vizsgálatok  eredményeit  nyilvánosságra  hozzuk  a 
személyes  adatok  védelmének  biztosítása  mellett.  A  nyilvánosság  biztosítására  az  önkormányzat 
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 
intézményeinek  különböző  rendezvényein,  beépítjük  kiadványainkba,  a  tolerancia,  a  befogadás,  a 
hátrányos helyzetűek  támogatásának  fontosságát  igyekszünk megértetni a  lakossággal, a  támogató 
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
 

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  végrehajtásáért  az  önkormányzat  részéről  felel:  Gyál  Város 
Aljegyzője  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum  létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
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- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel  azért,  hogy  a  település  minden  lakója  és  az  érintett  szakmai  és  társadalmi 
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel  kíséri  azt,  hogy  az  önkormányzat  döntéshozói,  tisztségviselői  és 
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP‐ben foglaltakat.  

o Támogatnia  kell,  hogy  az  önkormányzat,  illetve  intézményeinek  vezetői  minden 
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

o Kötelessége  az  egyenlő  bánásmód  elvét  sértő  esetekben meg  tennie  a  szükséges 
lépéseket,  vizsgálatot  kezdeményezni,  és  a  jogsértés  következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:  
 

- a  HEP  IT  megvalósításának  koordinálása  (a  HEP  IT‐ben  érintett  felek  tevékenységének 
összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az  esélyegyenlőség  sérülésére  vonatkozó  esetleges  panaszok  kivizsgálása  az  önkormányzat 

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy  ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó  jogi 
előírásokat,  biztosítsák  a  diszkriminációmentes  intézményi  szolgáltatásokat,  a  befogadó  és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

- Felelősségük  továbbá,  hogy  ismerjék  a  HEP  IT‐ben  foglaltakat  és  közreműködjenek  annak 
megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az  önkormányzati  intézmények  vezetői  intézményi  akciótervben  gondoskodjanak  az 

Esélyegyenlőségi  Programban  foglaltaknak  az  intézményükben  történő  maradéktalan 
érvényesüléséről. 

 
Minden,  az  önkormányzattal  és  annak  intézményeivel  szerződéses  viszonyban  álló,  számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT‐t, magára nézve kötelezőként kövesse 
azt,  és  megfeleljen  az  elvárásainak,  amelyre  vonatkozó  passzust  a  jövőben  bele  kell  foglalni  a 
szerződésbe.  Szükséges  továbbá,  hogy  a  jogszabály  által  előírt  feladatmegosztás,  együttműködési 
kötelezettség  alapján  a  települési önkormányzattal  kapcsolatban  álló  szereplők  ismerjék  a HEP‐et, 
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.  
 

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben  a  kétévente  előírt  –  de  ennél  gyakrabban,  pl.  évente  is  elvégezhető  ‐    felülvizsgálat 
során kiderül, hogy a HEP IT‐ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 
jelentést  kér  a  beavatkozási  terület  felelősétől,  amelyben  bemutatja  az  indikátorok  teljesülése 
elmaradásának  okait,  és  a  beavatkozási  tevékenységek  korrekciójára,  kiegészítésére  vonatkozó 
intézkedési  tervjavaslatát  annak  érdekében,  hogy  a  célok  teljesíthetők  legyenek.  A  HEP  Fórum  a 
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 
képviselő‐testületének a szükséges intézkedésekre. 
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A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP  IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét  sértő esetekben  az HEP  IT  végrehajtásáért  felelős  személy megteszi  a 
szükséges  lépéseket,  vizsgálatot  kezdeményez,  és  intézkedik  a  jogsértés  következményeinek 
elhárításáról. 
Az HEP IT‐t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon  járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

I. A Gyál város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és  társadalmi vitája megtörtént. Az  itt 
született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
II. Ezt követően Gyál város Képviselő‐testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az 
Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek:  
A HEP elkészítését segítő táblázatok 
…………Kt. határozat 
 
2013. június …….                Pápai Mihály  
                    polgármester 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program kihirdetése 2013. június 28‐án megtörtént. 
 

2013. június 28.                 Rozgonyi Erik 
                    címzetes főjegyző 

 
A  Gyál  Önkormányzat  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programjának  partnerei  ismerik  a  Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
Partnerek:  
  Igazgatási Iroda vezetője   ‐ Gyáli Polgármesteri Hivatal  
  Vezető védőnő      ‐ Városi Egészségügyi Központ  
  Gácsi Kiss Dezsőné    ‐ Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub vezetője 
  Regéczi Béláné      ‐ Egymásért Mozgássérültek Gyáli Egyesülete 
 
 
Dátum                    Partner aláírás 
 
 
 
 
Dátum                    Partner aláírás 
 
 
 
 
 
Dátum                    Partner aláírás 
 
 
 
 
 
Dátum                    Partner aláírás 
 



1. sz. melléklet  
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok  

 

 

1. számú táblázat ‐ Lakónépesség száma az év végén 

  Fő  Változás 

2007  23286   

2008  23518  101% 

2009  23683  101% 

2010  23714  100% 

2011  23779  100% 

2012  23410  98% 

2013    0% 

2014     

2015     

2016     

2017     
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2. számú táblázat ‐ Állandó népesség         

fő  % 
  

nők  férfiak  összesen nők  férfiak 

nő  12167 11612  23779  51%  49% 

0‐2 évesek                

0‐14 éves  1865 1960  3825  49%  51% 

15‐17 éves  424  446  870  49%  51% 

18‐59 éves  7191 7348  14539  47%  53% 

60‐64 éves  786  618  1404  56%  44% 

65 év feletti  1901 1240  3141  61%  39% 

Forrás: TeIR, KSH‐TSTAR           
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3. számú táblázat ‐ Öregedési index 

  
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
0‐14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%)

2001  nincs adat  4013  #ÉRTÉK! 

2008  2789  3961  70,4% 

2009  2939  3955  74,3% 

2010  3052  3866  78,9% 

2011  3141  3825  82,1% 

2012  nincs adat  nincs adat  #ÉRTÉK! 

2013        #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014        #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015        #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016        #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017        #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, KSH‐TSTAR     
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4. számú táblázat ‐ Belföldi vándorlások 

   állandó jellegű odavándorlás  elvándorlás  egyenleg 

2008  852  720  132 

2009  604  545  59 

2010  569  593  ‐24 

2011  468  484  ‐16 

2012  nincs adat  nincs adat   

2013        0 

2014        0 

2015        0 

2016        0 

2017        0 

Forrás: TeIR, KSH‐TSTAR     
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5. számú táblázat ‐ Természetes 
szaporodás   

 

  
élve 

születések 
száma 

halálozások 
száma 

természetes szaporodás (fő) 

 

2008  279  212  67  

2009  265  196  69  

2010  249  218  31  

2011  214  204  10  

2012  nincs adat  nincs adat    

2013        0  

2014        0  

2015        0  

2016        0  

2017        0  

Forrás: TeIR, KSH‐
TSTAR     
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3.2.1. számú táblázat ‐ Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15‐64 évesek 
száma 

15‐64 év közötti 
lakónépesség (fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő  férfi  összesen  nő  férfi  összesen 
év  

fő  fő  fő  fő  %  fő  %  fő  % 

2008  8392 8376  16768  206  2,5%  184  2,2%  390 2,3% 

2009  8385 8404  16789  358  4,3%  415  4,9%  773 4,6% 

2010  8392 8404  16796  354  4,2%  394  4,7%  748 4,5% 

2011  8401 8412  16813  358  4,3%  325  3,9%  683 4,1% 

2012        0            0   

2013        0            0   

2014        0            0   

2015        0            0   

2016        0            0   

2017        0            0   

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal           
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3.2.2. számú táblázat ‐ Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
 

      2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 2015  2016 2017

nyilvántartott 
álláskeresők 

száma összesen
fő  390  773  748  683  0  0  0  0  0  0 

fő  9  25  13  14                   20 éves és 
fiatalabb  %  2,3%  3,2%  1,7%  2,0%             

fő  40  79  70  67                   
21‐25 év  

%  10,3%  10,2%  9,4%  9,8%             

fő  49  90  79  65                   
26‐30 év 

%  12,6%  11,6%  10,6%  9,5%             

fő  57  113  92  86                   
31‐35 év 

%  14,6%  14,6%  12,3%  12,6%            

fő  59  106  110  93                   
36‐40 év 

%  15,1%  13,7%  14,7%  13,6%            

fő  51  103  125  100                   
41‐45 év 

%  13,1%  13,3%  16,7%  14,6%            

fő  41  96  80  83                   
46‐50 év 

%  10,5%  12,4%  10,7%  12,2%            

fő  51  97  105  89             
51‐55 év 

%  13,1%  12,5%  14,0%  13,0%            

fő  31  62  69  81             
56‐60 év 

%  7,9%  8,0%  9,2%  11,9%            

fő  2  2  5  5             
61 év felett 

%  0,5%  0,3%  0,7%  0,7%             
Forrás: TeIR, Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal                     
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3.2.3. számú tábla ‐ A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli  180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő  fő  % 
év  

nő  férfi  összesen  nő  férfi összesen  Nő  férfi  összesen 

2008  206  184  390  72  59  131  35,0%  32,1%  33,6% 

2009  358  415  773  171 180 351  47,8%  43,4%  45,4% 

2010  354  394  748  198 210 408  55,9%  53,3%  54,5% 

2011  358  325  683  201 163 364  56,1%  50,2%  53,3% 

2012        0       0       

2013        0       0       

2014        0       0       

2015        0       0       

2016        0       0       

2017        0       0       

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal             
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3.2.4. számú táblázat ‐ Pályakezdő álláskeresők száma és a 18‐29 éves népesség száma 

18‐29 évesek száma  Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő  férfi  összesen  nő  Férfi  összesen év  

fő  fő  fő  fő %  fő %  fő  % 

2008  1839  1846  3685  4 0,2%  2 0,1%  6  0,2% 

2009  1800  1865  3665  5 0,3%  6 0,3%  11  0,3% 

2010  1799  1851  3650  5 0,3%  4 0,2%  9  0,2% 

2011  1826  1859  3685  9 0,5%  6 0,3%  15  0,4% 

2012        0           0   

2013        0           0   

2014        0           0   

2015        0           0   

2016        0           0   

2017        0           0   

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal           
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3.2.5. számú táblázat ‐ Alacsonyan iskolázott népesség 

15 éves és idősebb lakosság 
száma összesen 

15‐X éves legalább általános 
iskolát végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 
15‐x évesek száma  

év  

összesen  nő  férfi  összesen  nő  férfi  Összesen  nő  férfi 

   fő  fő  fő  fő  fő  fő  fő  %  fő  %  fő  % 

2001  18524  9660  8864  15454  7898 7556  3070  16,6% 1762 18,2%  1308 14,8% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás  

 
3.2.6. számú táblázat ‐ Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint   

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 
végzettség szerint   nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen  8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség   

év 

 Fő  fő  %  fő  %  fő  %   

2008  490  15  3,1%  143  29,2%  332  67,8%   

2009  773  16  2,1%  220  28,5%  537  69,5%   

2010  785  23  2,9%  237  30,2%  525  66,9%   

2011  714  21  2,9%  207  29,0%  486  68,1%   

2012  772  20  2,6%  223  28,9%  529  68,5%   

2013  0                

2014  0                

2015  0                

2016  0                

2017  0                

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal             
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3.2.7. számú táblázat ‐ Felnőttoktatásban résztvevők    

általános iskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

8. évfolyamot 
felnőttoktatásban 
eredményesen 
elvégzők száma 

 

 év 

fő  Fő  % 
 

2009  0  0    

2010  0  0    

2011  0  0    

2012  0  0    

2013          

2014          

2015          

2016          

2017          

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)  
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3.2.8. számú táblázat ‐ Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

középfokú 
felnőttoktatásban 
résztvevők összesen 

szakiskolai 
felnőttoktatásban  

résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásba
n résztvevők  év 

fő  fő  %  fő  %  fő  % 

2009  115  0  0,0%  115  100,0%  0  0,0% 

2010  175  0  0,0%  175  100,0%  0  0,0% 

2011  112  0  0,0%  112  100,0%  0  0,0% 

2012  69  0  0,0%  69  100,0%  0  0,0% 

2013  0               

2014  0               

2015  0               

2016  0               

2017  0               

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat 
(TÁKISZ)       
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3.2.9. számú táblázat ‐ Közfoglalkoztatásban résztvevők száma  

év 

Közfoglalkoztat
ásban 

résztvevők 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztat
ásban 

résztvevő 
romák/cigányo

k száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya az 
aktív korú roma/cigány 
lakossághoz képest 

 

2010  28  0%  nincs adat  nincs adat 
 

2011  49  0%  nincs adat  nincs adat  

2012  74  0%  nincs adat  nincs adat 
 

2013              

2014              

2015              

2016              

2017              

Forrás: 
Önkormányzat 
adatai       
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3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja ‐ 
vállalkozások 

év 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kiskeres
kedelmi 
üzletek 
száma 

vendéglátóh
elyek száma 

állami 
szektorban 
foglalkoztat
ottak száma

kivetett 
iparűzési adó 

befizetett 
iparűzési adó

működő 
foglalkoztat

ási 
programok 
száma 
helyben 

foglalkoztatás
i 

programokba
n részt vevők 

száma 

2008  1708  102  49  nincs adat  829501355  740527563       

2009  1890  109  41  nincs adat  966097196  826256410       

2010  1904  101  39  nincs adat  1044047454  803767971       

2011  1867  111  45  nincs adat  962405353  840949973       

2012  1806  97  41  nincs adat  1257058185  1062182659      

2013          
  

           

2014                         

2015                         

2016                         

2017                         
Forrás: TEIR, T‐Star, 
önkormányzat adatai           

 
3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja ‐ közlekedés 

  

elérhetőség 
átlagos 
ideje 

autóval 

autóbusz 
járatpárok 
száma 
munka‐
napokon 

átlagos utazási idő 
autóbusszal 

vonat 
járatok 
átlagos 
száma 

munkanapo
kon 

átlagos 
utazási idő 
vonattal 

Kerékpár úton 
való 

megközelíthetősé
g 

átlagos 
utazási idő 
kerékpáron 

Legközelebbi 
centrum 

30 perc  4  80 perc (oda‐vissza) 23  30 perc  nincs    

Megye‐székhely  30  4  80 perc (oda‐vissza) 23  30 perc  nincs    

Főváros  30  4  80 perc (oda‐vissza) 23  30 perc  nincs    

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai         
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3.2.12. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi 
potenciálja – fiatalok 

  

van/ninc
s 

Felsorolás 

fiatalok 
foglalkoztatását 
megkönnyítő 
programok a 
településen 

van 

Első munkahely garancia program 25 év alattiaknak, 
átképzési programok a szakma megszerzéséhez 
(Gyálon kb. 50 fő átlagosan, fémipari 
szakmunkásképzés, targoncás, stb. képzések), 
Országos, megyei programok helyi szintre történő 
leosztása, TÁMOP1.1.4. ‐ hátrányos helyzetűekre 
vonatkozó felzárkóztatási program, kb. 400 fős, 
melyből a Gyáliak aránya kb. 100 fő. TÁMOP 1.1.1. 
program‐ Megváltozott munkaképességűek 
munkaerőpiacon történő elhelyezkedését könnyítő 
komplex programok 

fiatalok 
foglalkoztatását 
megkönnyítő 
programok a 
vonzásközpontban 

van  ua. 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra 
való átmenetet 
megkönnyítő 
programok a 
településen 

van  ua. 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra 
való átmenetet 
megkönnyítő 
programok a 
vonzásközpontban 

van  ua. 

Forrás: helyi 
adatgyűjtés 
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3.2.13. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi 
potenciálja – programokon részvevő  fiatalok száma 

fiatalok 
foglalkoztatását 
megkönnyítő 
programok a 
településen 

fiatalok 
foglalkoztatásá
t megkönnyítő 
programok a 
vonzáskörzetb

en 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő 
programok a településen

az oktatásból a 
munkaerőpiacra 
való átmenetet 
megkönnyítő 
programok a 

vonzáskörzetben 

év 

férfi  nő  férfi  nő  férfi  nő  férfi  nő 

2008                         

2009                               

2010                         

2011                         

2012                         

2013                         

2014                         

2015                         

2016                         

2017                         

Forrás: helyi 
adatgyűjtés 
             
3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés 
esélyének helyi potenciálja ‐ felnőttek 

 

  
van/nincs  Felsorolás 

 

Felnőtt képző programok a 
településen 

  

Álláskeresési 
tanácsadás, 
tréningek, 
klubok, 
ingyenes 
mentálhigiéniás 
tanácsadások ‐ 
Gyálról kb. 20 
fő kér ilyen 
jellegű 
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segítséget.  

Felnőtt képző programok a 
vonzásközpontban 

     
 

egyéb munkaerő‐piaci szolgáltatások 
a településen 

     
 

egyéb munkaerő‐piaci szolgáltatások 
a vonzásközpontban 

     
 

Helyi foglalkoztatási programok a 
településen 

     
 

Helyi foglalkoztatási programok a 
vonzásközpontban 

     
 

 
 
3.2.15. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének 
helyi potenciálja – programokon részvevő  felnőttek  száma 

 

felnőttké
pző 

program
ok a 

település
en 

felnőttkép
ző 

programok 
a 

vonzásköz
pontban 

egyéb 
munkaerő‐

piaci 
szolgáltatá

sok a 
települése

n 

egyéb 
munkaerő‐piaci 
szolgáltatások a 
vonzáskörzetbe

n 

helyi 
foglalkozta

tási 
programok 

a 
települése

n 

helyi 
foglalkoztatási 
programok a 

vonzáskörzetbe
n 

 

év 

férfi  nő  férfi nő  férfi  nő  férfi  nő  férfi nő 
férf
i 

nő 
 

2008                                      

2009                                      

2010                                      

2011                                      

2012                                      

2013                                      

2014                                      
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2015                                      

2016                                      

2017                                      

Forrás: helyi 
adatgyűjtés                     

 

                     

                     

                     

 

 

 

3.2.16. számú táblázat – Mélyszegénységben élők és romák 
foglalkoztatása 

 

év  mélyszegénységben élők  Romák/cigányok  

2008  nincs adat  nincs adat  

2009  nincs adat  nincs adat  

2010  nincs adat  nincs adat  

2011  nincs adat  nincs adat  

2012  nincs adat  nincs adat  

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
3.3.1. számú táblázat – Álláskeresési 
segélyben részesülők száma    

 

év 

15‐64 év 
közötti 

lakónépesség 
száma 

segélyben 
részesülők fő 

segélyben részesülők % 

2008  361  43  11,9% 

2009  619  66  10,7% 

2010  810  91  11,2% 

2011  578  73  12,6% 

2012  740  12  1,6% 

2013         

2014         

2015         

2016         
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2017        #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal 

 
 
   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

        

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 
3.3.2. számú táblázat ‐ Járadékra jogosultak száma 

nyilvántartott álláskeresők 
száma 

álláskeresési járadékra jogosultak  
év 

fő  fő  % 

2008  345  168 48,7% 

2009  753  353 46,9% 

2010  753  294 39,0% 

2011  663  238 35,9% 

2012  728  126 17,3% 

2013         

2014         

2015         
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2016         

2017         

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     

     

     

     

     

     

 

  
 

 

 

 

 

       

 
3.3.3. számú táblázat‐ Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 

rendszeres szociális 
segélyben részesülők 

  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) 
év 

fő 
15‐64 évesek 

%‐ában 
fő 

munkanélküliek %‐
ában 

Azoknak a száma, 
akik 30 nap 

munkaviszonyt 
nem tudtak 

igazolni és az FHT 
jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a száma, akiktől 
helyi önkormányzati rendelet 

alapján megvonták a 
támogatást 

2008  21  0,125  110  31,88       

2009  68  0,405  169  22,44       

2010  49  0,291  195  25,89       

2011  55  0,342  316  47,66  17    

2012  35         319  43,81  22

2013                   
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2014                   

2015                   

2016                   

2017                   

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal       

 

            

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 

Felnőttek és 
gyermekek részére 
tervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által ellátott 
szolgálatok száma 

2008  0  8  4 

2009  0  8  4 

2010  0  8  4 

2011  0  8  4 

2012  0  8  4 

2013          

2014          

2015          

2016          

2017          

Forrás: TeIR, KSH Tstar     
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3.6.2. számú táblázat ‐ Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma  

év  közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
 

2008  642  

2009  578  

2010  554  

2011  392  

2012  311  

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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3.6.3. számú táblázat ‐ Ápolási díjban részesítettek száma

év 
ápolási díjban részesítettek 

száma   

2008  98   

2009  51   

2010  107   

2011  183   

2012  268   

2013      

2014      

2015      

2016      

2017      

Forrás: TeIR, KSH Tstar     
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3.4.1. számú táblázat ‐ Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállomá
ny (db) 

  
bérlakás 

állomány (db)
  

szociális 
lakásállo
mány (db)

  

egyéb 
lakáscélra 
használt 
nem 

lakáscélú 
ingatlanok 

(db) 

  

     

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 
lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 
lakások 
száma 

2008  8128  nincs adat  0             0 nincs adat  

2009  8231  nincs adat  0              0 nincs adat

2010  8280  nincs adat  0              0 nincs adat

2011  8314  nincs adat  0             0 nincs adat  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

 

 
 

3.4.2. számú táblázat ‐ Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság  

év 
Feltárt veszélyeztetett 

lakhatási helyzetek száma 
Hajléktalanok száma 

2008  nincs adat  nincs adat 
2009  nincs adat  nincs adat 
2010  nincs adat  nincs adat 
2011  nincs adat  nincs adat 
2012  nincs adat  nincs adat 

 24 



 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.3. számú táblázat ‐ Támogatásban 
részesülők 

 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 
adósságcsökkentési támogatásban 

részesülők száma 

 

2008  111  0  
2009  182  0  
2010  216  0  

2011  254  0  

2012  272  0  
2013        

2014        

2015        

2016        

2017        

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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4.1.1. számú táblázat ‐ Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma 

 

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 

Megszűntetett esetek 
száma a 18 év alatti 

védelembe vettek közül

veszélyeztetett 
kiskorú gyermekek 

száma 

 

2008  37  7  210  

2009  42  7  242  

2010  44  11  264  

2011  39  5  320  

2012  33  9  343  

2013            

2014            

2015            

2016            

2017            

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.1.2. számú táblázat ‐ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 
gyermekek száma

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 
gyermekek száma

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek 

száma 

2008  589  nincs adat  6  nincs adat  607 

2009  601  nincs adat  6  nincs adat  622 

2010  613  nincs adat  6  nincs adat  654 

2011  650  nincs adat  6  nincs adat  680 

2012  667  nincs adat  6  nincs adat  657 

2013                

2014                

2015                

2016                

2017                

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok   
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai ‐ iskolai juttatásokban részesülők száma 
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év 

 Ingyenes 
étkezésben 

résztvevők száma 
óvoda 

Ingyenes étkezésben 
résztvevők száma 
iskola 1‐8. évfolyam 

50 százalékos mértékű 
kedvezményes 

étkezésre jogosultak 
száma 1‐13. évfolyam

 Ingyenes 
tankönyv‐
ellátásban 
részesülők 
száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 
részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 
részesülők 
száma 

2008  164  310  89  732  6  0 

2009  191  359  108  797  11  0 

2010  205  431  129  819  23  211 

2011  237  487  135  839  24  250 

2012              21  0 
 
4.1.4. számú táblázat – Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek 
száma 

 

év 

Magyar 
állampolgársággal nem 
rendelkező óvodások 

száma (fő) 

 
Ebből hátrányos 
helyzetű (fő) 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező 

általános iskolások 
száma (fő) 

Ebből 
hátrányos 

helyzetű (fő)

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező, 18 

év alatti 
középiskolások 
száma (fő) 

Ebből 
hátrányos 
helyzetű 

(fő) 

 

2008  0          0  22    0   

2009  0       0 16  0         

2010  0    0  14   0         

2011  0       0 35  4         

2012  4                  4 33 0   

2013                      

 
4.3.1. számú táblázat – 
Védőnői álláshelyek 
száma 

év  védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó 
gyermekek száma 

2008  9  276 

2009  9  259 

2010  9  267 

2011  9  249 

2012  9  252 

 
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
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év 
Betöltetlen felnőtt 
háziorvosi praxis/ok 

száma 

Háziorvos 
által ellátott 
személyek 
száma 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek száma 

Felnőtt házi orvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

2008  0  85473  37393  0 

2009  0  93193  36259  0 

2010  0  93394  34787  0 

2011  0  94506  33179  0 

2012  0  95334  31395  0 

 
 
4.3.3. számú táblázat ‐ Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

 

év 
bölcsődék 
száma 

bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

összesen 

Ebből szociális szempontból 
felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, veszélyeztetett 
gyermek, nappali tagozaton tanuló szülő) 

Működő összes bölcsődei 
férőhelyek száma 

(működési engedély 
szerint) 

 

2008  1  60  3  45  

2009  1  59  7  45  

2010  1  58  7  54  

2011  1  58  7  54  

2012  1  55  5  54  

 
4.3.4. számú táblázat ‐ Családi napköziben 
engedélyezett férőhelyek száma 

 

év 
családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma 
családi napköziben a térítésmentes 

férőhelyek száma 

 

2008  7  nincs adat  

2009  7  nincs adat  

2010  7  nincs adat  

2011  14  nincs adat  

2012  7  nincs adat  

 
4.4.1. számú táblázat ‐ Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI 
ELLÁTOTTSÁG 

db 
 

Az óvoda 
telephelyeinek 
száma 

4 
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Hány 
településről 
járnak be a 
gyermekek 

3 

 

Óvodai 
férőhelyek 
száma 

700 

 

Óvodai 
csoportok 
száma 

28 

 

Az óvoda 
nyitvatartási 
ideje (...h‐tól 
...h‐ig): 

6.00‐18.00 

 

A nyári óvoda‐
bezárás 
időtartama: () 

5 hét 

 
 
 

Személyi feltételek  Fő  Hiányzó létszám  

Óvodapedagógusok 
száma 

59  0 
 

Ebből diplomás 
óvodapedagógusok 
száma 

59  0 

 

Gyógypedagógusok 
létszáma 

0  0 
 

Dajka/gondozónő  40  0  

Kisegítő személyzet  14  0  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
4.4.2. számú táblázat ‐ Óvodai nevelés adatai 2. 

év 
Helyhiány miatt elutasított 

gyermekek száma (fő) 
Ebből hátrányos / halmozottan hátrányos 

helyzetű (fő) 

 

2008  58  nincs adat  

2009  60  nincs adat  

2010  66  nincs adat  

2011  81  nincs adat  

2012  0  nincs adat  

2013  0  nincs adat  
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Liliom Óvoda 
4.4.3. számú táblázat ‐ Óvodai nevelés adatai  
 

 
3‐6 éves korú 
gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermek‐ 
csoportok 
száma 

Óvodai 
férőhelyek 
száma 

Óvodai 
feladat‐ellátási 
helyek száma 

Óvodába beírt 
gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyógypedagógi
ai csoportok 

száma 

 
Statisztika 

Október 1‐áll 
     

Normatíva 
elszámolás 

 

2008  260  9  225‐270  1  273  0 

2009  257  9  225‐270  1  268  0 

2010  252  9  225‐270  1  267  0 

2011  240  9  225‐270  1  258  0 

2012  256  9  225‐270  1  264  0 

 
4.4.4. számú táblázat ‐ Az óvodai ellátás igénybevétele 

Születési év  2010  2009  2008  2007  2006   

2012‐2013. év  3 éves  4 éves  5 éves  6 éves  7 éves   Összesen 

Székhely       4  62 78  72  53  269 

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma    4  4  78  72  53  269 

Más településről bejáró gyermekek létszáma    0  0  0  0  0  0 

Az intézménybe beíratott, 20%‐ot meghaladóan hiányzott gyermekek száma 
(az adott évből eltelt időszakra vetítetten) 

 0  51  65  53  31   200 

A beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek létszáma           0 13 26  21    9  69  
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A beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma               0  1  3 2 0 6 

 Tagóvoda   0  0   0  0  0  0 

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma   0  0   0  0  0  0 

Más településről bejáró gyermekek létszáma   0  0  0  0  0  0 

Az intézménybe beíratott, 20%‐ot meghaladóan hiányzott gyermekek száma 
(az adott évből eltelt időszakra vetítetten) 

0   0  0  0  0  0 

A beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek létszáma   0  0  0  0  0  0 

A beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma   0  0  0  0  0  0 

  

4.4.5. számú táblázat ‐ A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 

Székhely                   

  

beíratott hátrányos 
helyzetű gyermekek 

létszáma 

az intézménybe beíratott, 20%‐
ot meghaladóan hiányzott 

hátrányos helyzetű gyermekek 
száma (az adott évből eltelt 

időszakra vetítetten) 

fejlesztő foglalkozásban 
részesülő hátrányos helyzetű 

gyermekek száma 

beíratott halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyermekek létszáma 

az intézménybe beíratott, 20%‐ot 
meghaladóan hiányzott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek száma 

(az adott évből eltelt időszakra 
vetítetten) 

fejlesztő foglalkozásban 
részesülő halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

Csoport 1  1  1  0  0  0  0 

Csoport 2  10  9  3  1  1  0 

Csoport 3  5  3  0  1  1  0 

Csoport 4  6  5  3  0  0  0 

Csoport 5  5  1  1  2  0  1 

Csoport 6  6  5  0  0  0  0 

Csoport 7  14  13  9  2  0  0 

Csoport 8  6  5  4  0  0  0 

Csoport 9  10  8  1  0  0  0 

Összesen  62  50  21  6  2  1 

 33 



A csoportok 
összlétszámából a 6 
évesnél idősebb 
gyermekek   9  7  7  0  0  0 

A csoportok 
összlétszámából a 7 
évesnél idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat véleménnyel) 0  0  0  0  0  0 

Tagóvoda             

Csoport1  0  0  0  0  0  0 

Csoport 2  0  0  0  0  0  0 

Csoport 3  0  0  0  0  0  0 

Csoport 4  0  0  0  0  0  0 

Csoport 5  0  0  0  0  0  0 

Csoport 6  0  0  0  0  0  0 

Összesen  0  0  0  0  0  0 

              

A csoportok 
összlétszámából a 6 
évesnél idősebb 
gyermekek   0  0  0  0  0  0 

A csoportok 
összlétszámából a 7 
évesnél idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat véleménnyel) 0  0  0  0  0  0 

 
4.4.6.a. számú táblázat ‐ Óvodai körzethatár 

 

Óvodai 
körzeten‐

kénti létszám 
és hh/hhh 
gyermekek 
megoszlása 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes 
gyerme‐
kek száma

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes hh 
gyerme‐
kek száma 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes 
hhh 

gyerme‐
kek száma 

A körzet 
óvodáiba 

járó 
gyermekek 

össz‐
létszáma 

A körzetbe 
járó hh 

gyermekek 
létszáma 

A körzetbe járó 
hh gyermekek 
aránya a körzet 
óvodásainak 

össz‐
létszámához 
viszonyítva (%) 

A 
körzetbe 
járó hhh 
gyerme‐
kek 

létszáma 

A körzetbe járó 
hhh gyermekek 
aránya a körzet 
óvodásainak 

össz‐
létszámához 
viszonyítva (%) 

Körzet 1                         

Körzet 2                         

Körzet 3                         

Körzet 4                         

Körzet 5                         
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Körzet 6                         

Körzet 7                         

Összesen                         

 
4.4.6.b. számú táblázat ‐ Óvodai létszám‐megoszlás 

 Székhely:   Létszám  hh fő  hh arány %  hhh fő  hhh arány %

hh arány a 
gyermekek 

összlétszámához 
viszonyítva 

hhh arány a 
gyermekek 

összlétszámához 
viszonyítva 

sajátos nevelési 
igényű 

gyermekek 
létszáma 

sajátos nevelési igényű 
gyermekek aránya a 

csoport összlétszámához 
viszonyítva 

Csoport1  32  1    3,000  0  0,000    0,3717  0,000  0  0,000  

Csoport 2  31  10              32,258  1  3,226  3,717 0,372  0 0,000 

Csoport 3  28  5              17,857  1  3,571  1,859 0,372  0 0,000 

Csoport 4  30  6  20,000  0            0,000  2,230 0,000  1 3,333 

Csoport 5  30  5  16,667   2            6,667  1,859 0,743  0 0,000 

Csoport 6  30  6  20,000  0  0,000  2,230  0,000  0  0,000 

Csoport 7  28  14  50,000  2  7,143  5,204  0,743  0  0,000 

Csoport 8  30  6  20,000  0  0,000  2,230  0,000  0  0,000 

Csoport 9  30  10              33,333  0  0,000  3,717 0,000  0 0,000 

Összesen  269  63  23,420   6  2,230    23,420   2,230  1   0,372 

A csoportok összlétszámából a 6 
évesnél idősebb gyermekek  

53  9  16,981  0  0,000  3,346  0,000  0  0,000 

A csoportok összlétszámából a 7 
évesnél idősebb gyermekek (ped. 
szakszolgálat véleménnyel) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0 

  Tagóvoda vagy telephely                            

Csoport1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Csoport 2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Csoport 3  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Csoport 4  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Csoport 5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Csoport 6  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Összesen  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

A csoportok összlétszámából a 6 
évesnél idősebb gyermekek  

0  0  0  0  0  0  0  0  0 

A csoportok összlétszámából a 7 
évesnél idősebb gyermekek (ped. 
szakszolgálat véleménnyel) 

0  0  0  0  0  0  0  0  0 
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Tulipán Óvoda                 
4.4.3. számú táblázat ‐ Óvodai nevelés adatai 3. 
 

 
3‐6 éves korú 
gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermek‐ 
csoportok 
száma 

Óvodai 
férőhelyek 
száma 

Óvodai 
feladat‐ellátási 
helyek száma 

Óvodába beírt 
gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyógypedagógi
ai csoportok 

száma 

2008  227  8  240  8  240  0 

2009  270  10  300  10  286 
0 (3  

gy.integráltan 

2010  276  10  320  10  294 
0 (1 gy. 

integráltan 

2011  302  10  320  10  312 
0 (1 

gy.integráltan 

2012  278  10  320  10  293 
 0 (2 gy. 
integráltan 

 
4.4.4. számú táblázat ‐ Az óvodai ellátás igénybevétele 
 

2012‐2013. év  3 éves  4 éves  5 éves  6 éves  7 éves   Összesen 

Székhely TULIPÁN ÓVODA                  

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma   79   54    97  68  2   300  

Más településről bejáró gyermekek létszáma    0           0 1  3    0 4 

Az intézménybe beíratott, 20%‐ot meghaladóan hiányzott gyermekek száma 
(az adott évből eltelt időszakra vetítetten) 

 43   41  61  37  0    182 

A beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek létszáma  10    15  21   19  2    67 

A beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma  0   0   2    3       0 5 

 Tagóvoda                   
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Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma                   

Más településről bejáró gyermekek létszáma                   

Az intézménybe beíratott, 20%‐ot meghaladóan hiányzott gyermekek száma 
(az adott évből eltelt időszakra vetítetten) 

                 

A beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek létszáma                   

A beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma                   

 
4.4.5. számú táblázat ‐ A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása    

Székhely                   

  

beíratott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%‐ot 
meghaladóan 
hiányzott 

hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 
(az adott évből 
eltelt időszakra 
vetítetten) 

fejlesztő foglalkozásban 
részesülő hátrányos 
helyzetű gyermekek 

száma 

beíratott halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyermekek létszáma 

az intézménybe beíratott, 20%‐
ot meghaladóan hiányzott 

halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek száma (az adott 

évből eltelt időszakra vetítetten) 

fejlesztő foglalkozásban 
részesülő halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

Csoport1‐Méhecske  6           3 3  2    1 0 

Csoport 2‐Napocska              12 9 7  0    0 0 

Csoport 3‐Napraforgó          10 9  0   0    0 0 

Csoport 4‐Katica       5 3  0   0    0  0  

Csoport 5‐Őzike           7 6  5   0    0 0 

Csoport 6‐Halacska       6 4  0   0    0  0  

Csoport 7‐Csillag  6  4  5  2  1  2 

Csoport 8‐Cinege  6  1  6  0  0  0 

Csoport 9‐Delfin  6  6  1  0  0  0 

Csoport 10‐Virág  3  2  3  1  1  0 

Összesen   72           47   30   5 3 2 

                    

A csoportok 
összlétszámából a 6 
évesnél idősebb 
gyermekek   1               1  1 0 0 0 
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A csoportok 
összlétszámából a 7 
évesnél idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel)   1               1   1 0 0 0 

                    

Tagóvoda                   

Csoport1                   

Csoport 2                   

Csoport 3                   

Csoport 4                   

Csoport 5                   

Csoport 6                   

Összesen                   

                    

A csoportok 
összlétszámából a 6 
évesnél idősebb 
gyermekek                    

A csoportok 
összlétszámából a 7 
évesnél idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel)                   

 
4.4.6.a. számú táblázat ‐ Óvodai körzethatár               

Óvodai 
körzeten‐

kénti létszám 
és hh/hhh 
gyermekek 
megoszlása 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes 
gyerme‐
kek száma

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes hh 
gyerme‐
kek száma 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes 
hhh 

gyerme‐
kek száma 

A körzet 
óvodáiba 

járó 
gyermekek 

össz‐
létszáma 

A körzetbe 
járó hh 

gyermekek 
létszáma 

A körzetbe járó 
hh gyermekek 
aránya a körzet 
óvodásainak 

össz‐
létszámához 
viszonyítva (%) 

A 
körzetbe 
járó hhh 
gyerme‐
kek 

létszáma 

A körzetbe járó 
hhh gyermekek 
aránya a körzet 
óvodásainak 

össz‐
létszámához 
viszonyítva (%) 

Körzet 1‐
Tulipán 

             67           5

Körzet 2                         

Körzet 3                         

Körzet 4                         

Körzet 5                         
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                       Körzet 6 

Körzet 7                         

Összesen                         

 
4.4.6.b. számú táblázat ‐ Óvodai létszám‐megoszlás 

 Székhely:   Létszám  hh fő  hh arány %  hhh fő  hhh arány %

hh arány a 
gyermekek 

összlétszámához 
viszonyítva 

hhh arány a 
gyermekek 

összlétszámához 
viszonyítva 

sajátos 
nevelési 
igényű 

gyermekek 
létszáma 

sajátos nevelési igényű 
gyermekek aránya a 

csoport összlétszámához 
viszonyítva 

Csoport1‐Méhecske   31   6  19  2   0,6  0,2   0,06   0  0  

Csoport 2‐Napocska   30   12  40    0  0   0,4   0   1  0,3  

Csoport 3‐Napraforgó   30   11  35    0  0    0,3  0   0  0  

Csoport 4‐Katica   30               5 16 0 0  0,1    0  0  0  

Csoport 5‐Őzike   26               8 29 0  0   0,2    0  0 0 

Csoport 6‐Halacska   32       6  18    0  0   0,2    0  0 0 

Csoport 7‐Csillag  31  6  19  2  0,6  0,2  0  0  0 

Csoport 8‐Cinege  31  6  19  0  0  0,2  0  0  0 

Csoport 9‐Delfin  31  6  19  0  0  0,2  0  0  0 

Csoport 10‐Virág  28  3  10  1  0,3  0,1  0,03  1  0,3 

Összesen            69 300     5     23   0,1   2

A csoportok összlétszámából a 6 
évesnél idősebb gyermekek  

 1       1  0,03    0  0         1 0,03 

A csoportok összlétszámából a 7 
évesnél idősebb gyermekek (ped. 
szakszolgálat véleménnyel) 

 1   1  0,03    0  0         1  0,03  

  Tagóvoda vagy telephely                            

Csoport1                  

Csoport 2                      

Csoport 3                      

Csoport 4                      

Csoport 5                      

Csoport 6                      

Összesen                    

A csoportok összlétszámából a 6 
évesnél idősebb gyermekek  

                   

A csoportok összlétszámából a 7 
évesnél idősebb gyermekek (ped. 
szakszolgálat véleménnyel) 

                         ! 



Tátika Óvoda 
4.4.3. számú táblázat ‐ Óvodai nevelés adatai  
 

 
3‐6 éves korú 
gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermek‐ 
csoportok 
száma 

Óvodai 
férőhelyek 
száma 

Óvodai feladat‐
ellátási helyek 

száma 

Óvodába beírt 
gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma

  normatíva        létszám   

2008  262   9  225 ‐ 270  2  278  ‐ 

2009  269   9  225 ‐ 270  2  280  ‐ 

2010  267   9  225 ‐ 270  2  281  ‐ 

2011 
262  
 

9  225 ‐ 270  2  280  ‐ 

2012   258 ‐    9   225 ‐ 288  2  272   ‐ 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 
4.4.4. számú táblázat ‐ Az óvodai ellátás igénybevétele 

  2010  2009  2008  2007  2006  2005   

2012‐2013. év  3 éves  4 éves  5 éves 
6 

éves 
7 éves 

8 
éves 

 Össz.

Székhely – Klapka épület               

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma   9   41   52   43  38  0   183 

Más településről bejáró gyermekek létszáma   0  0  0  0 0 0   
Az intézménybe beíratott, 20%-ot 
meghaladóan hiányzott gyermekek száma (az 
adott évből eltelt időszakra vetítetten) 

 0 22 25 24 22 
 
- 93  

A beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma  0  10  10  11  8 

 
39  

A beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 0   0  5  4  2 

 
 9 

 Tagóvoda – Bartók épület              

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma  7 19  24   18  20 1 89  
Tátika - mindösszesen 16 60 76 61 58 1 272 
Más településről bejáró gyermekek létszáma              

Az intézménybe beíratott, 20%-ot 
meghaladóan hiányzott gyermekek száma (az 
adott évből eltelt időszakra vetítetten) 

 2  12 15 14  12  

 
- 55 

A beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma  0  4 11  7  4  

 
 26 

A beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma  0  1  1  2  0 

 
4  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 
 
 
4.4.5. számú táblázat ‐ A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 

Székhely                   
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beíratott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%‐ot 
meghaladóan 
hiányzott 

hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 
(az adott évből 
eltelt időszakra 
vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

beíratott 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%‐ot 
meghaladóan 

hiányzott halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyermekek száma (az 
adott évből eltelt 

időszakra vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

Csoport1   4   1   ‐   0   1   ‐ 

Csoport 2   8   3   ‐   3   2   1 

Csoport 3   5   2   ‐   2   ‐   ‐ 

Csoport 4   3   2   3   2   2   2 

Csoport 5   9   8   8   0   ‐   ‐ 

Csoport 6   10   9   ‐   4   1   4 

Összesen   39   25   11   11   6   7 

                    

A csoportok 
összlétszámából a 6 
évesnél idősebb 
gyermekek    12   10   12   4   2   4 

A csoportok 
összlétszámából a 7 
évesnél idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat véleménnyel)   ‐         ‐       

                    

Tagóvoda                   

Csoport1   8   5   5   1   1   1 

Csoport 2   10   6   6   0   ‐    

Csoport 3   8   6   8   3   2   2 

Összesen   26   17   19   4   3   3 

 Tátika mindösszesen   65         15       
A csoportok 
összlétszámából a 6 
évesnél idősebb 
gyermekek    4   1   4   ‐   ‐    

A csoportok 
összlétszámából a 7 
évesnél idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat véleménnyel)         1          

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
4.4.6.a. számú táblázat ‐ Óvodai körzethatár 

Óvodai 
körzeten‐

kénti létszám 
és hh/hhh 
gyermekek 
megoszlása 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes 
gyerme‐
kek száma 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes hh 
gyerme‐
kek száma 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes 
hhh 

gyerme‐
kek száma 

A körzet 
óvodáiba 

járó 
gyermekek 

össz‐
létszáma 

A körzetbe 
járó hh 

gyermekek 
létszáma 

A körzetbe járó 
hh gyermekek 
aránya a körzet 
óvodásainak 

össz‐
létszámához 
viszonyítva (%) 

A 
körzetbe 
járó hhh 
gyerme‐
kek 

létszáma 

A körzetbe járó 
hhh gyermekek 
aránya a körzet 
óvodásainak 

össz‐
létszámához 
viszonyítva (%) 

Körzet 1                         

Körzet 2                         

Körzet 3                         

Körzet 4                         

Körzet 5                         

Körzet 6                         

Körzet 7                         

Összesen                         
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4.4.6.b. számú táblázat ‐ Óvodai létszám‐megoszlás 

 Székhely:   Létszám  hh fő 
hh arány 

% 
hhh 
fő 

hhh 
arány 
% 

hh arány a 
gyermekek 
összlétszám

ához 
viszonyítva 

hhh 
arány a 
gyermek

ek 
összlétsz
ámához 
viszonyít

va 

sajátos 
nevelési 
igényű 
gyerme
kek 

létszám
a 

sajátos 
nevelési 
igényű 

gyermekek 
aránya a 
csoport 

összlétszámá
hoz 

viszonyítva 

Csoport1   32  4   12 %  ‐   ‐  2   ‐   ‐     

Csoport 2   31  8  26 %   3   9 %   4  2 %   ‐    

Csoport 3   31  5    16 %   2   6 %  3    1 %   ‐    

Csoport 4   30  3   10 %   2  6 %   2    1 %   ‐    

Csoport 5   31   9   29 %   ‐   ‐  5   ‐    ‐    

Csoport 6   28   10   34 %   4  14 %   5   2 %   ‐    

Összesen   183   38   21 %   10  5 %   21  5%  ‐     

A csoportok 
összlétszámából a 6 
évesnél idősebb 
gyermekek  

 38  8   21 %   2  5 %    4 %  1 %    ‐    

A csoportok 
összlétszámából a 7 
évesnél idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel) 

                          

  Tagóvoda vagy 
telephely 

                          

Csoport1   28  9   32 %  2  7 %  10 %  2 %      

Csoport 2   32  7    22 %  1  3 %  8 %  1 %  1  3 %  

Csoport 3   29  8    28 %  1  3 %  9 %  1 %      

Összesen   89  24    28 %  4  5%  27 %  4 %  1  1 % 

Tátika mindösszesen  272  62  23 %  14  5 %  23 %  16 %  1   

A csoportok 
összlétszámából a 6 
évesnél idősebb 
gyermekek  

 20  4   20 %   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐    

A csoportok 
összlétszámából a 7 
évesnél idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel) 

 1   ‐  ‐    ‐  ‐   ‐   ‐   1    

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

 
 

 

3 éves  4 éves  5 éves  6 éves  7 éves  8 éves    

 

2010  2009  2008 2007 2006 2005   

Pillangó  6  19  7          32 

Micimackó     1  4 24 2    31 

Méhecske        30 1       31 
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Katica           4 26    30 

Süni  3  21  7          31 

Bambi        4 14 10    28 

Össz.  9  41  52 43 38 0 183 

                      

Bartók                      

Mákszem  1  4  2 8 13    28 

Micimackó  5  11  9    6 1 32 

Nyuszi  1  4  13 10 1    29 

Összesen  7  19  24 18 20 1 89 

                      

Mindössz.  16  60  76 61 58 1 272 

        
 
Ady Endre Általános Iskola 
4.4.7. számú táblázat ‐ Általános iskolában tanuló száma  
Ady Endre Általános Iskola 

  
Általános iskola 1‐4 

évfolyamon tanulók száma 
Általános iskola 5‐8 

évfolyamon tanulók száma 
általános 

iskolások száma 
napközis 

tanulók száma 

   fő  fő  fő  fő  % 

2010/2011  328  303  631  205  32 

2011/2012  336  276  612  194  32 

2012/2013  353  280  633  225  36 

 
 
4.4.8. számú táblázat ‐ Általános iskolák adatai 
Ady Endre Általános Iskola 

  
általános iskolai osztályok  

száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 
feladat‐

ellátási helyek 
száma 

  
1‐4 

évfolyamon 
5‐8 

évfolyamon 
összesen

1‐4 
évfolyamon 

5‐8 
évfolyamon 

összesen 
db 

2010/2011  11  11  22  0  0  0  1 

2011/2012  12  10  22  0  0  0  1 

2012/2013  13  10  23  0  0  0  1 

 
4.4.9. számú táblázat ‐ Általános iskolások adatai – el‐ és bejárás 

  Létszám (fő) 
A helyben élő összes 
gyerekhez képest az 

arányuk 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek  létszáma   626 (Ady)  X 

Más településről bejáró általános iskolások   7 (Ady)   

Más településről bejáró hh gyerekek   7 (Ady)   

Más településről bejáró hhh gyerekek  0 (Ady)   

Más településre eljáró általános iskolások   Nincs adat   

Más településre eljáró hh gyerekek  Nincs adat   
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Más településre eljáró hhh gyerekek  Nincs adat   

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek   126 (Ady)   

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek   13 (Ady)   

 
4.4.10. számú táblázat – Iskolai körzethatár 

 
Hány körzet van 
a településen 

3 db    

Iskolai körzetenkénti 
létszám és hh/hhh 
tanulók megoszlása 

A körzet 
általános 

iskoláiba járó 
tanulók 

összlétszáma 

A körzetbe 
járó hh 
tanulók 
létszáma 

A körzetbe járó 
hh tanulók 

aránya a körzet 
tanulóinak össz‐
létszámához 
viszonyítva (%) 

A körzetbe 
járó hhh 
tanulók 
tanulók 
létszáma 

A körzetbe járó 
hhh tanulók 

aránya a körzet 
tanulóinak össz‐
létszámához 
viszonyítva (%) 

 A körzetbe járó 
hh tanulók 
létszáma a 
település hh 

tanulóinak össz‐
létszámához 
viszonyítva 

A körzetbe járó 
hhh tanulók 
létszáma a 

település hhh 
tanulóinak össz‐
létszámához 
viszonyítva 

 Ady   633   126  20   13   2       

                       

                       

                       

                       

Összesen                      

 
4.4.11. számú táblázat ‐ Iskola személyi feltételek 

 
  Fő  Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító  0     

Szaktanítást végző tanítók száma   27    

Szaktanítást végző tanárok száma   19   1 

Gyógypedagógusok létszáma   0    

Gyermekvédelmi felelős   0    

Iskolaorvos   0    

Iskolapszichológus   0    

Kisegítő személyzet   4    
 
4.4.12. számú táblázat ‐ A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 
 

    

  
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű 

oktatásban 

   Fő / % 

2010/2011  78/100 

2011/2012  74/100 

2012/2013  78/100 (a várható) 
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4.4.13. számú táblázat ‐ Iskolai ellátás igénybevétele  ‐ telephelyi bontásban Ady E. Ált. Isk. 
2012‐2013. tanév                                          

Telephely1 (szükség 
szerint, töröljön vagy 
szúrjon be plusz 
sorokat) 

Tagozat 
meg‐

nevezése  
Létszám 

Napközis/ 
iskola‐

otthonos 
(io) 

 
 

Tanuló‐
szoba 

felsőben 
Bejáró 

 Hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

HH tanulók 
aránya az 
osztály 

létszámához 
viszonyítva 

  
Halmozottan 
hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

 HHH tanulók 
aránya az 
osztály 

létszámához 
viszonyítva 

Sajátos 
nevelési 
igényű 
tanulók 
létszáma

SNI tanulók 
aránya az 
osztály 

létszámához 
viszonyítva 

SNI 
tanulók 
számából 
a hhh 
tanulók 
száma 

Évismétlők 
száma 

Magán‐
tanulók 
száma 

Létszám, 
amelynek 
alapján 

integrációs 
normatívát 
igényelnek 

1. évfolyam A osztály  ‐              ‐ 29  23      2  7%    

1. évfolyam B osztály  ‐              ‐ 27  22      2  7%    

1. évfolyamC osztály (io) ‐  29  29    2  3  10%            ‐    

1. évfolyamD osztály  ‐              ‐ 25  21      5  20%    

2. évfolyam A osztály  angol  29  24    1  4  13%            ‐     1

2. évfolyam B osztály(io) német  27  27      4  15%          ‐   1  4%  0

2. évfolyam C osztály  angol  26  26      4  15%            ‐    

3. évfolyam A osztály  angol  30  26    1  6  20%  1  3%            ‐ 

3. évfolyam B osztály(io) német  24  24      9  38%  1  4%  1  4%  0    ‐  

3. évfolyam C osztály  angol  23  14      5  22%        ‐   1  4%  0  

4. évfolyam A osztály  angol  30  17      9  30%            ‐    

4. évfolyam B osztály  német  27  27      6  22%  3              ‐ 1

4. évfolyam C osztály  angol  27  25      5  19%  1  4%            ‐ 

5. évfolyam A osztály  angol  30             
4    3  10%     1  1  ‐

5. évfolyam B osztály  német  29            ‐ 
10    10  34%  2      1

5. évfolyam C osztály  angol  31        ‐ 
8  1  9  29%  1  3%  1  3%  0  

6. évfolyam A osztály  angol  31                ‐ 
7  1  5  16%    

6. évfolyam B osztály  német  28             
4  1  7  25%   1  4%  0 1  ‐

7. évfolyam A osztály  angol  25                ‐ 
9    6  24%    

7. évfolyam B osztály  német  28                ‐ 
5    6  21%  1  4%

8. évfolyam A osztály  angol  29        ‐ 
2    5  17%  1  3%  2  7%  0  

8. évfolyam B osztály  német  24                ‐ 
2    4  17%  1  4%

8. évfolyam C osztály  angol  25               
1    7  28%  1  4% 1  ‐

Összesen:    633  305  52  7  126    13    7        ‐ 4
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4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 

Nem tanult tovább 
   Gimnázium (%) 

Szakközépiskola (érettségit 
adó képzés) (%) 

Szakiskolai képzés (%)  Speciális szakiskola (%) 
(%) 

  
összlétszámon 

belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

2008/2009  22  0 74 5 4  0 0 0 0 0 

2009/2010  36  0 55 0 9  1  0  0 0 0 

2010/2011  32  0 65 1 3  0 0 0 0 0 

2011/ 2012  44   1 45  0 11  3 0 0 0  0 

országos 
átlag: 

2011/2012 
34,00%  35,00%  29,00%  2,00%       
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4.4.16. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában 

 
Évfolyamismétlők 

aránya (%) 
Magántanulók aránya 

(%) 

Az előző tanévben 250 óránál 
többet hiányzó tanulók aránya 

(%) 

 
összlétszámon 

belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH‐tanulók 
körében 

2008/2009  2  0  1  0  ‐  ‐ 

2009/2010  2  0  3  0,3  ‐  ‐ 

2010/2011  3  0,1  3  0  ‐  ‐ 

2011/2012  7  0,3  7  0,3  ‐  ‐ 

országos 
átlag 

2011/2012 
2,1%  0,8%  0,8% 

 
4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok 

tanév 

tanodai 
program 
létszám 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

tehetséggondozó 
program 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma

nyári 
tábor

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma

Alapfokú 
művészetoktatás

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma

2008/2009   ‐   ‐   ‐   ‐  94  16   ‐   ‐ 

2009/2010   ‐   ‐   ‐   ‐  90  18   ‐   - 
2010/2011   ‐   ‐   ‐   ‐  85  13   ‐   - 
2011/2012   ‐   ‐   ‐   ‐  92  15   ‐   - 

 
 
Bartók Béla Általános Iskola  
4.4.7. számú táblázat ‐ Általános iskolában tanuló száma  

  
Általános iskola 1‐4 

évfolyamon tanulók száma 
Általános iskola 5‐8 

évfolyamon tanulók száma 
általános 

iskolások száma 
napközis 

tanulók száma 
   fő  fő  fő  fő  % 

2010/2011  172  167  339  98   
2011/2012  198  235  433  123   
2012/2013  194  223  417  120   
 
4.4.8. számú táblázat ‐ Általános iskolák adatai 

  
általános iskolai osztályok  

száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 
feladat‐

ellátási helyek 
száma 

  
1‐4 

évfolyamon 
5‐8 

évfolyamon 
összesen

1‐4 
évfolyamon 

5‐8 
évfolyamon 

összesen 
db 

2010/2011  8  8  16        1 
2011/2012  9  12  21        1 
2012/2013  8  12  20        1 
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4.4.9. számú táblázat ‐ Általános iskolások adatai – el‐ és bejárás 

  Létszám (fő) 
A helyben élő összes 
gyerekhez képest az 

arányuk 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek  létszáma   412  X 

Más településről bejáró általános iskolások   5   

Más településről bejáró hh gyerekek  1   

Más településről bejáró hhh gyerekek     

Más településre eljáró általános iskolások      

Más településre eljáró hh gyerekek     

Más településre eljáró hhh gyerekek     

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek   183   

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek   88   

 
4.4.10. számú táblázat – Iskolai körzethatár 

Hány körzet van 
a településen 

 db    

Iskolai körzetenkénti 
létszám és hh/hhh 
tanulók megoszlása 

A körzet 
általános 

iskoláiba járó 
tanulók 

összlétszáma 

A körzetbe 
járó hh 
tanulók 
létszáma 

A körzetbe járó 
hh tanulók 

aránya a körzet 
tanulóinak össz‐
létszámához 
viszonyítva (%) 

A körzetbe 
járó hhh 
tanulók 
tanulók 
létszáma 

A körzetbe járó 
hhh tanulók 

aránya a körzet 
tanulóinak össz‐
létszámához 
viszonyítva (%) 

 A körzetbe járó 
hh tanulók 
létszáma a 
település hh 

tanulóinak össz‐
létszámához 
viszonyítva 

A körzetbe járó 
hhh tanulók 
létszáma a 

település hhh 
tanulóinak össz‐
létszámához 
viszonyítva 

    417   183      88          

                       

                       

                       

                       

Összesen                      
 
4.4.11. számú táblázat ‐ Iskola személyi feltételek 

  Fő  Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító  14     

Szaktanítást végző tanítók száma   2    

Szaktanítást végző tanárok száma   16   2 

Gyógypedagógusok létszáma   1    

Gyermekvédelmi felelős   1    

Iskolaorvos       

Iskolapszichológus       

Kisegítő személyzet   2    
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4.4.12. számú táblázat ‐ A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 
 

   

  
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű 

oktatásban 

   Fő / % 

2010/2011  50 

2011/2012  41 

2012/2013  57 
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4.4.13. számú táblázat ‐ Iskolai ellátás igénybevétele  ‐ telephelyi bontásban 
2012‐2013. tanév                                        

Telephely1 (szükség 
szerint, töröljön vagy 
szúrjon be plusz 
sorokat) 

Tagozat 
meg‐

nevezése  
Létszám  Napközis  Bejáró 

 Hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

HH tanulók 
aránya az 
osztály 

létszámához 
viszonyítva 

  
Halmozottan 
hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

 HHH tanulók 
aránya az 
osztály 

létszámához 
viszonyítva 

Sajátos 
nevelési 
igényű 
tanulók 
létszáma

SNI tanulók 
aránya az 
osztály 

létszámához 
viszonyítva 

SNI 
tanulók 
számából 
a hhh 
tanulók 
száma 

Évismétlők 
száma 

Magán‐
tanulók 
száma 

Létszám, 
amelynek 
alapján 

integrációs 
normatívát 
igényelnek 

1. évfolyam A osztály           27  17    10    6    1   1  4

1. évfolyam B osztály             31  31    5    7    1   3

2. évfolyam A osztály    21  18    5    3    2          

2. évfolyam B osztály    20  18    5    6               

3. évfolyam A osztály    23  13    9    4    1         1  1

3. évfolyam B osztály    20  8             5    3    2  

4. évfolyam A osztály    24           20  1  7    5    1           2

4. évfolyam B osztály    27  10    8    6               

5. évfolyam A osztály    19  2             3    2     

5. évfolyam B osztály    15  7             2    5    1   1

5. évfolyam C osztály    18  4             3    3     

6. évfolyam A osztály    22               4    3    1  

6. évfolyam B osztály    16                   1 6     

6. évfolyam C osztály    19               2  3       

7. évfolyam A osztály    24               5    5    2  

7. évfolyam B osztály    16               6    5     

7. évfolyam C osztály    17                       1  

8. évfolyam A osztály    23                     1   1  

8. évfolyam B osztály    18               4    7    5  

8. évfolyam C osztály    16             1  7    1     

Összesen:    416  148  6  91    77    19   2 11  
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4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 

N
   Gimnázium (%) 

Szakközépiskola 
(érettségit adó képzés) 

(%) 

Szakiskolai 
képzés (%)

Speciális szakiskola (%) 

  
összlétszámon 

belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH‐
tanulók 
körében

összlétszámon 
belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH‐
tanulók 
körében

össz

2008/2009  31%   NI    60%  NI      8,9%  NI    0%  NI  

2009/2010  14,3%  NI   52%  NI  30%  NI   0%  NI 

2010/2011  34%  NI   49%  NI  17%  NI   0%  NI 

2011/ 
2012 

 16%  NI  53%  NI  31%  NI   0%  NI 

országos 
átlag: 

2011/2012 
34,00%  35,00%  29,00%  2,00%    

 
4.4.16. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában 

 
Évfolyamismétlők aránya 

(%) 
Magántanulók aránya (%) 

Az előző tanévben 250 óránál 
többet hiányzó tanulók aránya (%) 

 
összlétszámon 

belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH‐tanulók 
körében 

2008/2009  4,1           

2009/2010  5,2           

2010/2011  6,4    0,2    0,2   

2011/2012  4,6           

országos 
átlag 

2011/2012 
2,1%  0,8%  0,8% 

4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok 
 

tanév 

tanodai 
program 
létszám 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

tehetséggondozó 
program 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma

nyári 
tábor

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma

Alapfokú 
művészetoktatás

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma

2008/2009                         

2009/2010                         
2010/2011                         
2011/2012                         

 
Zrínyi Miklós Általános Iskola 
4.4.7. számú táblázat ‐ Általános iskolában tanuló száma  

  
Általános iskola 1‐4 
évfolyamon tanulók 

száma 

Általános iskola 5‐8 
évfolyamon tanulók 

száma 

általános 
iskolások száma 

napközis tanulók 
száma 

   fő  fő  fő  fő  % 

2010/2011  229+17=246  230+25=255  459+42=501  134+30=164  32,7

2011/2012  235+15=250  246+27=273  481+42=523  145+19=164  31,3
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2012/2013  261+11=272  239+20=259  500+31=531  182+18=200  37,6

                        normál tag. + SNI 
 
4.4.8. számú táblázat ‐ Általános iskolák adatai 

  
általános iskolai osztályok  

száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 
feladat‐

ellátási helyek 
száma 

  
1‐4 

évfolyamon 
5‐8 

évfolyamon 
összesen

1‐4 
évfolyamon 

5‐8 
évfolyamon 

összesen 
db 

2010/2011  11  9  20  2  3  5  2 

2011/2012  11  9  20  2  3  5  2 

2012/2013  11  9  20  2  3  5  2 

 
4.4.9. számú táblázat ‐ Általános iskolások adatai – el‐ és bejárás 

  Létszám (fő) 
A helyben élő összes 
gyerekhez képest az 

arányuk 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek  létszáma     X 

Más településről bejáró általános iskolások   9+5=14   

Más településről bejáró hh gyerekek  4+3=7   

Más településről bejáró hhh gyerekek  1   

Más településre eljáró általános iskolások      

Más településre eljáró hh gyerekek     

Más településre eljáró hhh gyerekek     

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek   230+21=251   

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek   58   

 
4.4.10. számú táblázat – Iskolai körzethatár 

Hány körzet van 
a településen 

 db    

Iskolai körzetenkénti 
létszám és hh/hhh 
tanulók megoszlása 

A körzet 
általános 

iskoláiba járó 
tanulók 

összlétszáma 

A körzetbe járó hh 
tanulók létszáma 

A körzetbe járó 
hh tanulók 

aránya a körzet 
tanulóinak össz‐
létszámához 
viszonyítva (%) 

A körzetbe 
járó hhh 
tanulók 
tanulók 
létszáma 

A körzetbe járó 
hhh tanulók 

aránya a körzet 
tanulóinak össz‐
létszámához 
viszonyítva (%) 

 A körzetbe járó 
hh tanulók 
létszáma a 
település hh 

tanulóinak össz‐
létszámához 
viszonyítva 

A körzetbe járó 
hhh tanulók 
létszáma a 

település hhh 
tanulóinak össz‐
létszámához 
viszonyítva 

 531    230+21=251    47%  58   11%        

                       

                       

                       

                       

Összesen                      

 
4.4.11. számú táblázat ‐ Iskola személyi feltételek 

  Fő  Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító   7    
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 53

Szaktanítást végző tanítók száma  17    

Szaktanítást végző tanárok száma  15    

Gyógypedagógusok létszáma  3  2 

Gyermekvédelmi felelős  1    

Iskolaorvos  1    

Iskolapszichológus      

Kisegítő személyzet  2    
+ Prémiuméves                                                                                      1 
 
4.4.12. számú táblázat ‐ A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 
 

  
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű 

oktatásban 

   Fő / % 

2010/2011  523 / 13,5% 

2011/2012  531 / 12,2% 

2012/2013  529 / 12,7% 
 



 

4.4.13. számú táblázat ‐ Iskolai ellátás igénybevétele  ‐ telephelyi bontásban 
2012‐2013. tanév                               

Telephely1 (szükség 
szerint, töröljön vagy 
szúrjon be plusz 
sorokat) 

Tagozat 
meg‐

nevezése 
Létszám  Napközis  Bejáró 

 Hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

HH tanulók 
aránya az 
osztály 

létszámához 
viszonyítva 

  
Halmozottan 
hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

 HHH tanulók 
aránya az 
osztály 

létszámához 
viszonyítva 

Sajátos 
nevelési 
igényű 
tanulók 
létszáma

SNI tanulók 
aránya az 
osztály 

létszámához 
viszonyítva 

ta
szá
a
ta
s

1. évfolyam A osztály    27  23  2  9  33%    0       

1. évfolyam B osztály    29  23    11  38%    0       

1. évfolyam C osztály    22  18    14  64%  2  10%       

2. évfolyam A osztály    27  23    12  44%    0       

2. évfolyam B osztály    20  19  1  15  75%  1  5%  1  5%   

3. évfolyam A osztály    25  16  1  7  28%  3  12%  1  4%   

3. évfolyam B osztály    24  12    8  33%  4  16%       

3. évfolyam C osztály    24  18  1  14  58%  1  4%  1  4%   

4. évfolyam A osztály    25  5  1  6  24%  1  4%  1  4%   

4. évfolyam B osztály    19  11    7  37%  1  5%       

4. évfolyam C osztály    19  14    10  53%  6  32%       

5. évfolyam A osztály    23  3    7  30%  4  17%       

5. évfolyam B osztály    21  4  1  9  43%  2  10%  1  5%   

6. évfolyam A osztály    32  3    8  25%  4  13%  1  3%   

6. évfolyam B osztály    28  10  1  10  36%  4  14%       

7. évfolyam A osztály    30  8    5  17%  2  7%       

7. évfolyam B osztály    28  9    5  18%  7  25%  1  4%   

8. évfolyam A osztály    25  1  1  2  8%  8  29%       

8. évfolyam B osztály    26  2    4  15%  1  4%  1  4%   

Ifjúsági tagozat    26      9  35%  7  27%     

Összesen:    500  222  9  172    58    8   

 
2012‐2013. tanév                              

SNI tagozat 
Telephely1 (szükség 
szerint, töröljön vagy 
szúrjon be plusz 
sorokat) 

Tagozat 
meg‐

nevezése 
Létszám  Napközis  Bejáró 

 Hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

HH tanulók 
aránya az 
osztály 

létszámához 
viszonyítva 

  
Halmozottan 
hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

 HHH tanulók 
aránya az 
osztály 

létszámához 
viszonyítva 

Sajátos 
nevelési 
igényű 
tanulók 
létszáma

SNI tanulók 
aránya az 
osztály 

létszámához 
viszonyítva 

1. évfolyam A osztály  SNI                   

2. évfolyam A osztály  SNI  2  2    2  100%         

3. évfolyam A osztály  SNI  4  2  1  2  50%         

4. évfolyam A osztály  SNI  5  4  1  3  60%         

5. évfolyam A osztály  SNI  5  4  1  5  100%         

6. évfolyam A osztály  SNI  5  2  2  3  60%         

7. évfolyam A osztály  SNI  6  2    4  66,6%         

8. évfolyam A osztály  SNI  4  2    2  50%         

Összesen:  SNI  31  18  5  21         

4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 

N
   Gimnázium (%) 

Szakközépiskola 
(érettségit adó képzés) 

(%) 

Szakiskolai képzés (%)  Speciális szakiskola (%)
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összlétszámon 

belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH‐
tanulók 
körében

összlétszámon 
belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH‐
tanulók 
körében

össz

2008/2009  12fő – 16%  1,3%  31fő – 41%  2,6%  20fő – 26%  11%  7fő – 9,3%  8%  5

2009/2010  10fő – 14,5%  1,4%  29fő – 42%  4,3%  25fő – 36%  14%  3fő – 4%  1,4%  2

2010/2011  2fő – 4%  ‐  24fő – 49%  48%  23fő – 47%  20%  6fő – 12%  ‐ 

2011/ 
2012 

9fő – 12,8%  ‐  26fő – 37%  7%  22fő – 31,4%  17%  12fő – 17%  ‐  1

országos 
átlag: 

2011/2012 
34,00%  35,00%  29,00%  2,00%    

 
4.4.16. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában 
 

 
Évfolyamismétlők 

aránya (%) 
Magántanulók aránya 

(%) 

Az előző tanévben 250 óránál 
többet hiányzó tanulók aránya 

(%) 

 
összlétszámon 

belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH‐tanulók 
körében 

2008/2009  7%  0,1%  0,6%  0%     

2009/2010  3%  0,3%  0,8%  0%     

2010/2011  6%  0,3%  0,6%  0%  0,6%   

2011/2012  3%  0,3%  0,4%  1,5%  0,9%   

országos 
átlag 

2011/2012 
2,1%  0,8%  0,8% 

4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok 
 

tanév 

tanodai 
program 
létszám 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

tehetséggondozó 
program 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma

nyári 
tábor

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma

Alapfokú 
művészetoktatás

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma

2008/2009  ‐  ‐  11  72  32  ‐  ‐  ‐ 

2009/2010  ‐  ‐  12  44  45  1HHH  ‐  - 
2010/2011  ‐  ‐  14  43  48  1HH  ‐  - 
2011/2012  ‐  ‐  14  45  42  2HH  ‐  - 

 
 
Eötvös József Szakközépiskola 
(Jelenleg nincs általános iskolai oktatás az intézményben) 
4.4.7. számú táblázat ‐ Általános iskolában tanuló száma  

  
Általános iskola 1‐4 

évfolyamon tanulók száma 
Általános iskola 5‐8 

évfolyamon tanulók száma 
általános 

iskolások száma 
napközis 

tanulók száma 

   fő  fő  fő  fő  % 

2010/2011  39  81  120  19  10% 

2011/2012           

2012/2013           
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4.4.8. számú táblázat ‐ Általános iskolák adatai 

  
általános iskolai osztályok  

száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 
feladat‐

ellátási helyek 
száma 

  
1‐4 

évfolyamon 
5‐8 

évfolyamon 
összesen

1‐4 
évfolyamon 

5‐8 
évfolyamon 

összesen 
db 

2010/2011  39  81  120        1 

2011/2012               

2012/2013               

 
4.4.9. számú táblázat ‐ Általános iskolások adatai – el‐ és bejárás 

  Létszám (fő) 
A helyben élő összes 
gyerekhez képest az 

arányuk 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek  létszáma     X 

Más településről bejáró általános iskolások      

Más településről bejáró hh gyerekek     

Más településről bejáró hhh gyerekek     

Más településre eljáró általános iskolások      

Más településre eljáró hh gyerekek     

Más településre eljáró hhh gyerekek     

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek      

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek      
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4.4.10. számú táblázat – Iskolai körzethatár 

Hány körzet van 
a településen 

 db    

Iskolai körzetenkénti 
létszám és hh/hhh 
tanulók megoszlása 

A körzet 
általános 

iskoláiba járó 
tanulók 

összlétszáma 

A körzetbe 
járó hh 
tanulók 
létszáma 

A körzetbe járó 
hh tanulók 

aránya a körzet 
tanulóinak össz‐
létszámához 
viszonyítva (%) 

A körzetbe 
járó hhh 
tanulók 
tanulók 
létszáma 

A körzetbe járó 
hhh tanulók 

aránya a körzet 
tanulóinak össz‐
létszámához 
viszonyítva (%) 

 A körzetbe járó 
hh tanulók 
létszáma a 
település hh 

tanulóinak össz‐
létszámához 
viszonyítva 

A körzetbe járó 
hhh tanulók 
létszáma a 

település hhh 
tanulóinak össz‐
létszámához 
viszonyítva 

                       

                       

                       

                       

                       

Összesen                      

 
4.4.11. számú táblázat ‐ Iskola személyi feltételek 

  Fő  Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító       

Szaktanítást végző tanítók száma       

Szaktanítást végző tanárok száma       

Gyógypedagógusok létszáma       

Gyermekvédelmi felelős       

Iskolaorvos       

Iskolapszichológus       

Kisegítő személyzet       

 
4.4.12. számú táblázat ‐ A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 
 

   

   8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű oktatásban

   Fő / % 

2010/2011  23/100% 

2011/2012   

2012/2013   



 

 
 
4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 

Nem
   Gimnázium (%) 

Szakközépiskola 
(érettségit adó képzés) 

(%) 

Szakiskolai képzés (%) 
Speciális 

szakiskola (%)

  
összlétszámon 

belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH‐
tanulók 
körében

összlétszámon 
belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH‐
tanulók 
körében

ö

2008/2009                     

2009/2010                     

2010/2011  0,04%      83%  0,04  13%         

2011/ 
2012 

                   

országos 
átlag: 

2011/2012 
34,00%  35,00%  29,00%  2,00%    

 
4.4.16. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában 

 
Évfolyamismétlők 

aránya (%) 
Magántanulók aránya 

(%) 

Az előző tanévben 250 óránál 
többet hiányzó tanulók aránya 

(%) 

 
összlétszámon 

belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH‐tanulók 
körében 

2008/2009  0,04  0,00         

2009/2010  0,04  0,04         

2010/2011  0,04    0,01    0,04   

2011/2012             

országos 
átlag 

2011/2012 
2,1%  0,8%  0,8% 

4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok 

tanév 

tanodai 
program 
létszám 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

tehetséggondozó 
program 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma

nyári 
tábor

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma

Alapfokú 
művészetoktatás

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma

2008/2009                         

2009/2010                         
2010/2011                         
2011/2012                         

 
 
4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok 4.4.14. Táblázat 
  

2010. év.   
Orsz.  
Átlag Ady Bartók Eötvös Zrínyi 

6. évfolyam matematika 489 473 478 454 400 
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6. évfolyam szövegértés 513 512 534 487 436 
8. évfolyam matematika 484 456 477 422 488 
8. évfolyam szövegértés 502 499 498 455 460 

10. évfolyam matematika 489     462   
10. évfolyam szövegértés 496     469   

        

2011. év   
Orsz.  
Átlag 

Minimális 
szint Ady Bartók Eötvös Zrínyi 

6. évfolyam matematika 1498 1440 1469 1382 1427 1386 
6. évfolyam szövegértés 1483 1351 1503 1384 1450 1422 
8. évfolyam matematika 1622 1576 1649 1525 1577 1744 
8. évfolyam szövegértés 1583 1491 1643 1446 1527 1565 

10. évfolyam matematika 1613 1576     1540   
10. évfolyam szövegértés 1620 1491     1567   

 
 

2012. év  Orsz. 
átlag 

Minimáli
s szint 

Ady Bartók Eötvös Zrínyi 

6. évfolyam matematika 1486 1440 1491 1501 1418 1446 
6. évfolyam szövegértés 1465 1351 1466 1415 1364 1421 
8. évfolyam matematika 1601 1576 1618 1608 1551 1520 
8. évfolyam szövegértés 1577 1491 1618 1618 1569 1519 
10. évfolyam matematika 1635 1576   1514  
10. évfolyam szövegértés 1617 1491   1443  

 
5.1.1. számú táblázat ‐ Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében  

Munkavállalási korúak száma  Foglalkoztatottak  Munkanélküliek  
év 

férfiak  nők  férfiak  nők  férfiak  nők  

2008  8376  8392  8128  8150  248  242 
 

2009  7040  9235  6625  7377  415  358  

2010  8404  8392  7990  8021  414  371  

2011  8412  8401  8076  8023  336  378  

2012              354  418  

2013                    

2014                    

2015                    

2016                    

2017                    

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés           
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5.1.2. számú táblázat ‐ Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

év 
Foglalkoztatást 

segítő programok 
száma 

Képzési programok 
száma 

résztvevők száma résztvevő nők száma 

2008        40‐60 fő átlagosan 20‐40 átlagosan 

2009        40‐60 fő átlagosan 20‐40 átlagosan 

2010        40‐60 fő átlagosan 20‐40 átlagosan 

2011        40‐60 fő átlagosan 20‐40 átlagosan 

2012        40‐60 fő átlagosan 20‐40 átlagosan 

 
5.1.3. számú táblázat ‐ Hátrányos megkülönböztetés  

 

év  Esetszám  

2008  nincs tudomásunk erről 
 

2009  nincs tudomásunk erről 
 

2010  nincs tudomásunk erről 
 

2011  nincs tudomásunk erről 
 

2012  nincs tudomásunk erről 
 

 
5.1.4. számú táblázat ‐ Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

év 
munkanélküli 
nők száma 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű  

8 általános
szakiskola/sza
kmunkás‐
képző 

gimnázium  érettségi  főiskola  egyetem 

2008  242  7  73  90  25  40  7  0 

2009  358  7  100  151  30  63  6  1 

2010  377  10  106  132  46  70  8  0 

2011  373  11  112  123  44  71  11  1 

2012  418  12  128  137  48  78  11  4 

2013                         

2014                         

2015                         

2016                         

2017                         

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés             

 
5.2 számú táblázat ‐ A munkaerő‐piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások 

bölcsődei férőhelyek 
száma 

év 

3 év alatti 
gyermekek 
száma a 

településen 

működő 
bölcsödék 
száma 

önkor‐mányzati egyéb 

működő családi 
napközik száma 

férőhelyek száma 
családi napközikben 

férőhelyek 
összesen 

2008  943  1  54  0  1  7  61 

 61



 

2009  821  1  54  0  1  7  61 

2010  839  1  54  0  1  7  61 

2011  768  1  54  0  2  14  68 

2012  723  1  54  0  1  7  61 

2013                      

2014                      

2015                      

2016                      

2017                      
Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés           

 
5.3. számú táblázat ‐ Családtervezés, anya‐ és gyermekgondozás területe 

év  védőnők száma 
0‐3 év közötti gyermekek 

száma 

átlagos gyermekszám 
védőnőnként (0‐3 éveseket 

figyelembe véve) 

2008  7  943  135 

2009  7  821  117 

2010  7  839  120 

2011  7  768  110 

2012  7  723  103 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés     

 
5.4. számú táblázat ‐ A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

év 
rendőrök riasztása családi 

viszályhoz 
tényleges feljelentések 

száma 
bírósági ítélet 

2008  nincs adat  nincs adat  nincs adat 

2009  nincs adat  nincs adat  nincs adat 

2010  nincs adat  nincs adat  nincs adat 

2011  nincs adat  nincs adat  nincs adat 

2012  nincs adat  nincs adat  nincs adat 
 
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő férfiak 

száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők száma

összes nyugdíjas 

2008  2271  3360  5631 

2009  2287  3328  5615 

2010  2310  3274  5584 

2011  2308  3356  5664 

2012        0 

2013        0 

2014        0 
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2015        0 

2016        0 

2017        0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar     

       
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

6.2.3. számú táblázat ‐ Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 
  

55 év feletti 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 
 

55 év feletti 
tartós 

munkanélküliek 
száma 

év 

fő     fő  %  fő    fő  % 

2008  490     39  8%  57    9  16% 

2009  773     64  8%  104    14  13% 

2010  785     81  10%  177    20  11% 

2011  714     65  9%  115    15  13% 

2012  772     111  14%  191    23  12% 

2013                      

2014                      

2015                      

2016                      

2017                      

Forrás: Helyi adatgyűjtés, 
TeIR               
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6.3.1. számú táblázat ‐ 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

64 év feletti lakosság száma 
nappali ellátásban részesülő 

időskorúak száma év 

fő  fő  % 

2008  2789  24  1% 

2009  2939  23  1% 

2010  3052  25  1% 

2011  3141  23  1% 

2012     24   

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

Forrás: TeIR, KSH Tstar     
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6.3.2. számú táblázat ‐ Időskorúak járadékában részesülők száma 

év  időskorúak járadékában részesülők száma

2008  1 

2009  4 

2010  5 

2011  7 

2012    

2013    

2014    

2015    

2016    

2017    

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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6.3.3. számú táblázat ‐ Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Mozielőadás 
látogatása 

Színházelőadás 
látogatása 

Múzeumi kiállítás 
megtekintése 

Könyvtár 
látogatása

Közművelődési 
intézmény 

rendezvényén 
részvétel 

Vallásgyakorlás 
templomban 

Sportrendezvényen 
részvétel év 

alkalom  alkalom  alkalom  alkalom  alkalom  alkalom  alkalom 

2008  0  5  0  4321  80  nincs adat  nincs adat 

2009  0  12  0  4680  96  nincs adat  nincs adat 

2010  0  9  0  4697  105  nincs adat  nincs adat 

2011  0  2  0  4720  95  nincs adat  nincs adat 

2012  0  4  0  4976  87  nincs adat  nincs adat 

2013                      

2014                      

2015                      

2016                      

2017                      

Forrás: Helyi 
adatgyűjtés             

 
6.3.4. számú táblázat ‐ Idősek informatikai jártassága 

Összes megkérdezett  Számítógépet használni tudók száma Internetet használni tudók száma 
év 

fő  fő  %  fő  % 

2008  160  10  6,3%  10  6,3% 

2009  175  11  6,3%  11  6,3% 

2010  182  13  7,1%  13  7,1% 

2011  193  24  12,4%  19  9,8% 

2012  239  45  18,8%  40  16,7% 

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: Helyi adatgyűjtés         
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6.4. számú táblázat ‐ Az időseket célzó programok a településen 

év  Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2008  nincs adat 

2009  nincs adat 

2010  244 

2011  327 

2012  353 

2013    

2014    

2015    

2016    

2017    

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

   

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

 
7.1.1 számú táblázat ‐ Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008  216    

2009  202    

2010  187    

2011       

2012       

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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7.1.2. számú táblázat ‐ Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 
év  önkormányzati fenntartású 

intézményben  
egyházi fenntartású 

intézményben 
civil fenntartású intézményben 

2008  0  0  0 

2009  0  1  0 

2010  0  0  0 

2011  0  0  0 

2012  0  0  0 

2013          
 
7.1.3. táblázat ‐  Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban 

Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban, a különféle típusú foglalkoztatásban résztvevők száma az 
alkalmazók szerinti megoszlásban 

  

Közszférában  foglalkozatott (pl. 
önkormányzat, kormányhivatal, 

állami vagy önkormányzati 
fenntartású intézmény) 

Non profit 
szervezet 

Gazdasági 
vállalkozás

fejlesztő‐felkészítésben résztvevők 
száma 

        Szociális 
foglalkozatásban 
alkalmazottak  munka rehabilitációban 

foglalkoztatottak száma  
        

Védett munkahelyen foglalkoztatottak száma          

Támogatott foglalkoztatásban résztvevők száma          

Nyílt munkaerő‐piaci foglalkoztatásban résztvevő 
fogyatékos személyek száma 

        

Forrás: helyi adatgyűjtés több forrás segítségével      

7.1.4. táblázat – A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi 
intézmények, szociális szolgáltatások 

Állami/önkormányzati  Egyházi 

  

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
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2
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1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

falugondnoki  vagy 
tanyagondnoki szolgáltatás  

                                               

étkeztetés  1  1  1                                        

házi segítségnyújtás  1  1  1                                        

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

1  1  1                                        

családsegítés  1  1  1                                        

közösségi ellátás 
szenvedélybetegek részére  

0  0  0                                        

közösségi ellátás pszichiátriai 
betegek  részére 

0  0  0                                        

támogató szolgáltatás  0  0  0                                        

nappali ellátás  0  0  0                 1  1  1                

Forrás: helyi adatgyűjtés                                 
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7.2.1. táblázat ‐ Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények 

1993. évi III. tv. (Szt.) alapján pénzbeli ellátás  Fogyatékos személyek száma 

Időskorúak járadéka    

Aktív korúak ellátása    

Rendszeres szociális segély    

Lakásfenntartási támogatás    

Ápolási díj    

Temetési segély    

Átmeneti segély    

Természetbeni ellátás    

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
Itt azokra a fogyatékos személyekre kérdezünk, akik az önkormányzat 
javaslatára, rászorultsági alapon kapnak TAJ kártyát az OEP‐től.  

  

Közgyógyellátás 
Ez a fogyatékos személyeknek alanyi jogon jár, nem fogyatékos 
személyek rászorultsági alapon vehetik igénybe. Mivel a településen 
élő  fogyatékos személyek számának megállapítása nehéz, ez az adat is 
fontos mutató lehet.   

  

Adósságkezelési szolgáltatás    

Energia felhasználási támogatás    

Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások    

Fogyatékossági támogatás    

Rokkantsági járadék    

Személygépkocsi átalakítási támogatás    

Közlekedési kedvezmény    

Személygépkocsi szerzési kedvezmény    

Parkolási igazolvány 
51 db volt 2012‐ben, 2008‐tól 2012‐ig összesen: 

546 db  

Forrás: helyi adatgyűjtés   

 
 
7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1. 

Igen/nem 

  

Lift 
Vakvezető 

sáv 

Mozgáskorlátoz
ottak részére 

mosdó 
Rámpa 

Hangos 
tájékoztatás

Indukciós 
hurok 

Tapinthat
ó 

informáci
ó 

Jelnyelvi 
segítség 

Egyéb 

alapfok 

lift (az 
Ady E. 
Ált. 

Iskolába) 

nincs 
van (Ady E. és 
Zrínyi M. Ált.  
Iskolában) 

igen  nincs  nincs  nincs  nincs  nincs 

középfok                            

oktatási 
intézmények 

Felsőfok‐ 
nincs 

                          

fekvőbeteg 
ellátás‐ 
nincs  

                          
egészségügyi 
intézmények 

járó beteg 
szakellátás 

igen 
(folyama
tban) 

igen 
(folyamat

ban) 

igen 
(folyamatban)

igen 

akadálymen
es honlap 
(folyamatba

n) 

igen 
(folyamat

ban) 
nincs  nincs  nincs 

 69



 

 70

alapellátás 
igen 

(folyama
tban) 

igen 
(folyamat

ban) 

igen 
(folyamatban)

igen 

akadálymen
es honlap 
(folyamatba

n) 

igen 
(folyamat

ban) 
nincs  nincs  nincs 

kulturális, művelődési 
intézmények 

igen  nincs  igen 
nem 

szükséges
nincs  nincs  nincs  nincs  nincs 

önkormányzati, 
közigazgatási intézmény 

Igen  igen  igen 
nem 

szükséges
akadálymen
es honlap 

folyamatb
an 

nincs  nincs  nincs 

igazságszolgáltatási, 
rendőrség, ügyészség 

nem kell  nincs  igen 
nem 

szükséges
nincs  nincs  nincs  nincs  nincs 

szociális ellátást nyújtó 
intézmények 

nem kell  nincs  van 
nem 

szükséges
nincs  nincs  nincs  nincs  nincs 

Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat, fogyatékos ügyi referens információi, 
fogyatékosok civil szervezetei       

 
7.3.3. táblázat ‐ Fizikai és infokommunikációs  akadálymentesítettség a közlekedésben 

Igen/nem 

  

Lift 
Vakvezető 

sáv 

Mozgáskorlátoz
ottak részére 

mosdó 
Rámpa 

Hangos 
tájékoztatás

Indukciós 
hurok 

Tapinthat
ó 

informáci
ó 

Jelnyelvi 
segítség 

Egyéb 

Közterület (utca/járda, 
park, tér) 

nem  nem  nem  nem  nem  nem  nem  nem  nem 

Helyi és távolsági 
tömegközlekedés 

nem  nem  nem  nem  nem  nem  nem  nem  nem 

Buszpályaudvar, 
buszvárók 

nem  nem  nem  nem  nem  nem  nem  nem  nem 

Vasútállomás  nem  nem 
nem  nem  nem  nem  nem  nem  nem 

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatársától és az 
érdekvédelmi szervezetek vezetőitől 
 



Az alábbi vélemények, hozzászólások érkeztek Gyál Város Önkormányzatának Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjához: 

 
 

1. Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesületének vezetője (Kiss Jánosné)  
 
Köszönettel vettem tájékoztatását a Helyi Esélyegyenlőségi Program-ról 
Nagyszerűnek és időszerűnek tartom az abban foglaltakat. Néhány dátum nagyon távoli. 
 
A fenti Egyesület vezetője, a Nyugdíjasok Helyi képviselője észrevételi jogommal kívánok élni a 
következőkben. 
 
Célszerű lett volna a nyugdíjasok képviselőjeként meghallgatásom a program összeállítása előtt. Javasoltam 
volna -az abban foglaltakon túl- a következő öt évben mindenképp bővíteni az alábbival: 
 
 A járóképes idősek részére napközi ellátást kellene biztosítani főétkezési lehetőséggel (a Szent József Otthon 
ellátásán felül). Megoldás lehet a legalább étkezési –ebédelési– lehetőség a város mindkét oldalán pl.:egy-egy 
iskolában. Ezzel lehetne a kiszállítást csökkenteni.    Az egyedülálló, bezárkózott idős kimozdulna a magányból. 
Sétát tenne, saját korcsoportú emberekkel találkozik, tájékozódik a városi életről, az őt érdeklő tájékoztatást is a 
célcsoport kapná (pl. rendőrségi tájékoztatás). Ez a szolgáltatásnyújtás az idősek érdekében nagyon kedvelt, 
bevált máshol.  
 
Az összeállított program adatai-hoz észrevétel: 
„A lakosság összetétele a 2011. évi adatokat elemezve a következő:  
 

fő % 
  

nők férfiak összesen nők férfiak 

 12167 11612 23779 51% 49% 

0-14 éves 1865 1960 3825 49% 51% 

15-17 éves 424 446 870 49% 51% 

18-59 éves 6414 7348 13762 47% 53% 

60-64 éves 786 618 1404 56% 44% 

65 év feletti 1901 1240 3141 61% 39% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
„ 
Kérdésem: városunkban ilyen alacsony lenne a nyugdíjasok  aránya az országoshoz képest? 
Ez örvendetes lenne, csak nem valós… 
Vagy  777 fő –vel már nem is számolnak a városvezetők?     L.:  ÖSSZESEN oszlop adatai!! 
Bízom, hogy a manapság divatos identitás zavar itt legalább nem játszik szerepet… 
Hány százaléka is nyugdíjas városunk lakóinak? 13,2 , ez igen kis szám! Hurrá megfiatalodott városunk 
lakossága! (A 23779 lakó adat 2011-ben biztos helyes? 2007-ben is ezt kaptuk meg civil pályázathoz)    Azt 
tudjuk, hogy közel 2,7 M nyugdíjas van az országban, mintegy 27 %. 
Tehát városunkban is kell lennie minimum 20- % nak 4755   főnek, 27 % esetén: 6420 nyugdíjas korúnak. Az 
igazság valahol a kettő között van. 5 éve szakember mondta városunk nyugdíjasainak szóló tájékoztatón, hogy  
5000 főt meghaladta a folyósított nyugdíjak darabszáma, bár ez tartalmazhatott elenyésző számú fiatalabb 
özvegyi nyugdíjat is. 
Véleményem szerint az összesen adatsor hibádzik erősen, egy pályázatnál óriási hátrányt jelent! 
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság is megbízhatóbb adatot szolgáltat az általam képviselt korcsoportról. 
 
Köszönöm, hogy észrevételem kifejthettem.  
 
Bízom, hogy a kitűzött programok mihamarabb megvalósulhatnak, amihez jó egészséget és hozzá elnyert 
pályázatokat kívánok! 
 
Véleményre az alábbi válasz került megküldésre:  



 
Köszönjük észrevételét a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatosan.  
A lakosság összetételét elemző 2011. évi adatokat újra átnéztük és valóban találtunk eltérést a 18-59 éves női 
lakosság száma tekintetében. A 18-59 éves női lakosság száma helyesen:  7191 fő. (Így ennek a korosztálynak az 
összlétszáma helyesen: 14539 fő).  
 
A 2011. évi adatok alapján az összlakosság (23779 fő) és a többi korosztály tekintetében a táblázatban található 
adatok helyesek. Nagyon köszönjük észrevételét és a táblázatot javítjuk a 18-59 éves korosztály összlétszáma, 
ill. összetétele szempontjából.  
 
A levelében található javaslatát megtárgyalás céljából a bizottságok, ill. a Képviselő-testület elé terjesztjük. 
 
2. Gyáli Nagycsaládos Egyesület vezetője (Hajdani Józsefné) 
 
Én, Hajdani Józsefné, mint a Gyáli Nagycsaládos Egyesület vezetője, az alábbi javaslatokkal egészíteném ki a 
nagyon gondosan előkészített Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 
A mély szegénységben élők és a romák esélyegyenlőségével kapcsolatban, munkára tanítást javasolnék.  
Meg kell tanítani őket irányítással a gazdálkodásra, amivel saját és más hasonló nehézséggel küzdők élelmezését 
lehetne megoldani. A munkaerőpiacra, csak ajánlással tudnak bekerülni. Nagyon fontosnak tartom a 
felzárkóztatásukat, mivel a gyermekeik nem tehetnek róla, hogy hova születtek, és ha nem segítünk ezeknek a 
gyermekeken azzal, hogy a szüleiket munkára tanítjuk, akkor ők is úgy nőnek fel hogy nem látják a szüleiket 
dolgozni. Nem mehetünk el e mellett a nehézség mellet egy vállrándítással. Ha nem lesz mit enniük az nekünk - 
az itt élőknek - lesz probléma. 
Évről évre találkozom velük az élelmiszersegély kiosztásánál.  
A romákról az tudható, hogy családcentrikusak, összetartóak, de a társadalom igyekszik kirekeszteni őket. 
Szeretnek és jól tudnak főzni, tehát szükségük van alapanyagokra. Többnyire nagy családban élnek. (Jelenleg 
nincs roma tagunk) Arra gondolok, hogy ha nem találnak kereső tevékenységet, akkor családjuk élelmezése okán 
taníthatók lennének. Természetesen ehhez elég sok körülményt kellene biztosítani, de mégis úgy gondolom, 
hogy hosszútávon jobb eredményt hozhat, mint segélyekkel támogatni őket. Ha megtanulják ezt a munkát, és 
képesek lesznek családjaikon kívül másokat is segíteni, akkor alkalmassá válnak közülük többen a 
munkaerőpiacra való bejutásra is. Az alapoknál kell kezdeni a felépítésüket. Amennyiben segítjük őket, 
magunkon is segítünk, mert nem kell majd ezt a népcsoportot magunk után vonszolni, hanem elkezdenek velünk 
együtt járni. Ahogyan minden gyermek csak akkor teljesít jól ha a szülők elfogadóak, biztatják, késztetik, 
segítik, tanítják, nevelik, féltőn, de szeretettel, úgy ezt a sokszor bántott (hol jogosan, hol jogtalanul) 
népcsoportot is csak így tudjuk szeretettel helyreigazítani és a társadalom aktív részesévé tenni. 
Az egyéb mély szegénységben élő családok fő problémája, szintén a munkanélküliség, vagy az adósság csapda. 
Sokan közülük, nem is kerülnek a statisztikai adatokba, mivel a családban az egy főre jutó jövedelem nem 
alacsony, nem jogosultak a segélyekre, de olyan magas törlesztéseket fizetnek adósságaik miatt, ami el 
lehetetleníti őket, és sokszor ennivalóra sem jut. (Ilyen családok csatlakoztak már egyesületünkhöz) Aki nem tud 
elhelyezkedni annak van ideje, és élelmiszer alapanyagokra van szüksége, ezért bevonható lesz a gazdálkodásba. 
 
A gyermekekkel kapcsolatban javasolnám - a kiskamasz, kamasz és fiatal felnőtt de még iskolás korosztály 
számára - ifjúsági klub vagy tömegsport, vagy önkéntes munka vagy valami hasonló létrehozását, 
megszervezését. Lehetne több focipálya, vagy kamaszoknak készített játszótér, vagy több kerékpár út, vagy erdei 
tornapálya, stb. Hely ahol összejöhetnek, ahol lehetőségük van közösségi életet élni esetleg felnőtt felügyelettel, 
némi irányítással. 
 
A szám adatokból az látszik, hogy településünkön csökken a gyermeklétszám, de a 2011-es adatok alapján a 0-
14 éves kor közötti a lakosságunk 1/6, és ez a szám még nagyobb ha 18-20 éves korig néznénk adatot. Tehát 
összességében jóval magasabb mint az országos átlag. Ha nem foglalkozunk az itt élő gyermekek ingyenes 
hasznos szabadidős tevékenységének kialakításával, illetve lehetőségek biztosításával akkor az felelőtlenség 
magunkkal szemben. Mert benne van a lehetőség, hogy úgy bánnak majd velünk, ahogyan mi bántunk velük. 
Amit vetünk, azt aratjuk. Ha tőlünk, szeretetet, elfogadást, teret kapnak ahhoz, hogy itt helyben jól érezzék 
magukat, és helyes szokásokat alakítsanak ki, akkor számíthatunk rá, hogy jó példánkat követni fogják. Ne 
kényszerítsük őket, hogy Budapesten keressenek elfoglaltságot maguknak, mert nem fogják a városunkat 
otthonuknak érezni. Az a tény, hogy sok szülő Budapesti általános iskolába járatja gyermekét nagyon 
figyelemfelhívó körülmény. 
 
Tisztelt Jegyző úr, tisztelettel kérem gondolja át a fentieket, és amennyiben lehetségesnek látja, kérem ezekkel 



kiegészíteni szíveskedjék a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Amennyiben szükséges, a lehetőségeimhez 
mérten szívesen vállalok szerepet a javaslataim megvalósításában. 
 
3. Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub (Kovács Istvánné) 
  
Jó helyzetelemző anyag. 
Az idősek esélyegyenlőségének javítását jól szolgálta a KHT munkatársa (ma vezetője), aki a Zrínyi iskolában 
tartott számítástechnikai ismereteket és gyakorlatot bemutató foglalkozásokat. Sokat tanultunk, de a tudást 
tovább kellene frissíteni ismétléssel. 
  
Az idősek részére esélyegyenlőséget jelentenek a helybe hozott színházi előadások és műsorok, a fővárosi késő 
esti darabokra sokan már nem szívesen járnak el. Jól szolgálják ezt a célt a civil szervezetek által szervezett 
műsorok: Népdalkörök találkozója, Azt a ragyogóját nótaműsor, kistérségi nyugdíjas klubok találkozója stb., a 
kiállítások és tárlatmegnyitók, eü. előadások stb.  Az ezt vállaló civil szervezeteket pályázati úton juttatott 
támogatásban részesíti az önkormányzat.    
Sajnos, az idősebb korosztálynak nagyobb mennyiségben van szüksége gyógyszerekre, aminek az árát nem 
mindig tudja megfizetni. De hát a gyógyszerek ára kötött, e téren nem lehet esélyegyenlőséget elvárni az 
egészségesek, fiatalok ellenében. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a társadalmi vita során beérkezett véleményeket megtárgyalni és 
azokról döntést hozni szíveskedjen! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyál Város Önkormányzata 2013-2018. évre vonatkozó 
Helyi Esélyegyenlőségi Programját a társadalmi vita során beérkezett vélemények figyelembevételével az 
alábbiakkal egészíti ki: 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
            Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
            Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
            Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Polyák Józsefné ügyintéző  
 
 
Gyál, 2013. június 13. 
 
 Pápai Mihály 
 Polgármester 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzatának 
településfejlesztéssel és  településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetési szabályzatának megalkotására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az építésügy korábbi rendszere az év elejétől jelentősen átalakult. Ennek egyik elemeként bevezetésre került a 
partnerségi egyeztetés intézménye. A 2013. január 1-jén hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint koncepció, stratégia 
vagy településrendezési eszköz véleményezési eljárásában a partnerségi egyeztetés szabályait kell figyelembe venni, ha 
a koncepció, stratégia vagy településrendezési eszköz (például a Helyi Építési Szabályzat) kidolgozása, illetve 
módosítása 2013. január 1.-jét követően indul. 
 
A partnerségi egyeztetés szabályai határozzák meg a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó 
szervezetetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés szabályait. 
 
A Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján: 
 
„A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés a helyi 
adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint 
történik.” 
 
A Korm. rendelet 29. §-a értelmében: 
 
„Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításával, az e fejezetben meghatározott határidők 
figyelembevételével – a tervezés előtt dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza: 
a) az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit, 
b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját, 
c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét, 
d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.” 
 
 
A Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert tény, hogy településünkön folyamatban van a településrendezési eszközök 
felülvizsgálata. Az eljárások tekintetében szükség van egy ún. partnerségi egyeztetési szabályzat megalkotására, amely 
részletesen tartalmazza, hogy az egyes településrendezési eszközök módosítása esetén milyen eljárást alkalmazzunk, 
abba milyen szervezetet vonunk be, lényegében a véleményeztetési eljárást e szabályzat szerint kell 
Önkormányzatunknak lefolytatnia. 
 
Általánosságban elmondható, hogy az új eljárási rend alapján – a korábbi gyakorlattól eltérően – részben külön válik a 
civil érintettekkel (partnerekkel) való egyeztetés a szakmai egyeztetéstől. Az előre meghatározott partnerségi 
egyeztetési szabályok szerint kell értesíteni, adott esetben megkeresni az érintett partnereket, melyek a meghatározott 
szabályok szerint adhatnak véleményt. Véleményeltérés esetén a polgármester/állami főépítész egyeztetést 
kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A beérkezett vélemények elfogadásáról, vagy el nem 
fogadásáról dönteni kell, majd ezt követően, a szakmai végső véleményezési körben már nem vehetnek részt a 
partnerek, észrevételeket, javaslatokat már nem tehetnek. 
 
A jogalkotási törvény lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok képviselő-testületei számára, hogy a saját és az általa 
irányított szervek tevékenységét, cselekvési programját, működését normatív határozatban szabályozza. Tekintettel arra, 
hogy jelen előterjesztés tárgyát képező partnerségi egyeztetési szabályzattal a képviselő-testület a saját maga által 
követendő eljárásrendet határozza meg a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetetekkel, 
egyházakkal történő véleményeztetés során, javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy határozatát normatív 
határozatként hozza meg.  
 
 
 



 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti figyelembevételével szíveskedjen a partnerségi egyeztetési 
szabályzat megalkotásáról döntést hozni!  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28-29. §-a alapján Gyál Város Önkormányzatának településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatát jelen határozat 1. számú mellékletének megfelelő 
tartalommal megalkotja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Polgármester  
 
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2013. június 10. 
 
 
      
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melléklet:  1.  Gyál Város Önkormányzatának településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi  
                       egyeztetési szabályzata 



1. számú melléklet 
 

                 
 
 
GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYZATA 

 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nyilvánosság és közösségi ellenőrzés lehetőségének 
biztosítása, a minél szélesebb körű véleményezési partnerek bevonásának, a vélemények megfelelő 
dokumentálási rendszerének és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságának biztosítása 
érdekében a településfejlesztési koncepció (továbbiakban: koncepció), az integrált településfejlesztési stratégia 
(továbbiakban: stratégia) és a településrendezési eszközök készítését, módosítását az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv) 8. § (4) bekezdése alapján, 
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
Rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) 29. §-ában előírtak teljesítése érdekében az alábbi Partnerségi 
Egyeztetési Szabályzatot alkotja meg:  

 
I. 

AZ EGYEZTETÉSBEN RÉSZTVEVŐK/PARTNEREK KÖRE 
 
1.1.A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner: 
 

1.1.1 a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,  

 
1.1.2. a véleményezési eljárásokba bejelentkezett, Gyálon székhellyel, telephellyel rendelkező 
gazdálkodó szervezet, 
 
1.1.3. a véleményezési eljárásokba bejelentkezett, Gyálon székhellyel  bejegyzett civil szervezet. 

1.2. A partnerek az adott véleményezési eljárásba a Polgármesterhez a megadott határidőben benyújtott írásbeli 
kérelemmel jelentkezhetnek be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a kérelmező 
nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét. 
 

II. 
A PARTNEREK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA ÉS ESZKÖZEI 

 
2.1. A településfejlesztési vagy településrendezési dokumentum fajtájától és az egyeztetési eljárás fajtájától 
függően az 1. számú táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez 
szükséges részletezettséggel elkészített dokumentumot, és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó 
dokumentációt tölt fel a település hivatalos honlapjára tájékoztatásként. 
 
2.2. Az előzetes tájékoztatás és a véleményeztetés céljából történő tájékoztatás megjelenéséről felhívást tesz 
közzé 

- a település hivatalos honlapján, 
- a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán, 
- az Új Gyáli Újságban, Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapjában 
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1. számú táblázat 

Dokumentum Egyeztetési eljárás 

Előzetes 
tájékoztatás a 
partnerségi 
egyeztetés során 

Véleményeztetés 
céljából történő 
tájékoztatás a 
partnerségi 
egyeztetés során 

koncepció 
Korm. Rendelet 
30.§ 

van van 

stratégia 
Korm. rendelet  
31. § 

eseti döntés 
szerint 

van 

Korm. rendelet 
szerinti teljes 
eljárás 

van van 

Korm. rendelet 
szerinti 
egyszerűsített 
eljárás 

eseti döntés 
szerint 

van 

településrendezési eszközök 
(településszerkezeti terv, helyi 
építési szabályzat és szabályozási 
terv) 

Korm. rendelet 
szerinti tárgyalásos 
eljárás 

eseti döntés 
szerint 

van 

 

 

III. 
AZ EGYEZTETÉSBEN RÉSZTVEVŐK JAVASLATAI ÉS VÉLEMÉNYEI KÖZLÉSÉNEK MÓDJA  

 
 3.1. A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek a felhívásban meghatározott határidőig írásos 

javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak elérhetőségeik (postai cím, e-mail, telefonszám) megadásával 
az alábbiak szerint: 
 

- a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Körösi u.112-114.) történő megküldéssel, 
- elektronikus levélben történő megküldéssel a felhívásban meghatározott e-mail címre. 

3.2. A felhívásban közzétett határidő nem lehet rövidebb a kormányrendeletben meghatározott – az egyeztetési 
eljárás további résztvevőire vonatkozó – határidőnél. 

 
     IV. 

AZ EGYEZTETÉSBEN RÉSZT VEVŐK JAVASLATAINAK ÉS VÉLEMÉNYEINEK KEZELÉSE  

 

4.1. A beérkezett javaslatok, vélemények, az ezekre adott válaszok és kapcsolódó iratok dokumentálásáról és 
nyilvántartásáról gondoskodni kell. 

4.2. A beérkezett javaslatokra, véleményekre a 3.1. pont szerinti határidőtől számított 30 napon belül választ kell 
adni, amely el nem fogadott javaslat vagy vélemény esetén indokolást is tartalmaz. 
 
4.3. A vélemények tisztázása érdekében az Önkormányzat a partnerekkel további egyeztetést kezdeményezhet, 
amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az egyeztetés módja lehet az Önkormányzat döntése alapján helyben 
szokásos fórum, vagy meghívásos tárgyalás. 
 
4.4. Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztető 
tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelő partnernek kell 
tekinteni. 
 
4.5. Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az Önkormányzat feltölti Gyál Város 
hivatalos honlapjára, és erről hirdetményt is megjelentet a település hivatalos honlapján. 
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V.  
AZ ELFOGADOTT KONCEPCIÓ, STRATÉGIA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

NYILVÁNOSSÁGÁT BIZTOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK  

 

5.1. Az Önkormányzat az elfogadott koncepciót, stratégiát és településrendezési eszközt a kihirdetését követő 10 
napon belül teljes terjedelmében feltölti a település hivatalos honlapjára. 

5.2. Az 5.1. pont szerinti intézkedésről a Polgármester hirdetményt tesz közzé  
        - a település hivatalos honlapján, 

- a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán, 
- az Új Gyáli Újságban, Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapjában 
 

 
 

VI.  
A SZABÁLYZAT HATÁLYBALÉPÉSE 

 
 
Jelen szabályzat 2013. július 1-jén lép hatályba és a folyamatban lévő, Gyál város közigazgatási területére 
készülő fejlesztési dokumentumokkal és településrendezési eszközökkel kapcsolatos eljárásokra a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel 
összhangban kell alkalmazni. 
 
 
 
Gyál, 2013. június 10. 
 
 
 
 
 Pápai Mihály                                                                                                    Rozgonyi Erik 
 polgármester                                                                                                  címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
Záradék: 
A szabályzat a  …./2013.(VI.27.) számú önkormányzati határozattal került elfogadásra, kihirdetve 2013. június 
28-án. 
 
Gyál, 2013. június 28. 
 
 
 
              Rozgonyi Erik 
            címzetes főjegyző  



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Tulipán Óvodában logopédus 
 állás biztosítására 
  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A Tulipán Óvoda vezetője – Kápolnásiné Sági Andrea – kérelemmel fordult a T. Képviselő–testülethez, 
logopédus státusz létesítése érdekében.(1. sz.mell.) 
Kérelmét az ellátandó gyermekek magas létszámával indokolta. 
A logopédus álláshely státuszbővítést nem kíván, mert egy már meglévő üres dajka álláshelyen kívánja azt 
megvalósítani. Az anyagi fedezetet az intézmény saját forrásból biztosítani tudja. 
 
Ezek alapján javasolom a T. Képviselő-testületnek, hogy a Tulipán Óvodában 1 fő logopédus állást, a jelenleg 
üresen álló dajka álláshely terhére, biztosítani szíveskedjen. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.  
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipán Óvodában 1 fő logopédus állást engedélyez 
jelenleg üresen álló dajka álláshely terhére. 
 
Határidő:  2013. augusztus 26.  
Felelős:   Polgármester  
  
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság  
 
Az előterjesztést készítette: Csepregi Pálné csoportvezető  
 
G y á l, 2013.május 30.   
 
 
 
 
         Pánczél Károly  
         alpolgármester 



Tulipán óvoda
2360 Gyá|, Tulipán u.23.

Tel ./Fax.:291341-544
c-mai I : 0\ ihir! i;nlonoflrct.hLl

Acl( lszárn: l  693620 l -2- l  3
( )M azonc l sí t ó :20077 l

ikt.sz.: 32012013.Gyál Város onkormányzatának

Képviselo testülete

Tisztelt Képviselo Testület!

Az óvodai feladatellátásunkban a beszédhibás, beszédfogyatékoS gyermekek ellátása is kötelező.
Eztafe|adatellátást részben heti 6 órában, aNevelési Tanácsadó logopédusa látia el, mely nagyon
kevésnek.bizonyul.
A20|212013. nevelési évben a logopédiai beszédvizsgálat felnrérésén 36 gyermeknéI tapasztalható
beszédhiba. Jelenleg a szakértői dokumentáció értelmében hetente 43 órában szükséges a
beszédkorrekció a gyermekeknél.
Ezért kérem. hogy a fent említett és folyamatosan fennálló probléma kezelésére biztosítani
szíveskedjenek 1 fo logopédus státuszt.
Ennek engedélyezése nem jelent létszámbővítést az intézménynek. .]elenleg 1 fő daikai állásunk
betöltetlen. melyet szeretnénk betölteni a logopédus állással 2013 . augusztus 26-i nappa|.

l fó dajkajelenlegi havi összege: 114 000 Ft + 30 780 Ft(27 % járulék): 144 780 Ft
éves összege: l 368 000 Ft + 369 360 Ft (27% járulék) - 1 ]37 360 Ft

l fő logopédus várható összege a20|3. évi közalkalmazotti bértáb|aalapján Fl6-rabeállítva:
havi összege: 144 600 Ft + 39 042 Ft (2]%járulék) : 183 642 Ft
éves összege: I 735 200 Ft + 468 504 Ft (27% járu|ék) : 2 203 704 Ft

Különbözet havi összege: 30 600 Ft + 8262Ft (27% járulék) : 38 862 Ft
éves összege: 367 200 Ft + 99 144 Ft (27% láru|ék) 466 344 FÍ'

A bér különbözetet a tartós bérmaradványunkból kívániuk ftnanszítozni' mely a rendelkezésünkre
ál l.

A köznevelési törvény szerint amennyiben engedélyez1k a dajkai státusz átváltáSát a logopédai
állásra, azintézményben továbbra is megoldott a dajkai feladat.

Gyál, 2013. május 9.

/ )?"" t ' "  ' l " t '  
"  ' /

Tisztelettel. 4/,,/í;2z/l".:(.,7,Í,"írÉ=-**"'ii:::*iil*l;"



 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat vélemény adására az önkormányzat 

működtetésében lévő nevelési-oktatási 
intézmények nevének módosításához 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Feltizi-Veres Imre –gyáli tankerületi igazgató úr - tájékoztatást adott a KLIK fenntartásában lévő intézmények 
névváltozásáról. (1. sz. mell.) 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) b) pontja szerint a fenntartó dönt a köznevelési 
intézmény nevének megállapításáról.  
 
A 83.§ (3) pontja alapján fenntartónak az intézmény nevének megállapításával összefüggő döntése vagy 
véleményének kialakítása előtt be kell szereznie a 83.§ (4) h) pontja alapján a működtető önkormányzat 
véleményét. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy a működtetésében lévő intézmények 
elnevezése 2013. január 1-jétől az alábbiakra változzon: 
 
 Gyáli Ady Endre Általános Iskola 
 Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 
 Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola 
 Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Csepregi Pálné csoportvezető 
 
Gyál, 2013. június 13. 
 
 
 
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Tátika Óvoda vezetői állás 

pályázatának elbírálására, magasabb vezető 
megbízására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Tátika Óvoda vezetőjének megbízása 2013. augusztus 15-én lejár. A vezetői állás betöltésére a Képviselő-
testület 11/2013. (I. 31.) számú határozatával pályázatot hirdetett. A pályázati felhívásra a törvényes határidőn 
belül egy pályázat érkezett, melyet Németh Istvánné – az óvoda jelenlegi vezetője – nyújtott be (1. sz. mell.). 

A pályázó rendelkezik azokkal a feltételekkel, melyeket a Képviselő-testület a pályázati felhívásban 
meghatározott: 

 a köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 67. § (1) a-d) bekezdésében és a 3. mellékletben felsorolt 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség; 

 legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló 

alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre 
teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 

 
A benyújtott pályázat a tartalmi és formai követelményeknek megfelel. 
Tartalmazza: 

 a pályázó szakmai életrajzát; 
 az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot; 
 a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket; 
 az erkölcsi bizonyítványt; 
 a végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél/-elek hitelesített fénymásolati példányát/ait és 
 nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

 
A pályázati eljárás során a Tátika Óvodában megválasztott előkészítő bizottság megszervezte azokat az 
értekezleteket, ahol a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség véleményezési jogával élhetett. 

A nevelőtestület 2013. június 5-én megtartott értekezletén az intézmény vezetésére vonatkozó programokról 
titkos szavazással határozott. Szavazásra jogosult nevelők száma: 20 fő. Jelen volt: 20 fő. 

Németh Istvánné pályázatát 

 támogatta: 19 fő 100 % 
 nem támogatta: 0 fő 0 % 
 

Az alkalmazotti közösség 2013. június 5-én megtartott értekezletén titkos szavazással abban a kérdésben foglalt 
állást, hogy támogatja-e a vezetői megbízást. Az alkalmazotti létszám: 37 fő. Jelen volt: 37 fő. 

 

Németh Istvánné vezetői megbízását: 

 támogatta: 36 fő 97,29 % 
 nem támogatta: 1 fő 2,71 % 
  

A szülői szervezet egyhangúlag támogatta Németh Istvánné vezetői programját.  
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Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

Németh Istvánné pályázatát elfogadja és 
2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig 

 
megbízza Tátika Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával. 
 
Közalkalmazotti besorolás:   G/13 
Alapilletmény:     201.000,-Ft 
Vezetői pótlék:       60.000,-Ft 
További szakképes., szakképz. elismerésével 
összefüggő illetménynövekedés :     16.100,-Ft 
Kereset kiegészítés:      24.000,-Ft 
Munkáltatói döntés:      30.000,-Ft 
 
Határidő: 2013. augusztus 16. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Csepregi Pálné csoportvezető 
 
G y á l, 2013. június 5. 
 
 
 
 
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 
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1. Szakmai önéletrajz   
Személyes adatok:  

Név:   Németh Istvánné 
Lakcím:   2360 Gyál, Deák F. u . 5.  

Születési hely, idő: Budapest, 1959.02.05.   
Állampolgárság:  Magyar 

Telefon:   06 70 770 45644 

E-mail cím:  nemethne59kati@gmail.com 

Munkahelyek: 

1977. szeptember l-től 1978. június 31-ig, Egyeken dolgoztam, mint képesítés nélküli óvónő.  
1978. aug. – 1981. aug. Budapesti Vegyiművekben dolgoztam laboránsként. 
1981. szeptember 1-től Gyálon, a Liliom Óvodában kezdtem dolgozni, képesítés nélküli óvónőként. 
2000. július1-től dolgozom a Tátika Óvodában.   

Végzettség:  

2003. Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vezető Óvodapedagógus szakvizsga 
2000. Bárczi Gusztáv Eötvös Loránd Tudományegyetem nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus 

/szakdiploma/ 
1984. Kecskeméti Óvónőképző Intézet 
1981. érettségire épített vegyipari szakközépiskola 
1977. érettségi 

Továbbképzések:   

Egyéb tanfolyamok 
- 1989. Alapfokú munkavédelmi szakképesítés  
- Két évig jártam Dabasra, matematikai majd szintén két évig anyanyelvi 

továbbképzésre. 
- Budapesten a Dob utcai óvodában Hűvös Éva által vezetett Globális nevelés – 

emberi kapcsolatok elnevezésű aktív tovább képzésen vettem részt két évig. 
- Elvégeztem a Főnix Zenei és Nyelvstúdió alapfokú és emelt szintű angol 

képzését, és az óvodában évekig sikeresen foglalkozhattam a gyermekekkel 
ezen a területen is. 

- Saját költségemen a számítógép alapfokú ismereteit is elsajátítottam, így a 
gépírási ismereteimmel jól boldogulok a szövegszerkesztés területével is  
/gyors- gépírásból is érettségiztem/. 

- 1998. Tevékenységközpontú nevelési program elnevezésű továbbképzés. 
- „Az „Óvodai Nevelés Játékkal, Mesével” Országos óvónői egyesület tagja vagyok, 

munkájában 1999. óta veszek részt.  
- 2006. Pályázatírás és projektmenedzsment 120 órás továbbképzés. 
- 2006. Projektmenedzsment – kompetencia alapú továbbképzés. 
- 2008. április-május /30 óra/ Intézmény-értékelési feladatok, módszerek 
- 2007/2008 Vezetői klub továbbképzésein részt vettem. 
- 2008. 30 órás Tanügy igazgatási auditor képzés 
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- 2009-2010 - ÁPOR - szervezet fejlesztési pályázat keretében szervezett tréningen (4 
alkalommal 2-2 nap) 

- 2010/11 Projekt módszer az óvodai életben 
                  Hová bújt a matematika   
                  Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum Mentálhigiénés Alapfokú továbbképzés 3 nap 

      -     2011/12  Zöld óvodában, úton a „Zöld Óvoda” felé 
        A fenntarthatóság pedagógiájának megismerése, erősítése, felterjesztése 
        TÁMPOP Pályázatírás továbbképzés 

      -    2012/13 2012. ABBE képzés intézményvezetők, gazdaságvezetők részére 

Szakmai tapasztalatok: 
23 év óvodapedagógusi-, 
  9 év vezető helyettesi-, 

  10 év óvodavezetői munkakör 

 

Egyéb kompetenciák: 
 Gyors-gépíró képzettség 
 Számítástechnikai ismeretek 
 Gépkocsivezetés 
 Alapfokú angol 
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Tisztelt  
 

Képviselő-testület, 
 

Nevelőtestület,  
 

Alkalmazotti közösség! 
  
 
 

Tátika Óvoda magasabb vezetői állását 
 

tisztelettel megpályázom. 
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2. Vezetői hitvallásom 
 „Nincs az életben nagyobb felelősség és nagyobb megtiszteltetés, minthogy felnevelhetjük a következő nemzedéket.” 

                                                                             Dr C. Everett Koop    
Az eredményes, sikeres munka érdekében, vezetői tevékenységem során fontosnak tartom: 
 A beosztottak alapos ismeretét: személyes értékeit, és szakmai elkötelezettségüket; 
 Világosan megfogalmazott, közösen értelmezett célok megfogalmazását, megvalósítását; 
 A felelősségvállalást, a kezdeményezést, a folyamatok állandó javítását; 
 A munkatársak intézményi célokkal való azonosulását, a lojalitást; 
 Az optimális tárgyi és személyi feltételek biztosítását, alkotó légkör kialakítást, mely a vezető és 

a gyermekekkel foglalkozó valamennyi felnőtt csapatmunkájának eredménye. 
A mai világban nem mindig tisztázott gyermeknevelési elvekben sok ellentmondás található. Ezért 
fontos, hogy a pedagógushivatás gyakorlása során kellő elhivatottsággal, etikus magatartással egy 
gyermekközpontú óvodai élet megvalósításán munkálkodjunk. A gondos szeretetteljes magatartás 
mindig meghozza a gyümölcsét. A nevelés különféle helyzeteiben többnyire egyedi megoldásokra van 
szükség. Munkánk során a gyerekek érdekei a legfontosabbak.  
Az óvodás gyermeket egy eredendő kíváncsiság jellemzi. Jelentős szerepe van a személyi és tárgyi 
környezetnek, hogy biztonságban érezzék magukat és a gyermek egyéni szükségleteinek figyelembe 
vételével történő óvodai neveléshez. 
Továbbra is fontos fogalmak – esély - érzelem – közösség – erkölcs – mozgás – a munkánkban. A teljes 
körű személyiségfejlesztés egyetlen garanciája a széleskörű tevékenységi rendszer. 
Továbbra is kiemelt vezetői feladatnak tekintem: 

- a két épület szakmai értékeire támaszkodva – olyan alkotó, színvonalas, minőségi munkát végző, 
együttműködő kollektíva erősítését, mely eredményesen képes meghatározni, megvalósítani az 
intézmény célkitűzéseit. 

- Hiszek a munkamegosztási szintek összehangolhatóságában, a kommunikációban.  
- Továbbra is törődni fogok, a kolleganőimmel annak érdekében, hogy legyenek képesek eleget 

tenni a kor kihívásainak, örömmel és elhivatottsággal végezzék munkájukat. 
Vezetővé válásom 10 év folyamata, amely idő alatt újabb és újabb feladatok megoldása révén egyre több 
tapasztalatra tettem szert. 
Célom, hogy egy önálló, mindenekelőtt gyermekközpontú, hiteles pedagógusokból álló nevelőtestületre 
alapozott, az óvoda alapfunkcióját messzemenően figyelembe vevő, a közösségi és egyéni nevelés 
harmóniáját megvalósító és a környezetre nyitott óvodai életében szívvel- lélekkel, elhivatottságomhoz 
és tudásomhoz méltóan vegyek részt. 
A Tátika Óvoda vezetői feladatát azért kívánok továbbra is folytatni, mert további, kihívást jelent 
számomra a jelenleg változó törvényi előírásoknak megfelelően színvonalas eredményes óvoda 
működtetése. 
Az óvodánk pedagógusai által létrehozott értékekre és eredményekre építeni fogok, minden eddigi 
pozitív folyamatot megerősíteni és fejleszteni kívánok. 
Az intézmény fenntartójával korrekt, szakmai alapokon nyugvó kapcsolatot kívánom erősíteni és 
működtetni. Döntéseimben elvárásait figyelembe veszem, minden tevékenységemben jogszerűen járok 
el. 
Személyes példamutatással, emberséggel, a változások iránti fogékonysággal végzem feladataimat. 
Olyan vezető kívánok lenni, aki a „magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelenkor elvárásaival és a 
jövő lehetőségeivel ötvözve”1 végzi munkáját. 1 (2011. évi CXC. Törvény a nemzeti kö9znbevelésről (Magyar 
Közlöny, 2011. évi 162. szám 39622.o.) 
Vezetői programom megvalósítása során kamatoztatni szándékozom 23 éves óvodapedagógusi-, 9 éves 
vezető helyettesi, 10 éves vezetői gyakorlatomat, tapasztalataimat. 
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3. Vezetői programomat meghatározó dokumentumok 

3.1. Jogszabályi háttér 
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

- 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

- 30/2004. (X. 28.) OM rendelet a nevelési - oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 
8.) MKM rendelet módosításáról 

- 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 

- Önkormányzati minőségirányítási program 

3.2. Az óvoda alapdokumentumai 
- Alapító okirat 
- Mentálhigiénés helyi nevelési program 
- Intézményi minőségirányítási program 
- Szervezeti és Működési Szabályzat 
- Házirend 
 

3.3. Egyéb helyi dokumentumok és tapasztalatok (2008-2013) 
- Teljes körű intézményi önértékelés 

- Intézményi munkatervek 

- Nevelés év végi beszámolók 

- Tanügyigazgatás dokumentációi 

- Gazdálkodás, tárgyi feltételek biztosításának tapasztalatai 

4. Helyzetelemzés, erőforrások bemutatása 

4.1. Az intézmény bemutatása 
Az eltelt 10 év értékelése a vezetői pályázatban megfogalmazott célkitűzések, feladatok megvalósulása 
tükrében, a minőségbiztosítási rendszer működési folyamatában elvégzett felmérések tapasztalatait 
felhasználva készült. 

Szociokulturális háttere 
Városunk agglomerációs település. A munkanélküliség fokozza a családok anyagi helyzetének romlását. 
Sokan laknak albérletben. Sajnos, növekszik az egyedülálló szülők száma is.  
Gyál-Némediszőlőből is óvodánkba járnak gyermekek, akiket naponta busz szállít hozzánk. A szállítás 
felügyeletét az óvodának kell megoldani.  
Jelentős azon családok száma, akik rendszeres támogatásból élnek.  
Egyre több az óvoda körzetében a román állampolgár.  
A társadalmi összetételből, a családok struktúrájából, anyagi helyzetéből, műveltségi szintjéből adódóan 
nagy különbség mutatkozik a gyermekek értelmi, érzelmi és szociális szintjében.  
A szülők nagy része, gondjai ellenére, szívesen támogatja óvodánkat. 
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4.2. Pedagógiai, szakmai tevékenység áttekintése 

4.2.1. A Tevékenységközpontú helyi nevelési program megvalósítása 
 

Gyermekképünk 
Olyan gyermek, aki kiegyensúlyozott, tele van élményekkel, erősen kötődik a természethez, a meséhez, 
zenéhez, alkotó tevékenységekhez. Pozitív kapcsolatban él a természeti és társadalmi környezettel. Tud 
nevetni, felfedezni, csodálkozni. Lelkileg szabad, szellemileg kreatív, szociálisan érzékeny, empatikus, 
kiegyensúlyozott és BOLDOG.  
 
Óvodánk az adaptált Tevékenységközpontú óvodai nevelési programmal kívánja megoldani a feladatait.  
A gyermekek ma lassan több időt töltenek az óvodában, mint saját szüleikkel. Az ízlésformálás a 
feltétele, az élmény biztosítása, amely tovább növeli a pedagógus felelősségét. 
 A legfontosabb az, hogy a gyerek jól érezze magát, hogy személyiségének alakulását sokoldalú 
képességfejlesztéssel segítse, harmonikusan fejlődjön, és komplex élmények érjék.  
Valljuk, hogy biztosítani kell minden hozzánk járó gyermek számára azt a lehetőséget, amely által 
személyisége elérheti a képességeinek megfelelő legmagasabb, legharmonikusabb szintet.  
Így a tehetséggondozás is kiemelt célunk. 
Ez a pedagógiai rendszer, nevelés és gyermekközpontú, amely a tevékenységeken keresztül és a 
tevékenységek által történő nevelést tekinti alapvető feladatának. 
A Tevékenységközpontú helyi nevelési programunk hatékony működtetése érdekében különös hangsúlyt 
helyeztünk az alábbi területekre: 

o a komplexitás  
o az egyéni képességfejlesztés  
o játékba integrált nevelés 

 
Célunk és feladatunk megvalósítása során az alábbi elveket tartottuk szem előtt. 
�        Hatékonyság, eredményesség és esélyegyenlőség 
�        Szakmai tartalom megújulását célzó feladatok végrehajtása 
�        Korszerű pedagógiai  módszerek elterjedésének támogatása 
 
Miközben nevelőmunkánk tartalma az óvodai stratégiai dokumentumok megvalósítása, keressük a 
fejlesztési lehetőségeket. Figyelembe vesszük a társadalmi, köznevelés politikai elvárásokat, 
ismerkedünk a kormányprogramok óvodai vonatkozásaival. Természetesen tartalmi fejlesztés akkor lesz 
belőle, ha megfelelő kompetenciákkal rendelkezve hozzá tudjuk építeni jelen nevelési gyakorlatunkra, 
működő hagyományainkra. 

Játék, játék, játék 
Az óvodás gyermek mindennapjában meghatározó, elsődleges örömszerző tevékenység a játék. 
Szükségleteik kielégítéséhez személyiségük fejlődéséhez elengedhetetlen. A játék során tiszteletben kell 
tartanunk a játék szabadságát és önkéntes jellegét.  
 Általa fejlődnek képességeik, mozgásuk, emlékezetük, gondolkodásuk, kreativitásuk, beszédük, 
érzelmeik. Fontos, hogy része legyen az ismeretszerzésnek, lehetőséget adjon a tapasztalatok többszöri 
átélésére, segítse vágyinak ötleteinek kibontakozását. A játék úgy áll a középpontban, hogy hozzá 
kötődik minden, egyéb gyermeki megnyilvánulás.  
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Egészséges életmódra nevelés 
Az óvodai nevelés alapfeladata a gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges 
életmód alakítása. 
Kiemelt nevelési cél az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása. 
A lelkileg egészséges gyermek nyitottá válik a világra, elfogadja a másságot. Ennek érdekében 
biztosítanunk kell a megfelelő pszichés klímát, érzelmi biztonságot, rugalmas napirendet, derűs légkört, 
differenciált bánásmódot, másság elfogadását. Ehhez fontos a kapcsolatok pozitív érzelmi töltése.  
Néphagyományok őrzése 
Munkánk során arra törekszünk, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően ismertessük 
meg őket egyes népszokásokkal, vonjuk be őket a hagyományőrzésbe. Törekszünk arra, hogy bővítsük a 
gyerekekben a nemzeti öntudatot, a helyi értékekhez való kötődést. 
Ápoljuk saját szokásainkat, melyek az óvoda életének szerves részét képezik. 
Környezeti nevelés, környezettudatos viselkedés alakítása 
Célunk, olyan szokások, viselkedésformák, készségek birtokába juttatni a gyermekeket, amelyekkel, a 
környezeti problémák iránti érzékenységet, helyes értékrendszert, a későbbi évek környezettudatos 
életvitelének kialakítását alapozzuk meg. A gyermek születésétől kezdve ismerkedik a környezettel, s az 
ismerkedés végül egy környezetbarát életvitel megvalósulását eredményezheti.  
A környezetbarát életvitel kialakításához fontos a környezetbarát óvoda.  
2010-ben nyertük el a „Zöld Óvoda címet”. Fontos feladat a kritérium rendszernek való megfelelés. 
Részt vettünk a „Mi kiskertünk’ országos pályázaton is. 
 

Óvodánk sajátosságai, közé tartozik a nyári táboroztatás. 
Legfontosabb szempontunk, a biztonságos környezet, és biztonságos felügyelet megszervezése. 
A gyermekeknek és felnőtteknek mindig nagy élményt jelent ez a különleges négy nap. 
A szabad foglalkozás, a játék nagyon sok alkalmat kínál a különböző szociális készségek és képességek 
gyakorlására. Jó példa erre a kapcsolatfelvétel és a társas viszony.  
Az együttlét folyamán még jobban láthatjuk, hogy ki hol tart. A tapasztalat azt mutatja, hogy sokkal 
önállóbbak, mint a hétköznapokban érzékelhetjük.  
A beszélgetésre, meghallgatásra ebben a helyzetben több lehetőség van. Nyitottak és közlékenyek, 
kíváncsiak és érdeklődőek. A felkínált lehetőségeket örömmel használjuk ki mindannyian. 
A környezet megismertetésére nevelés központi gondolata, hogy az ember és a körülötte lévő élővilág 
bonyolult egyensúlyának megteremtésére és fenntartására irányul.  
A nyári tábor ennek a nevelési feladatunknak rendkívül megfelelő helyszín. A tábor nyújtja a lehetőséget 
a valóság megtapasztalására, a játékos cselekedtetésnek a lehetőségét.  

Nevelőmunkánk fő értékei 
 Az érzelmi nevelés mindent átfogó megvalósulása 
 A sokszínű tevékenységek kínálata, melyek közül kiemelt a játék, mint a személyiség fejlesztés 

leghatékonyabb eszköze. A játék, nevelő jellegének hangsúlyozása, a spontán játékra alapozott komplex 
tanulási folyamat biztosítása.  

 A másság szélesen értelmezett elfogadása 
 Olyan életrend, mely alkalmazkodik adottságainkhoz, ugyanakkor biztosítja gyerekeink számára a 

játékhoz, mozgáshoz, pihenéshez, életkoruknak megfelelő időkeretet- az egészséges életmód 
megalapozását 

 A partnereinkkel való együttműködésben kezdeményező szerepet vállalunk, különös tekintettel a 
szülő- óvoda kapcsolatra 
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A tehetséggondozás alkalmazott módjai 
- Az „Egyéni fejlődés nyomon követése” dokumentumban jelölt „erősségekre” épített differenciált 

feladatadás, valamennyi érintett tevékenységi területen. 

- Óvodás gyermekeink ovi tornaversenyen, rajzversenyen, sport- és környezettudatos életmódhoz 
kapcsolódó játékos vetélkedőkön való részvétele. 

- A mozgásban kiemelkedőket különböző sportfoglalkozásokra - foci, mazsorett, jazz-balett, a zenei 
készségekben tehetségeseket Kodály Zoltán zeneiskolába javasoltuk. Szülő kérésére úszni visszük 
a gyermekeket, akik közül többen tehetség ígéretek ezen a területen. 

- Tájékoztattuk a szülőket gyermekük kiemelkedő teljesítményéről, javaslatot tettünk adott 
készségek, képességek továbbfejlesztésére. 

- A komplex program megvalósítása”Játékos matematika” – Pályázat megvalósítása 

Alábbi feladatokra figyeltünk: 
o a tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztése; 
o egy adott tehetséges gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak fejlesztése; 
o „megelőzés”, „légkörjavítás”;  
o olyan területek támogatása, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést 

Az óvodában „Modern tánc”, barkács, angol, játékos matematika foglalkozás működik az óvónők 
vezetésével. Ezeken a foglalkozásokon lehetőség nyílik az ez irányban tehetséggyanús gyermekek 
tehetségének kiszűrése, kibontakoztatására, fejlesztése. 
 
Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek más és más, ezért a fejlesztésükre irányuló pedagógiai 
eljárásoknak alkalmazkodniuk kell az egyéni fejlettséghez, a fejlődés üteméhez és sajátosságihoz. 

4.2.2.  Gyermekvédelem 
Az óvoda gyermekvédelmi munkája fontos tevékenység. Az alapvető gyermek- és családvédelmi 
feladatok ellátása minden pedagógus feladat. Az összehangolt munka teremti meg mindazokat a 
feltételeket, melyek a gyermek mindenekfelett álló érdekeit szem előtt tartva biztosítják és védik a 
gyermekek jogait.  
Feladataink: 
 A gyermekek mindenekfelett álló érdeknek érvényesítése; 
 Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése, különös 

tekintettel a gyermekbalesetek megelőzésre; 
 Fejlődést hátráltató tényezők feltárása; 
 Fogadóóra, fórum szervezése a szülők számára; 
 Annak biztosítása, hogy a gyermeket semmilyen hátrányos megkülönböztetés ne érje,; 
 Másság elfogadása, tiszteletben tartása; 
 Adatvédelem és titoktartási kötelezettség betartása; 
 Fogyatékkal él gyermekek szakszerű ellátásának biztosítása; 
 Kapcsolattartás külső szakmai intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel, 
 Szakmai felkészülés, továbbképzés. 

A gyermeki jogok védelme érdekében, a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű, 
valamint a veszélyeztetett gyermekek, családok segítését, gyermekvédelmi felelős végzi. 

Jelzőrendszert működtettünk a Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhivatal felé. A Nevelési Tanácsadónak 
jeleztük a családok, gyermekek problémáit, szolgáltatásaikat igénybe vettük.  
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A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos eljárásaink 
Az elmúlt 5 évben, az SNI gyermekek fejlődését, leghatékonyabban korai problémafeltárással, 

megfelelő szakemberhez, és speciális intézménybe irányítással segítettük. Rendszeresen konzultáltunk 
segítő szakemberekkel. A problémák megoldásához javaslatokat, segítséget kértünk, folyamatosan 
figyelemmel kísértük a gyermekek fejlődését, érdekeiknek képviseletét. Az egyéni dokumentációk 
elkészítésében együttműködtünk, közvetítettünk a család és a szakemberek között. Intézkedéseinket 
dokumentáltuk.  

Az óvodai szintű fejlesztés komplex módon, az egyéni és az életkori sajátosságokat, a játékosság elvét 
szem előtt tartva, a szakvéleményben foglaltak, illetve a szakemberek által javasoltak szerint valósult 
meg. A részképesség zavarokat a logopédus, valamint az óvodapszichológus útmutatásai alapján, 
differenciált feladatadással, mozgásos-, anyanyelvi- és egyéb probléma specifikus fejlesztő játékokkal 
kompenzáltuk.  

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Logopédus       
Klapka épület 39 fő 40 fő 42 fő 42 fő 44 fő 
Bartók épület 20 fő 18 20 fő 20 fő 20 fő 
Összesen: 59 gyermek 58 gyermek 62 gyermek 62 gyermek 64 fő  
pszichológus      
Klapka épület 18 fő 25 fő 25 fő 25 fő 17 fő 
Bartók épület 7 fő 12 fő 11 fő 12 fő 10 fő 
Összesen: 25 fő 27 fő 36 fő 27fő 27 fő 
 
A Nevelési Tanácsadó gyógypedagógus – fejlesztőpedagógus szakemberek foglalkoznak a  
BTM-es gyermekeinkkel. 
 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
BTM 31fő 42 fő 34 fő 46 fő 39 fő 
 

4.2.3. Szakmai Munkaközösség tevékenysége. 
 
Éves tervben meghatároztuk, hogy mely területre tesszük a hangsúlyt az adott évben.  
Előadók, és házi bemutatók segítették a gyakorlati munka fejlődését. 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
A finommotoros 
koordináció 
fejlesztésére, 
mivel az előző 
év felmérési 
eredményeivel 
nem 
elégedethettünk 
meg. 
 

- Hogyan érvényesül az 
intézményünkben a 
játék meghatározó 
szerepe 
- Komplex Instrukciós 
Program 
magvalósításának 
lehetőségei, módszertani 
kérdései 
 

- Komplex Instrukciós 
Program óvodai 
alkalmazásának 
lehetőségei 
/kísérlet óvodai 
módszertan 
továbbfejlesztésére/ 
- Környezettudatos 
magatartás és életvitel 
megalapozása, a „Zöld 
óvoda” kritériumainak 
való megfelelés. 
 

- A nevelőmunka még 
hatékonyabbá tétele 
érdekében, a 
gyermekekhez igazodva, 
a differenciált bánásmód 
elve alapján történjen a 
fejlesztés. 
- Komplex Instrukciós 
Program óvodai 
alkalmazásának 
lehetőségei 
/kísérlet óvodai 
módszertan 
továbbfejlesztésére/ 

- Zöld Óvoda 
Programjába 
beépítve a 
differenciált 
nevelést. 

- Gyermektánc- 
népi játékok a 
gyakorlatban és a 
módszertani 
kérdései 
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„Várlak” bemutató foglalkozások alkalmával egymás munkájának megismerése, tapasztalatok gyűjtése történt. 

A munkaközösségek tevékenysége éves munkatervek alapján valósult meg. Tartalmát elsősorban 
a gyermeki igény- és elégedettségmérés során, az elfogadási kritériumot el nem ért területek képezték. 
Adott területeken óvodapedagógusi kompetenciáink erősítése, szakmódszertani tudásunk újszerű 
ismeretekkel való frissítése, egységes tervező munka formálása zajlott.  

Tevékenységi körét képezte egyéni szakmai önképzés, hospitálás, bemutató foglalkozások, 
szakmai előadások szervezése, elemzések, értékelések, beszámolók, szakmódszertani segédanyagok 
készítése.  

A munkaközösség vezetőit, az intézményvezető bevonta a szakmai munka ellenőrzésébe.  

A módosított helyi nevelési program konkrét dajkai feladatokat jelöl, újszerű kompetenciákkal.  

A mindennapi gyakorlati munka segítésére dajkai munkaközösséget szerveztünk.  

 
Alapítványunk – „Tátika Óvoda Gyermekeiért Alapítvány” elnöke: Karap Erzsébet 
Alapítványunk 2004-ben azzal a céllal alakult, hogy segítse és támogassa a Tevékenységközpontú 
Óvodai Nevelési Program szellemi és tárgyi feltételeit.  
Az alapítvány célja: A kiskorú óvodás gyermekek személyiségének fejlesztése és komplex támogatása. 
Az alapítványnak ennek érdekében feladata, a tevékenységek feltételeinek anyagi, erkölcsi 
megteremtése, melynek keretében a teljes személyiség formálása történik. 
Bevételeink jelentős részét, fejlesztő játékeszközökre, a csoportszobák szépítésére, esztétikai és 
komfortérzet fokozására fordítjuk. 
Minden évben nagy figyelmet szentelünk a tehetséggondozásra, fontosnak tartjuk a hátrányos helyzetű 
családok segítését és minden olyan programot támogatunk, amely gyermekeink fejlődését, élményekkel 
teli napjait gyarapítja.  
A Tátika Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 2011-ben  235000 Ft;  
              2012-ben 142000 Ft adományt kapott az adózók évi SZJA 1%'ának felajánlásából.  
Pályázati eredményeink: 

o NEA nyertes pályázat segítségével az anyagi- szellemi és erkölcsi erőink bővítésére kaptunk további 
segítséget – 372 743 Ft 

o NCA pályázat – 140 000 Ft – működési pályázat 
o 2008 - „Kreatív tábor” - 110 000 Ft –  
      Pest Megyei Közoktatás – fejlesztési Közalapítvány támogatása 
o 2008 - „Nyári ovis-tábor” – Bogács – 150 000 Ft  
      Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Oktatási, Művelődési és Turisztikai Iroda 
o 2007 -„Együtt a természettel – ifjúsági és gyermektábor – 150 000 Ft 
o 2006 -„Együtt a természetben, a természetért, környezetünkért - 240 000 Ft 
      Pest megy Közgyűlésének Környezetvédelmi és Közlekedési Bizottsága által kiírt pályázat –  
o 2005 – „Nyári Tátika Tábor” – Csattogó-völgy  - 150 000 Ft -  

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Főosztály által kiírt 
pályázat 

o 2004 – Óvodai nyári környezetvédelmi tábor szervezése  -  200 000Ft 
Pest Megye közgyűlésének 2004. évi Természet- és Környezetvédelmi Alap pályázati kiírása 
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4.2.4. Statisztikai adatlap mutatóinak elemzése  
  

Férőhelyek 
száma: 

 
Alapító 
okiratban: 

 
okt. 
statisztikai 
adatok 

Normatíva 
3. életévüket  
dec. 31-ig  
betöltötték 

Sajátos 
nevelést 
igénylők 

50 %-os  
étkezési  
kedvezm. 
 

100 %-os 
étkezési. 
Kedvezm. 

 
HHH 

Óvodáz-
tatási 
támog. 

Előszűrő 
vizsg. 

Iskola-
érettségi 
vizsg. 

Beírattak felvéve 

2008/2009 nevelési év  
Klapka 
épület 

 
150 fő 

 
180 fő 

 
168 

 
178 

 
1 

 
27 

 
33 

6  
- 

 
6 

 
2 

Bartók  
épület 

 
75 fő 

 
  90 fő 

 
84 

 
91 

 
1 fő 

 
32 

 
36 

5  
- 

 
12 

 
5 

 
Össz: 

 
225 fő 

 
270 fő 

 
252 

 
269 

 
2 

 
59 

 
69 

 
11 fő

 
- 

 
16 fő 

 
7 fő 

 
84 

 
84 

2009/2010 nevelési év  
Klapka 
épület 

 
150 fő 

 
180 fő 

 
175 

 
178 

 
- 

 
32 

 
17 

11 5 8 3 

Bartók  
épület 

 
75 fő 

 
  90 fő 

 
80 

 
91 

 
- 

 
20 

 
6 

6 4 11 4 

Össz: 225 fő 270 fő 255 267 0 52 11 17 fő 9 19fő 7 fő 

 
85 fő 

 
73 fő 

2010/2011 nevelési év  
Klapka 
épület 

 
150 fő 

 
180 fő 

 
169 

 
178 

 
- 

 
27 

 
39 

 
10 

 
12 

 
15 fő 

 
3 fő 

Bartók  
épület 

 
75 fő 

 
  90 fő 

 
81 

 
84 

 
- 

 
9 

 
25 

 
7 

 
9 

 
10 fő 

 
2 fő 

Össz: 225 fő 270 fő 250 fő 262 fő 0 73 fő 64 fő 17 fő 21 fő 25 fő 5 fő 

 
101 fő 

 
78 fő 

2011/2012 nevelési év  
Klapka 
épület 

 
150 fő 

 
180 fő 

 
169 

 
178 

 
- 

 
27 

 
39 

 
9 

 
12 

 
19 fő 

 
3 fő 

Bartók  
épület 

 
75 fő 

 
  90 fő 

 
81 

 
84 

 
1 

 
9 

 
25 

 
2 

 
7 

 
10 fő 

 
2 fő 

Össz: 225 fő 270 fő 250 fő 262 fő 1 36 fő 64 fő 11 fő 19 fő 29 fő 5 fő 

 
101 fő 

 
78 fő 

2012/2013 nevelési év  
Klapka 
épület 

 
150 fő 

 
180 fő 

 
167 

 
174 

- 17 49 15 fő 13 15 fő 2 

Bartók  
épület 

 
75 fő 

 
  90 fő 

 
82 

 
83 

1 18 39 6 fő 6 12 fő - 

Össz: 225 fő 270 fő 249 257 1 25 61 21 19 fő 27 2 fő 

 
74 

 
69 
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4.2.5. Az intézmény szabadidős tevékenysége 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Természettudományi Múzeum - 
Veresegyháza –  Medveotthon  
Hűvös völgy – „Jégkorszak” kiállítás  
Óvodamúzeum – Martonvásár 
Ócsa – lovas farm –Veszprém – 
állatkert  
Fővárosi Nagycirkusz Ausztria – 
Merkel vidámpark – Bambi csop. 
Abony 
Veszprémi Állatkert 
Állat lesen múzeumpedagógiai 
foglakozáson való részvétel 
Nyári tábor 
Klapka Katica csoport – 
 szervezés – pályázat – lebonyolítás  
Ócsán egy hetes programban vettek 
részt, minden nap busszal mentek. Az 
esemény folyamán változatos 
programokban vettek részt. 
Micimackó, Bambi csoportból – 4 nap 
 Csattogó völgybe 

Jászberényi – Vadaspark 
Visegrád 
Abony - magánállatkert 
Tatárszentgyörgy a Mészáros család 
lovas tanyája 
Fővárosi Növény- és Állatkert 
 
Ebben az évben a Bartók Iskola és 
az Eötvös Iskola igazgató 
asszonyai lehetőséget biztosítottak 
hétfőn és péntek délután, hogy a 
tornatermekben mozoghassanak a 
gyermekeink. 
 
Nyári tábor 
 
Diósjenőre 
Klapka  
Micimackó csoport 
 
 

 
Az idén minden csoport  
egy alkalommal ment kirándulni. 
A szülők nagyon szívesen kísérik 
el a gyermekeiket, ezért a 
szombati napokat kérik.  
Jászberényi – Vadaspark 
Visegrád 
Abony - magánállatkert 
Tatárszentgyörgy a Mészáros 
család lovas tanyája 
Fővárosi Növény- és Állatkert 
Tovább járhattunk a 
tornatermekben. 
 
Nyári tábor 
- Kétbodony – egy hetes ovis 
tábor a Pillangó csoport 
gyermekei közül 

 
Jászberényi – Vadaspark 
Abony - magánállatkert 
Tatárszentgyörgy a 
Mészáros család lovas 
tanyája 
Fővárosi Növény- és 
Állatkert 
 
 
 
Nyári tábor 
 
- Kétbodony – egy hetes 
ovis tábor a Pillangó 
csoport gyermekei 
közül, szintén rendkívül 
jól sikerül, büszkék 
lehettünk a 
gyermekeinkre. 

 
Planetárium 
Repülőtér 
Mini City – interaktív 
kiállítás - 
gyermekváros 
Tűzoltóság - Kispest 
 
Nyári tábor 
 
Diósjenőre 
Klapka  
Micimackó csoport 
 

Hagyományőrzés az 
óvodában 

- Szüretelések 
- Szőlőpréselés, mustkóstolás, mulatozás 
- Katalin napi őszi ovi vásárnap 
- Márton napja 
- Lucázás 
- Farsang – gyerekeknek  
- Húsvét -A nyuszi várás során sok meglepetésben volt részük a gyermekeknek 
- ’Föld – hete” 

- Több kezdeményezés valósult meg, 
melyet fokozni az óvónők ötletességével 
lehetséges, valamint néprajzi kutatásokkal. 

Nemzeti ünnepek - Megemlékezés, csoportok összefogása, díszítés, koszorúzáson részvétel. 
- Mindenki azt tesz hozzá minden ünnephez, készülődéshez, szervezéshez, 

lebonyolításhoz, amiben jó, amiben a legnagyobb örömét leli. 

- Az ünnepeket nagyon szeretik a 
gyermekek. Mindig valami többet 
visznek a mindennapokba.  

- A készülődés, díszítés lebonyolítás 
megelégedésére szolgálhat mindenkinek. 
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4.2.6. Humánerő fejlesztés irányai, a felhasználás eredményei 
Pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 

 „A gyerekszeretettel nem elégszünk meg, 
Hirdetjük, hogy szeresd és ismerd meg a gyermeket. 

Ismerd meg, hogy igazabban szerethesd,  
hogy mélyebben védelmezhesd, 

jobban nevelhesd!” 
                      /Nagy László/ 

Az óvodapedagógus feltételteremtő tevékenysége, az „indirekt irányítás felelőssége” jelentős szerepet ad az 
óvodai élet megteremtésében. 
pedagógusok létszáma összesen:     20 
  ebből:  óvodavezető: 1 
    Vezető helyettes: 2 
    óvodapedagógus 16 
    logopédus 1 
pedagógiai munkát segítők összesen:     14 
  ebből: dajka 14 
egyéb dolgozók összesen:     4 
  ebből: óvodatitkár 1 
    gazdasági ügyintéző 1 
    karbantartó  2 

Jelenleg engedélyezett létszámunk: 38 fő 
A következő szakvizsgával rendelkeznek az óvónők: 
Fejlesztőpedagógia 2 fő
óvodavezető 2 fő
közoktatás vezető 1 fő
tehetséggondozás 1 fő
néphagyományőrző 1 fő
Nyelv- és beszédfejlesztő 3 fő
Összesen: 10 fő

Egy pedagógusunknak egyetemi végzettsége van pedagógiai szakon. 
Az óvónőket a gyermekszeretet és hivatástudat jellemzi. Az új iránti fogékonyság szemlélete kialakult.  
Számtalan tanfolyamon, képzésen, konferencián bővítettük tudásunkat. 
Jellemzően a Nevelési Program megvalósítását segítő tartalommal, de a környezet tevékeny megismerés 
témában, valamint a differenciált fejlesztés, DIFER mérőeszköz szakszerű használata témában mélyültek el 
a kollegák. 
A pedagógusok 7 évenkénti továbbképzési beiskolázási terve a törvény által előírt kritériumok 
figyelembevételével készül el és valósul meg. 

Óvodánkban külső, belső továbbképzéssel egyaránt biztosítottuk az óvodapedagógusok, és a nevelést 
közvetlen segítő dajkák szakmai fejlődését. Hospitálási lehetőségeket, munkaközösségi foglalkozások 
keretében bemutatókat, nevelőtestületi értekezleteken szakmai előadásokat szerveztünk. Fővárosi 
bemutatókat, szakmai programokat, konferenciákat látogattunk.  

Éltünk a különböző külső szakmai fórumok ingyenes felkínálásaival, és az óvodán belüli önerős 
képzések, tréningek vállalásával.   
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Továbbképzésben résztvevők és támogatásuk – 2008 - 2013 
Név Továbbképzés megnevezése Idő Támogatás 
2008/2009    
Fejes Mária 
Medgyesi Tímea 

Játék és tánc az óvodában I. évfolyam  60 óra    40 000 Ft/fő 

Nagyné Ny. Mária Közoktatás vezető -  szakvizsga  4 félév 80 000 Ft  
/félévente 

Németh Istvánné 
 

Németh Istvánné – 30 órás Tanügy igazgatási auditor 
képzésbe vett részt 

 
 30 óra 

 
55000 Ft  

2009/2010    
Fejes Mária 
 

Játék és tánc az óvodában    40 000 Ft/fő 

Medgyesi Tímea Játék és tánc az óvodában    40 000 Ft/fő 
Kovács Istvánné Nyelv és beszédfejlesztés 

szakvizsga 
 68 000 Ft- /félévente/

Nagyné Ny. Mária Közoktatás vezető -  szakvizsga  80 000 Ft - 
/félévente/ 

ÁPOR - szervezet fejlesztési pályázat keretében szervezett tréningen (4 alkalommal 2-2 nap) részt vettem. 
2010/2011    
Kovács Istvánné Nyelv és beszédfejlesztés  68 000 Ft -/félévente/
Sőtérné Gyuricza 
Krisztina,  

Óvodáskorú gyermekek érzelmi és szociális képességeinek 
mérése és fejlesztése mentálhigiénés módszerekkel, 
játékokkal.  

 
30 óra 

26400 Ft 

Winkler Edit Óvodáskorú gyermekek érzelmi és szociális képességeinek 
mérése és fejlesztése mentálhigiénés módszerekkel, 
játékokkal. 

30 óra 26400 Ft 

Fejes Mária Iskolakészültség új értelmezése a DIFER pedagógiai vizsgáló 
módszer 

 9000Ft 

Lukovszkiné Kiss 
Lívia  

Iskolakészültség új értelmezése a DIFER pedagógiai vizsgáló 
módszer 

 9000 Ft 

Nagyné Nyíri Mária Hogyan mérjünk, hogy mérjünk, mivel mérjünk? A 
minőségirányítás mérési eszközeiről praktikusan. 

 12000 Ft 

Németh Istvánné Projekt módszer az óvodai életben  9000 Ft 
Kozma Anita Projekt módszer az óvodai életben  9000 Ft 
Németh Istvánné,  Hová bújt a matematika  7500 Ft 
Lukovszkiné Kiss 
Lívia 

Hová bújt a matematika  7500 Ft 

Németh Istvánné Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum  Mentálhigiénés 
Alapfokú továbbképzés 

30 óra - 

Lukovszkiné Kiss 
Lívia 

Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum  Mentálhigiénés 
Alapfokú továbbképzés 

 
30 óra 

- 

38 fő – alkalmazotti 
közösség 

Felismerés Alapítvány - Konfliktusok felismerése és kezelése  
5 óra 

250 000 Ft pályázat 
 75 000 Ft önrész 

2011/2012   - 
Kövér Anita Környezetünk komplex megismerése 30 óra 56 000 Ft 
Németh Istvánné Zöld óvodában, úton a „Zöld Óvoda” felé 

A fenntarthatóság pedagógiájának megismerése, erősítése, 
felterjesztése 

 
30 óra 

 
56 000 Ft 

Kovács Istvánné A differenciálás a tevékenységszervezés, tanulás tervezése és 
megvalósítása az óvodai nevelésben – Mérési – értékelési 
rendszer az óvodában. 
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2012/2013    
Egész nevelő 
testületnek 

DIFER pedagógiai vizsgáló módszer 5 óra 95 000 Ft 

Egész nevelő 
testületnek 

„Így tedd rá” Néptánc az óvodában - módszertan 5 óra 50 000 Ft 

Egész nevelő 
testületnek 

„Zöld óvoda” módszertan” Agostyánban augusztusban 5 óra 65 000 Ft 

A fentieken kívül, folyamatosan járnak a kolleganők a Fővárosi gyakorló Óvoda egynapos továbbképzéseire. 
A fenti összegzés tanúsítja, hogy a tanulás, és a tapasztalatszerzés lehetőségeit megkerestük és a szerény 
anyagi körülmények között is megtaláltuk az ismereteink bővítéséhez. A módszertani megújulás mindenki 
számára belső igénnyé vált. 
Egyre több feladat hárul a dajka nénikre is, mivel a mérések, egyéni- és csoportos fejlesztések 
megvalósításához nagy szükség van az együttműködésükre.  
Programunk megvalósításának színvonalát, minőségét, eredményességét a pedagógusok és a többi dolgozó 
személyisége, a nevelőtestület légköre befolyásolja. Az óvónővel kapcsolatban elvárás a nyitottság, a 
kreativitás, az érzékenység, a szakmai fejlődés, megújulás.  
Az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája hozzájárul az óvodai 
nevelés hatékony működéséhez. 
Logopédusunk munkája, az óvónőkkel való együttműködése a gyermekek fejlődését nagymértékben elősegíti.  
A pszichológus szintén lelkiismeretes munkát végez az óvodában.  
A titkárnő, a gazdasági ügyintéző a dokumentumok elkészítésében, a szervezésben tudnak segíteni.  
A karbantartók az eszközök-, a rendezett, biztonságos környezet biztosításában vesznek részt. 
 
Jó eredmények, sikerek eléréséhez mindenkinek a képességei legjavát kell adni. 

4.3. Intézményi minőségirányítási program működése 

A minőségbiztosítás eszköz, amely bizonyos célok elérése esetében hatékony. Ilyen céljaink a következők: 
- Tisztázzuk, hogy a mi intézményünkkel szemben az egyes érdekelt felek milyen elvárásokat támasztanak. Az 

intézmény folyamatai azt szolgálják, hogy ezeknek az elvárásoknak megfeleljen a szervezet, illetve megfeleljenek 
a szervezet szolgáltatásai. 

- Váljanak áttekinthetővé, mindenki által ismertté és egységesen követhető is az intézet folyamatai. 
- Minden kolléga számára egyértelmű és ismert elvárásokat fogalmazzunk meg. 
- Az intézményi kultúrában jelenjen meg a hibákból való tanulás, s így a hiba okok megszüntetésének képessége. 
- Váljon hatékonyabbá az intézmény működése. 
Egyszóval segít abban, hogy REND legyen az intézményben. 

A minőségirányítási munkát háromtagú minőségfejlesztési csoport fogta össze, egy vezető és két tag 
felállásban. Feladatukat munkaköri leírásban szabályozottan látták el. A csoport éves munkaterv alapján 
dolgozott. A minőségfejlesztő munkában a nevelőtestület tagjai alkalmanként láttak el feladatokat.  

A minőségfejlesztési csoport célja, feladata volt a szervezet fejlesztése, a szakmai munka színvonalának 
növelése a mérések alapján összeállított feladatlistával.  

Eredmények: 

- Az Intézményi minőségirányítási program átdolgozása. Küldetésnyilatkozatunk újra fogalmazása. A 
fenntartói elvárásból adódó intézményi minőségcélok és cselekvési feladatok felülvizsgálata, 
kiegészítése.  
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- A pedagógus és nem pedagógus dolgozók teljesítményértékelési rendszerének elkészítése. 

- Teljes körű partneri igény- és elégedettségmérés kidolgozása, működtetése a dolgozói, gyermeki, 
szülői, fenntartói, iskolai körben. 

- Folyamatszabályozás készítése a gyermeki, szülői igény- és elégedettségméréshez, a gyermekek 
iskolai után követéséhez, problémalista felállításához. 

- A helyi nevelési program módosításából adódóan, a „Gyermeki fejlődés nyomon követése” 
rendszerének, dokumentációjának részbeni kialakítása. 

- A tervező munka alakítása (nevelési terv, tematikus terv). 

- A törvényi változásokból adódóan, az óvodai alapdokumentumok felülvizsgálata, a módosításban való 
közreműködés (SZMSZ, Házirend, IMIP, Esélyegyenlőségi terv, Gyakornoki szabályzat, HNP). 

4.3.1. Teljes körű partneri igény- és elégedettségmérés 

Mérési - naptár 
Hónap Kiscsoport Középsőcsoport Nagycsoport 

Artikulációs vizsgálat 

    
   

 E
ls
ő 

fé
lé

v 

A gyermekek fejlődését 
nyomon követő 
dokumentumok, 
személyiséglapok  
BESZOKTATÁS 
 

 
Finommotoros koordináció 
fejlettségének mérése. 
Emberábrázolás – 
Családrajz 
/Goodenough/ 

- Finommotoros koordináció  
fejlettségének mérése: 
Rajzkészség mérése 
Családrajz 
- Kognitív képesség vizsgálat: 
rövid DIFER 

 
M

ás
od

ik
 f

él
év

 

 
Neveltségi szint mérése 
-minden gyerekről kérdőív 
kitöltése 
-diagnosztikus 
helyzetfeltáró értékelés 
 

 
Értelmi képességek mérése 
/rövid DIFER – diagnisztikus 
fejlődésvizsgáló rendszer 

- Neveltségi szint mérése 
- lezáró, szummatív értékelés /lehetőséget ad 
arra, hogy a folyamat legelején feltárt 
neveltetési szintet összehasonlíthassuk a záró 
értékekkel, mutatja a neveltségben 
bekövetkezett változást, láthatóvá teszi a 
hozzáadott értékeket is. 
- Értelmi képességek mérése 
 rövid DIFER – diagnisztikus fejlődésvizsgáló 
rendszer 

 
Még a második félév mérései: Partner elégedettség mérése: 

Tanítók visszajelzéseinek elemzése 
Gyermeki elégedettség  mérése 

 
Célunk: 
 a nevelés olyan irányú megszervezése, mely megfelel a környezet elvárásainak; 
 a nevelés színvonalának emelése;  
 a gyermekek készségeinek fejlesztése.  

 Fontos minden pedagógusnak, így nekünk is, hogy visszajelzést kapjunk munkánk hatékonyságáról.  
A gyermekek szándékos megfigyelését, vizsgálatát, a korábbi években jól bevált, 
meghatározott szempontok által irányított és megbízható eszközökkel végeztük el. 
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Tanítók visszajelzéseinek elemzése 
Az általunk összeállított kérdőíveket évek óta azokba az általános iskolákba küldjük, ahová tőlünk érkeznek a 
gyermekek.  Az idei évben is megkértük:   

o Az Ady Endre Általános Iskolát, 
o A Városi Általános Iskolát, 
o Az Eötvös József Általános Iskolát,  
o A Bartók Béla Általános Iskolát, 
o A Szenczy Általános Iskolát, 
 

Teljesen 
elégedettek 

2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 átlag 

Egészséges 
életmód alakítása 

84% 66% 56% 50% 100% 80% 67% 72%

Érzelmi és társas 
kapcsolatok 
alakulása 

75% 60% 75% 75% 75% 80% 67% 72%

játék 70% 50% 50% 75% 75% 100% 63% 69%
Az irodalmi 
neveléssel 

75% 66% 75% 50% 75% 80% 67% 70%

Vers-mese 
dramatikus játék 

75% 55% 63% 75% 75% 80% 67% 70%

A zenei neveléssel 92% 66% 75% 75% 75% 100% 73% 79%
Rajz- mintázás 84% 40% 65% 75% 67% 100% 70% 72%
Mozgásos játék 
terén 

80% 55% 75% 70% 75% 100% 67% 75%

A környezet 
tevékeny 
megszerettetésével 

75% 60% 65% 50% 75% 80% 70% 68%

Munka jellegű 
tevékenységek 

69% 60% 75% 75% 50% 80% 80% 70%

elégedettség 78% 58% 67% 67% 74% 88% 69% 72%
 
Az összehasonlításból levonhatjuk a következtetéseinket, ami fejlesztési terveink alapjaként szolgál.  
Figyelmeztetésként kell venni a fenti eredményt.  
A gyermekek összetétele sem elhanyagolható szempont az elemzés során. Egyre több a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek, akik az óvodába kerüléskor nagymértékű hátránnyal indulnak, ezért ezeket, a változó tendenciákat nem tartom a 
pedagógiai munkánk gyengülésének.  
 
Feladataink ezen a téren:  
 Minden tevékenység tekintetében törekednünk kell a 75%-os elégedettségre. A 2010/11-ben elengedett 

gyermekeink a legjobb eredményt mutatják. 
 
A fenti statisztikai összehasonlítást Nagyné Nyíri Mária (minőségi csoport vezetője volt) által 
elvégzett éves értékelései alapján készítettem. 
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  2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/12 

Finommotorika - 
emberábrázolás 

Középsős  Megfelelt: 57 % Megfelelt:82% Megfelelt: 72% Megfelelt: 
77%% 

Megfelelt:
77% 

Megfelelt: 74% Megfelelt:77% 

- családrajz Nagycsop. 
korú 

Megfelelt: 50 % Megfelelt: 
69% 

Megfelelt: 70% Megfelelt: 76% Megfelelt:
90% 

Megfelelt: 78% Megfelelt: 
72% 

Neveltségi szint                fejlődés fejlődés  fejlődés fejlődés 

Kiscsoport 73% 71% 87% 56% 56% 47% 48% Egészségügyi 
szokások - önálló nagycsoport 87%           92%                   99%          26% 98%            27% 96%           65 %           10% 67%           

11% 
Kiscsoport 86% 60%        65% 46% 68 65% 30% Viselkedési normák 

terén önálló nagycsoport 88%         83%             90%          18% 88%            28% 88%           83%             
37% 

97%           
29% 

Kiscsoport 42% 43% 65% 28% 52% 54% 51% Önkiszolgálás terén 
önálló nagycsoport 94%         96%         92%           50% 91%            48% 90%           88%             

60%      
90%           
38% 

Kiscsoport 80% 76% 76% 64% 70% 59% 34% Társas kapcsolatok 
terén 

 – megfelelő 

nagycsoport 98%         91%          92%           12% 86%            10% 83%           75 %   
11% 

99%          
29% 

Kiscsoport 71% 64% 70% 46% 54% 42% 24% Tevékenységekhez 
való viszony terén - 
megfelelő 

nagycsoport 92%         83%          93%           22% 84%            20% 81%           80%              
34% 

97%           
43% 

Kiscsoport 70% 58% 68% 50% 55% 46% 24% Közösségért végzett 
tevékenys. 
megfelelő 

nagycsoport 91%          80%          93%            23% 84%            34% 91%           80%            30% 95%           
40% 

    Fejlődés:  25 % Fejlődés: 28%  Fejlődés:  30% Fejlődés:32% 

DIFFER rövidített változat – kognitív képességek mérés eredménye 
szintek Középső cs. Középső  Nagy-cs. Középső Nagy-csop. Középső Nagycsoport   Középső Nagycsoport Középső Nagycsoport 

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
Előkészítő 21% 27% 5% 23% 9% 11% 2% 8% - 18% 4% 

Kezdő  19% 23% 7% 18% 20% 20% 9%                   17% 10% 12% 16% 
Haladó  25% 22% 25% 24% 20% 22% 26%                 30% 25% 17% 18% 
fejlődés       28%    8% 
Befejező  23% 26% 31% 30% 20% 21% 40%               34% 44% 34% 42% 
Optimum  12% 2% 32% 4% 30% 26% 23%               11% 21% 19% 20% 
Befejező-, 
optimum s 

35% 28% 63% 34% 50% 47% 63% 45% 65% 53% 62% 

fejlődés   28%  22%  29%  18%  17% 
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  2011 - Szülői kérdőív – Klapka ép. 6 csoport átlag 

1. Ismeri-e az óvoda helyi nevelési programját?   

a igen elolvastam 20% 70% 80% 62% 75% 56% 61%

b elov. A rövidített változatás 40% 10% 13% 15% 21% 25% 21%

c hallottam, hogy van ilyen 30% 10% 0% 15% 0% 13% 11%

d nem 5% 10% 7% 8% 5% 6% 7%

2. Mielőtt gyermekét óvodába íratta, voltak-e előzetes ismeretei erről az intézményről?   

a igen, járt már ide gyermekem 15% 10% 20% 31% 36% 31% 24%

b igen hallottam róla ismerősöktől 55% 60% 60% 46% 60% 56% 56%

c nem de ez van legközelebb 5% 10% 7% 8% 0% 13% 7%

d nem tudtam róla semmit 25% 20% 13% 15% 5% 0% 13%

3. Szeret-e gyermeke óvodába járni?   

d nem szeret 0% 0% 0% 15% 10% 0% 4%

c közömbös 10% 10% 20% 15% 5% 0% 10%

a nagyon szeret 35% 50% 40% 23% 40% 50% 40%
b szeretettel 55% 40% 40% 46% 45% 50% 46%

4. Mennyi időt tölt gyermeke az óvodában átlagosan naponta?   

a 4-5 órát 40% 30% 33% 15% 25% 25% 28%

b  6-7 órát 40% 30% 45% 29% 40% 25% 35%

c 8 órát vagy többet 20% 40% 20% 62% 35% 50% 38%

5. Igényt tartott-e arra, hogy óvodába lépéskor az első néhány napot együtt töltse gyermekével a csoportban   

a igen 60% 60% 87% 54% 70% 37% 61%

b nem 40% 40% 13% 46% 30% 63% 39%

6. Hogyan szokta meg gyermeke az óvodát?   

a könnyen 75% 50% 67% 77% 85% 67% 70%

b nehezen 25% 50% 33% 23% 15% 33% 30%

7. Hogyan fejlődik  gyermeke mióta óvodába jár?   

d Egyáltalán nem fejlődik 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

c Alig fejlődik. 8% 8% 7% 8% 5% 0% 6%

a Nagyon sokat fejlődik. 32% 40% 27% 23% 45% 63% 38%

b  Sokat fejlődik. 60% 52% 66% 69% 50% 37% 56%

   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8. Véleménye szerint mire kellene az óvodában nagyobb figyelmet, több időt fordítani?   

i pihenésre, alvásra 0% 0% 0%   15% 0% 3%

f Játékra. 5% 10% 0% 8% 10% 2% 6%

gy Mesehallgatásra. 5% 20% 20% 31% 10% 4% 15%

b Sétára, levegőzésre. 15% 0% 27% 38% 20% 2% 17%

d Éneklésre, zenére. 35% 10% 20% 0% 25% 12% 17%

c  Kirándulásra. 0% 30% 20% 15% 35% 10% 18%

e Rajzolásra, festésre. 35% 30% 27% 23% 25% 10% 25%

g  Számolásra, tanulásra. 45% 20% 47% 8% 15% 17% 25%

a  Mozgásra, tornára. 30% 40% 33% 38% 35% 24% 33%

h beszélgetésre 40% 50% 47% 0% 45% 19% 34%
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9. Melyik csoport összetételét tartja a legjobbnak?   

a ahol azonos életkorú gyermekek vannak 61% 70% 80% 100% 85% 75% 79%

b 
ahol különböző életkorú gyermekek 
vannak 40% 30% 13% 0% 15% 25% 21%

10. Igényelne-e több tájékoztatást gyermeke óvodai életéről, fejlődéséről?  

a A jelenleginél sokkal többet. 10% 0% 15% 15% 15% 13% 11%

b A jelenleginél egy kicsivel többet. 25% 30% 33% 23% 20% 21% 25%

c 
 Megfelelőnek tartom a jelenlegi 
tájékoztatást. 70% 70% 50% 55% 65% 70% 63%

11. 
Elegendőnek tartja-e a szülőknek, illetve a családoknak a szervezett óvodai programot?(szülők értekezlet, 
nyílt nap, nyilvános ünnepségek, családi sportnap)  

a igen 85% 100% 67% 95% 90% 94% 89%

b nem 15% 0% 20% 15% 10% 6% 11%

12. Mennyire elégedett az óvónő nevelési módszereivel?  

d Nem vagyok elégedett. 0% 0% 2% 2% 0% 0% 1%

c Elfogadható. 8% 0% 5% 6% 0% 0% 3%

a Nagyon elégedett vagyok. 35% 30% 31% 30% 50% 50% 38%

b Elégedett vagyok. 57% 70% 62% 62% 50% 50% 59%

    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13. 
Mennyire elégedett az óvoda 
vezetőjével?              

d Nem vagyok elégedett. 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0%

c Elfogadható. 0% 3% 6% 13% 8% 10% 7%

a Nagyon elégedett vagyok. 35% 47% 40% 35% 60% 43% 43%

b Elégedett vagyok. 65% 50% 52% 52% 32% 47% 50%

14. Mennyire elégedett a dajkával?              

d Nem vagyok elégedett. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

c Elfogadható. 5% 0% 0% 13% 10% 0% 5%

b Elégedett vagyok. 50% 60% 33% 54% 45% 25% 45%

a Nagyon elégedett vagyok. 45% 40% 67% 33% 45% 75% 51%

15. Nevelési problémájával kapcsolatban kapott-e segítséget az óvodában?  

a igen 45% 26% 41% 35% 40% 60% 41%

b nem, mert nem kértem 50% 70% 53% 65%
 

60% 38% 56%

c nem, mert nem tudtak segíteni 5% 4% 6% 0% 0%   3%

16. Véleménye szerint az óvoda kellőképpen előkészíti-e gyermekét az iskolára?  

b nem 6% 0% 0% 2% 0% 0% 1%

c nem tudom 20% 20% 30% 31% 25% 12% 21%

a igen 74% 80% 70% 67% 75% 88% 78%

17 Mennyire elégedett az óvoda tárgyi felszereltségével?   

c nem vagyok elégedett 10% 0% 0% 8% 0% 0% 3%

a elégedett vagyok 45% 40% 60% 23% 50% 50% 45%

b elfogadható 45% 60% 40% 69% 50% 50% 52%
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Szülői kérdőív 

 Az alábbiak közül véleménye szerint melyek az óvoda legfőbb feladatai? 2004 2011 

a A gyermekek felügyelete, testi épségének biztosítása, amíg a szülő dolgozik 88% 67%
b Minél több verset, mesét, éneket tanítsanak a gyermeknek 38% 40%
c Megfelelő étkezést biztosítson 50% 31%
d A gyerek szerezzen társas tapasztalatokat hasonló korú pajtásai között 50% 64%
e Kedvére játszon az óvodában 38% 15%
f Készítsék fel az iskolára 88% 68%
g Beszédkészsége fejlődjön 63% 43%
h Szeressen óvodába járni 50% 42%
i Sokat mozogjon (a szabad levegőn is) 50% 34%
j Önállóan fejlődjön 50% 54%

Az épületek egyéni arculatát az adottságok mellett a szülők eltérő igénye is adja. Az egyéni arculat nem sérti 
a közös célokat, nem veszélyezteteti az egységes elveket, célokat. Az óvodapedagógusok módszertani 
szabadságától olyan „eltérőség”, amely óvodaegységen belül is biztosítja a szülőknek a választási 
lehetőségét.  

A csoportszervezés, csoportlétszámok tekintetében is igen változatos a kép. 
A szülők magasnak érzik a csoportlétszámokat – mely jogos megállapítás. 
Bartók épületben vegyes csoportok vannak, a Klapka épületben egy csoport a vegyes, tiszta csoport 
szervezés a jellemző. Természetesen a beíratott gyermekek korösszetétele a meghatározó. 
 
A család – óvoda nevelőpartneri együttműködése meghatározóan fontos a hatékony nevelés, a partner 
központú működés érdekében. Ezen túlmenően egyéb emberi tényezők is befolyásolják épülettől 
függetlenül. 
Jól bevált hagyományaink rendezvényeink /fogadóóra, munka- délután, napi kapcsolattartás, faliújság, 
honlap, szülői értekezletek/ biztosítják a szülők informáltságát gyermekükről, az óvoda életéről. 
A szülői elégedettség mérés következtében az alábbi eredmények születtek: 
 
A legfontosabb, hogy örömmel lelkesen foglalkozik a gyermekkel – 91%-os átlag,  
8 óvónő kapott 100%-ot  
5 óvónő 90% felett.  
3 óvónő 70-80 között 
 
Az eredmények tükrében, a változtatásra tett erőfeszítéseink, intézkedéseink: 

- A kapott eredmény meghatározta a munkaközösség témáját. 
- A munkaközösségen belül, belső szakmai bemutató szervezése. 
- Adott témában egy-egy elismert szakember meghívása. 
- Szakmai anyagok gyűjtése, gyakorlatban alkalmazható módszerek keresése, alkalmazása. 
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4.3.2. Intézményi ellenőrzések, értékelések 

Szakmai ellenőrzés, értékelés 
Az ellenőrzési, mérési, értékelési terv alapján, a tervezett feladatok végrehajtása a vezetés által 

megvalósult. Az ellenőrzés területe kapcsolódott az adott év munkaközösségi témájához, s magában foglalta 
a dokumentáció ellenőrzését is. Időpontját, módját, szempontjait a vezető előzetesen közzé tette. A 
megvalósítás a minőségfejlesztési csoport által kidolgozott értékelőlapok szempontsora alapján zajlott.  

Az erősségek és az elvárt változás rögzítése írásos formában történt. Az ellenőrzés folyamatába 
bevonódott a vezetés minden tagja.  

Teljesítményértékelési rendszer jellemzői, tapasztalatai 
A minőségirányításban teljesítményértékelési rendszer bevezetésére került sor.  

Célja az óvodapedagógusok, és a nevelőmunkát közvetlen segítő dolgozók munkájának értékelése volt.  

A pedagógusok értékelése 2008-ban, a technikai dolgozók értékelése 2010-ben kezdődött. A 
dolgozók teljesítményértékelésének ütemezése az éves munkatervben rögzített.  

A Motivációs pályázaton 3 évig jól megfelelt szintet értük el, mely bizonyítja a teljesítményértékelési 
rendszerünk működését. 
 
A rendszer kiépítése és folyamatos fenntartása érdekében többen vettünk rész továbbképzésen és 
folyamatos belső képzéseket tartottunk. Elfogadtatását a közösséggel a pályázati eredményünk is segítette. 
Igyekeztem az ésszerű keretek között megvalósítani, a lényegét hangsúlyozni, a hasznosságát bizonyítani. 
Folyamatosan értékeltük a kérdőíveket és szükség szerint változtattuk, a minőségi csoport munkája során a 
pedagógusok egyetértésével. 
 
A vezetői ellenőrzések, az értékelő lapok, kérdőívek, megfelelő anyag van minden pedagógus számára az 
előttünk álló értékelési rendszer elvárásainak megfelelően. 
A pedagógusokról szeptemberre portfólió készül el, mely a pedagógus értékelési rendszer újabb 
állomásához nyújt anyagot. 
 
Intézményi klímavizsgálat 

A mérés az óvoda valamennyi dolgozójára kiterjesztett. Évente, majd két évente valósult meg a 
Teljesítményértékelési rendszerben. 
Célja az információszerzés arról, hogy milyen akadályok és hiányosságok vannak a szervezetben. 
A mérés során megállapítható, hogy a szervezetben stabil az a vélemény, hogy világosak a szervezeti célok, jól 
képzettek vagyunk.  
Folyamatosan fejleszteni kellett a kommunikáció, információáramlás hatékonyságát. 
A magas létszám miatt a túlterheltség. Az arányos feladatmegosztás. 
A mentálhigiénés képzés lehetőségének biztosításának az igénye egyre nagyobb jelentőséget kap. 

 
Az óvoda szervezetének állapota 
Meghatározóan fontos az óvoda légköre, az ott dolgozók modellhatása vitathatatlan. 
A jó munkahelyi légkör feltétele a tartalmas, színvonalas munkának. A szervezeti kultúra szintjét, 
neuralgikus pontjait az eljárásrend szerint, bizonyos időnként szondázzuk és meghatározzuk a tennivalókat.   
Hagyományként működő rendezvényeink is csapatmunkát kívánnak és nagy örömömre ebben példamutató 
hozzá állást tanúsít, az óvoda minden dolgozója. 
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Miközben az épületek arculatát alakítjuk, megőrizzük, erősítjük specifikumait, rendkívül fontosnak tartom, 
hogy az óvoda, mint egy egész egység közösségként működjön. 
Ne szigetelődjenek el, tudjanak a másik tagóvodában dolgozó kollegával együtt gondolkodni, problémát 
megoldani, konfliktust kezelni. 
A közös programok segítik az egymás megismerését. Az azonos továbbképzésekre járó kollegák szakmai 
együttgondolkodása nagy előrelépés. Az összevonások esetén is mód van céljainkban az előrelépésre. 
Határozott célom, hogy minél többen pozitívan értékeljék az együttműködést, az épületek egységes 
irányítását.  
A Bartók épület tagóvoda vezetőjével hatékonynak ítélem a kapcsolatunkat, elmondja a véleményét, a 
problémákat megbeszéljük 
 
A változtatásra tett erőfeszítéseink, intézkedéseink: 

- Elfogadott értekezleti rendszer. 
- Tájékoztató kiírások, körlevél a dolgozók részére.  
- A személyes mentálhigiéné fontosságának előtérbe helyezése - mentálhigiénés szakemberek meghívása, 
pályázati lehetőség kihasználása, továbbképzésekre járás e témában.  Zánkán 2 fő részt vett, jelenleg áprilisban 
szintén két fő fog részt venni. 
- az óvoda pszichológusa tart tréningeket a dolgozók részére. 
- Két épület között folyamatos megbeszélések a tagóvoda vezetővel, a vezető helyszíni megbeszélései. 
- Közös nevelés nélküli munkanapok, ünnepek. 
 

Erősségeink Gyengeségeink Lehetőségek Veszélyek 
Érzelmi biztonságra épülő: 
SOKSZÍNŰSÉG: 
 a tevékenységek kínálatában 
 a gyerekek érdeklődésén alapuló 

szabad játékban 
 a hagyományokra épített 

ünnepek szervezésében 
 a munkatársi közösségben, 

nagyfokú összefogás a 
rendezvények megvalósításában 

 nagy teherbírás: 
 egyéni bánásmód alkalmazásával 
 a veszélyeztetett és hátrányos 

helyzetben lévők differenciált 
foglakoztatása 

PARTNEREINKKEL VALÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS: 
 szerepünk kezdeményező, 

melyben kiemelt a szülő- 
óvoda kapcsolat 

 egy-egy esetben 
együttműködési 
készség 

 fogadó óra 
körülményei 

 
 támogatók 

keresése 
 pályázatok 
 

 pénzhiány 
 feltételek romlása 
 magas gyermek 

létszám  
 Klapka épület állaga
 Időnként 

kiszolgáltatottság a 
szülők felől 

 Romló 
életkörülmények 
miatt a gyermekek 
veszélyeztetettsége 

 A dolgozók 
túlterheltsége, 
egészségi állapotuk, 
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4.4. Jogszerű működés biztosítása 

4.4.1. Alapdokumentumok jogszerűsége 
Alapdokumentumaink az Alapító okirat, a Tevékenységközpontú program, a Szervezeti és Működési 
Szabályzat, a Házirend, az Esélyegyenlőségi tervé és a Gyakornoki szabályzat. 

- 2010-ben módosítottuk a Helyi Nevelési Programunkat, melyet a nevelőtestület elfogadott a fenntartó 
jóváhagyott. Jelenleg is folyik a program módosítása, melynek eredménye a Pedagógiai Programunk 
lesz. 

- Az SZMSZ és a Házirend 2013-as módosítás folyamata a törvényi előírásoknak megfelelően folyt. 
- Az alapdokumentumok az aktuális törvényi előírásoknak megfelelőek, a nevelőtestület által 

elfogadottak, a fenntartó által jóváhagyottak. 
- A dokumentumok nyilvánosak, hozzáférhetőek, elérhető helyen találhatóak, a honlapunkon is 

megtalálhatóak. 

4.4.2. Tanügyi dokumentációk jogszerűsége 
- Az alapnyilvántartás, a törvényben meghatározott adatkörre terjedt ki. 
- A jogszabályban kötelezően előírt, hivatalos tanügy igazgatási nyomtatványokat használtuk, amely a 
törvényben meghatározott adatokat tartalmazta. 
- A tanügyi dokumentumok vezetése valamennyi területen szabályozott módon jogszerűen, előírás szerint, 
folyamatosan naprakészen pontosan zajlott. 
- Tanügy igazgatási ellenőrzést 2011-ben kaptam. A fenntartónak a szükséges változtatásokat elvégeztem, a 
fenntartó részéről nem volt kifogásolt pontja az intézkedései tervemnek. 
- Az álláshelyek betöltése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. 
- Az óvodaköteles gyerekek hiányzásait az óvodapedagógusok nyomon követték, szükség szerint 
intézkedtek. 
- Az óvodapedagógusok minden gyermekről személyi anyagot vezettek, melyben megfigyeléseiket, 
intézkedéseiket, fejlesztési feladataikat rögzítették. 
Csoportnapló tartalmi- dokumentációs igényeknek megfelelően formáltuk. A törvényi előírások figyelembe 
vételével kell a következő időszakban átvizsgálni, és módosítani. 

4.4.3. Alkalmazás jogszerűsége 
 
- A „KIR” munkaügyi nyilvántartó program működtetése biztosított, alkalmazása rendszeres volt, és 
törvényi változás kívánta további feladatok elvégzése is biztosított. 
- A munkatársak alkalmazása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történt, és dokumentált. A 
személyi anyag rendezett, áttekinthető, vezetése karbantartása folyamatos és jogszerű. 

4.5. Gazdálkodás, tárgyi feltételek biztosítása 
A gazdálkodás területén szükséges ismeretek az ÁBPE 1. költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői 
részére szervezett tanfolyamot elvégeztem. 

4.5.1. Tárgyi feltételek 
Tárgyi erőforrás tekintetében sokat fejlődtünk az elmúlt tíz évben.  
Az óvodában a tanulás eszköze is a játék. Igyekeztünk esztétikus, jól funkcionáló környezetet kialakítani.  
A szülők körében igen kedvelt az óvodánk, mert a családias hangulat, a szeretetteljes légkör, és a dolgozók 
gyermekszeretete, szaktudása pótolja a 30 éves óvoda épületéből adódó hiányosságokat.  
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Csoportszobáink berendezése igényes, amely óvodapedagógusaink ízlését dicséri. A programhoz szükséges 
eszközök rendelkezésre állnak, illetve beszerzésükről folyamatosan gondoskodunk. 
A csoportszobák és a folyosók az évszakok és az ünnepek hangulatát keltik a kreatív díszítésekkel.  
A nyári takarítás folyamán a festések, függönyvarrások, díszítések egészítik ki a kötelező takarítási 
munkálatokat. Mindenki arra törekedett, hogy minél tisztább, esztétikusabb környezet várja a gyermekeket 
szeptemberben. 
 
Sok időt töltenek a gyerekek az udvaron. Az alapítványunkkal, az önkormányzat és a szülők segítségével 
folyamatosan tudjuk fejleszteni az udvari játékokat is. Sok gondot okoz a téli időszak utáni játékfelújítás 
anyagi vonzata. 
Különösen az udvari környezet biztonságossá és esztétikussá tétele kiemelt célunk volt és lesz. 
A Munkavédelmi szakértőnk a játszóudvar játékainak felülvizsgálatát is végzi és a jegyzőkönyv alapján a 
karbantartók elvégzik a szükséges javításokat. A játékok biztonságnak való megfelelés újabb költségvetési 
tételt feltételez.  2012 szeptemberében a Fogyasztóvédelem ellenőrzése is megtörtént, valamint a SZAMEI 
által megfelelőségi vizsgálat is.  
A folyamat nagy kihívás elé állította az óvodát, mely még nem fejeződött be. 
 
A 30 éves Klapka épület állaga magáért beszél.  
Fél oldal nyílászáró cseréje sokat jelent a csoportszobák esztétikája és fűtése szempontjából. 
Ideiglenesen felújított ereszcsatorna ismét javításra szorul. Felújításra vár a vizesblokk is.  
Két csoportszobának nincs öltözője.  
A felújított parketták folyamatos kezelést igényelnének  
A csoportszobák meleg, barátságos környezetet biztosítanak a gyermekek számára.  
Négy csoportban galéria teszi tágabbá a játékteret.  
Függönyök, szőnyegek, dekorációk a szülők, és a dolgozók összefogásának, munkáját dicsérik. 
A mosdókat is esztétikus függönyökkel, fésűtartókkal, pohártartókkal tették hangulatossá. 
Klapka épület 30 éves évfordulója alkalmából megvalósult programjaink, a városi rendezvénysorozat 
részévé váltak. Sok szellemi és anyagi értékkel lettünk gazdagabbak az ünnepi programjai során. 
 
A Bartók épület ideális 3 csoport gyermekeinek nevelésére. Az épület állagát megóvni igyekszünk.  
A szükséges karbantartási munkálatokra odafigyeltem, és a lehetőségekhez képest ebben az épületben is 
változások mentek végbe.  
A tágas udvar balesetveszélyes játékait önerőből új játékokkal cserélik ki. 
Az állagmegóvó festések minden évben megtörténtek. 
A dolgozók „jó gazdái” az épületnek. Hangulatos, barátságos, családias légkörben élnek a gyermekek és a 
dolgozók.  

4.6. Működési feltételek értékelése 

4.6.1. Gazdálkodás, fejlesztések, felújítások, pályázatok 
 
Az intézmény saját gazdálkodási – költségvetési előirányzattal rendelkezik. 

Gazdálkodási tevékenységünk jól szervezett, tudatos, fegyelmezett. 
Az óvoda gazdálkodását egy gazdasági ügyintéző és egy óvodatitkár kolleganő segíti. Szükség is van a 
feladatmegosztásra, hisz két épületben, 38 fős az alkalmazotti közösség és 280 gyermek van.  
A bevétel kiadási egyenleg megegyezése prioritás. 
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Előírás szerinti HACCP működtetése 
- A HACCP szabályzatban előírt feltételek és felszerelés biztosítása a tálaló konyhában.  A badellák és a 

szükséges eszközök cseréje folyamatos. 
- Gazdaságos, előírás szerinti takarítóeszközök, tisztítószerek beszerzése és alkalmazása. 
- A HACCP rendszer működtetése szabályozott, ellenőrzött, az előírásoknak megfelelő. 

A költségvetés jóváhagyása után meghatároztuk az éves feladatokat a költségvetés tükrében. Likviditási 
tervet készítve biztonságos, tervszerű gazdálkodást tudtunk biztosítani.  
Kijelölve a feladatokat, felelősöket, forrásokat, időhatárokat. 
A tárgyi eszközök megóvása munkaköri kötelesség, annak bővítése, az én felelősségem. 
Az igények fölmérése nevelési év elején megtörténik, de folyamatosan odafigyeltem a kérésekre, 
pályázatírásnál beépítettem a kívánságokat. A pénzügyi erőforrásokat a célokkal összhangban használtuk 
fel. A beszerzéseket az intézményi célok és a gazdaságosság figyelembe vételével végeztem.  
Odafigyeltem, hogy a munkatársak a rendelkezésre álló infrastruktúrát és technikai eszközöket hatékonyan 
használják ki. A technikai eszközök üzemeltetése biztonságos, szabályozott karbantartása megoldott. Az 
intézmény dolgozói figyeltek a még hatékonyabban energiatakarékossági szempontok betartására.  
Minden lehetőséget megragadtam, a rendelkezésre álló pénzügyi források (bérek, jutalmak, juttatások) 
„igazságosabb” elosztásának módjára (mindenkinek más az igazság). A Közalkalmazotti Tanács, 
véleményét, a vezető helyettes, tagóvoda véleményét kikértem, valamint a munkaközösségi vezetők is részt 
vettek a véleményalkotásban. 

Fejlesztések, felújítások, tárgyi feltételek biztosítása 
A tárgyi feltétel rendszer karbantartása, fejlesztése elengedhetetlen feltétele munkánknak. 
 A konyhák felszereltségét korszerűsítettük, az edények cseréje folyamatos, új bútor beépítése 

megtörtént. 
 A játék és fejlesztő eszköz készletünk mellett a Nevelési programunk prioritást élvező területeihez 

egyre nehezebb anyagi forrást találni. A pályázatok révén tudtuk – tornafelszereléseket, fejlesztő 
eszközöket beszerezni. 

 Vizuális technikához anyagok, eszközök biztosítása jórészt a szülők segítsége, valamint az óvónők 
aktívgyűjtő munkája segített. 

 Rendezvény szett, hangfallal, mikrofonokkal jelentős segítség az óvodai ünnepségek során. 
 Az építőkockák személyiségfejlesztő hatását értékelhetik a csoportokban, mivel pályázattal ezt is 

bővíteni tudtuk. 
 A környezet tapasztalati úton történő megismeréséhez egyéni eszközök, szintén bővültek, már 

vizező- homokozó asztala is van mind a két épületnek. 
 A csoportszobák felszereltsége, folyamatosan bővült, szépült. 
 Pszichológia teszteket nem sikerült vásárolni, fontossági sorrendből kiesett, mivel a Nevelési 

Tanácsadótól kérhetünk szükség esetén. 
 Logopédus által használt eszközöket nagyon sok felszereléssel bővítettük, minden kívánságát tudtam 

teljesíteni. 
 Radiátorvédők cseréje nagyon fontos továbbra is, csak néhány helyen tudtuk kicserélni, illetve 

felújítani. 
 Óvoda udvara – nagyon fontos kérdés. Folyamatos fejlesztése a táblázatban is látható. 
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Tárgyi erőforrás – 2008-2013 fejlesztés/Kun épület 30 éves – Bartók épület 20 éves/ 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 
Klapka épület 
- középső udvaron a  
homokozó felújítása 
- 2 terem parkettája 
felcsiszolása, 
lakkozása. 
- Egy teremben 
szalagparketta lett 
letéve. 
három teremnek  a 
teraszán napernyő, 
és három teremben 
galéria. a szülők 
támogatása. 
 
Fenntartó 
- udvari fedett 

játszórész 
betonalapjának 
bontása és 
betonozása, korlát 
készítése 

- 2 db árnyékoló 
a teraszra 

- Olajtartály 
elkerítése 

1. 018 962 Ft 
 

Bartók épület 
Az udvari 
játékok 
karbantartása, 
felújítás, festés 
szintén a 
lehetőségekhez 
mérten. 
 
Fenntartó 
Kerítés bontás, 
építés: 

1 800 608 Ft

Klapka épület 
 - A Méhecske 
csoportban a 
szülők kifizették a 
galéria építését. 
- 2 terem 
parkettájának újra 
lakkozása 
- fénymásoló gép 
beszerzése, mely 
113 000 Ft  
 
fenntartó 
 - folyosó festése 
498 000 Ft 
- ereszcsatorna 
javítása 
400 000Ft 
 
Összesen: 
898 000 Ft 
 

Bartók épület 
játszóvárak, 
csúszdák stb. 
összegyűjtött 
pénzekből lettek 
vásárolva,  
 
 

Klapka épület 
- egy szakasz vízcsövet, 
valamint két radiátort 
cseréltünk ki,  

160 000 Ft-ba
- A homok helyett sikerült 
a középső udvaron 
füvesítéssel megoldani, az 
öntözőrendszert is 
kialakította a karbantartó 
ezen a területen.  
- Ezen az udvaron egy 
csúszda beépítése  
- egy teremben történt 
parketta lakkozása a 
szülők segítségével. A 
költségvetésből a lakkot 
vettük meg. 
 
Fenntartó 
- A feltört terasz felújítása, 
mely egy színpad 
kialakításával történt. 
- Feltört szülői bejára 
felújítása 

530 750 Ft
- 3 csoportba ágyzsák, 

ágy vásárlása 
396 800 Ft

 
Összesen: 927 550 Ft

 

Bartók épület 
- egy új vonat 
rendezvények 
bevételéből történt. 
 
Fenntartó 
- Az épület ajtaja 
életveszélyes volt, 
gyakran leszakadt. Ez a 
gond is meg lett oldva.  
- A folyosó festése, 
valamint a lábazat 
lambériázása. 

716 738 Ft
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2011/2012 2012/2013 

Klapka épület 
- Tavasszal a polgármester Úr 
jóvoltából sikerült öntözési díjat 
megoldani,  
- a harmadik udvar öntözési 
rendszerének kiépítését is el tudtuk 
kezdeni, 
- harmadik udvar játékainak felújítása: 
Homokozó, csúszda. 
Falikutat épített az egyik szülő. 
Kiskertek kiépítése 
 
Fenntartó 
6 csoport nyílászárójának cseréje 

2 340 000 Ft

 

Bartók épület 
- játékok felújítása  
- 3 teremben parketta csiszolása, 

lakkozása 
- 3 terem festése 

 
Klapka épület 
udvari játékok felújítása 
csúszda beépítése 
3. udvar füvesítése 

fenntartó 

- Játszóvár 
szabványosságnak 
megfelelően felújítás 

200 000 Ft

 
Bartók épület 
fűnyíró vásárlása 
udvari játékok 
felújítása, 
szabványosságnak 
megfelelés 
 
fenntartó 
játékok 
felújításához 
100 000 Ft 
Bejárati kapu 
cseréje – nyár 
folyamán 
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4.6.2. Forrásbővítés - Pályázatkészítés 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 
- Tárgyi erőforrás fejlesztése az 
informatikai pályázat segített 
rajtunk. 

327 600 Ft  
Ebből a számítógép fejlesztése, és 
a csoportokba nevelési eszközöket 
vásároltunk.  

- Oktatási és Kulturális 
minisztérium által kiírt 

teljesítményhez kötött pályázat –  
1 928 000 Ft 

- Pest Megyei közoktatás-
fejlesztési Közalapítvány 
kuratóriuma által – táborozáshoz –  

300 000 Ft – Alapítvány 
„Tehetséggondozás, felzárkóztatás 
támogatására” 
Pest Megyei Közoktatás-
fejlesztési Közalapítvány: 

110 000 Ft  
- Kötelező eszközök és 
felszerelések biztosítására: 
Pest Megyei Közoktatás-
fejlesztési Közalapítvány: 

136 150 Ft 
Önkormányzati hozzájárulás: 

490 560 Ft 
Esélyegyenlőségi pályázat: 

125  000 Ft 
Összesen: 3 182 545 Ft 

„KUL-TÚRA ÉLMÉNY”  - 180 000 Ft 
Csapatépítő tréning            -  297 500 Ft 
/”Felismerés Alapítvány/ 
Minőségbiztosítás, 
 mérés, értékelés és  
a teljesítmény motivációs 
 pályázat – 2009 
Jól megfelelt minősítés    -  1 051 000 Ft 
informatikai fejlesztési  
feladatok támogatás   -  760 000 Ft 
 

Eszköz megnevezése összege 
Alkalmazás szerver 60 000 Ft 
Hangosító felszerelés 300 000 Ft 
Projektor eszköz 200 000 Ft 
Hordozható telefon 30 000 Ft 
Egyensúlyozó út 
egyenes 

30 000 Ft 

EDRA nagy 
akadálypálya 

100 000 Ft 

Szivárvány kövek 40 000 Ft 
Összesen:760 000 Ft 

 
 
 
 
 
 
 

Összesen: 2 288 500 Ft
 

- Csapatépítő tréning /”Felismerés Alapítvány/  -  
212 500 Ft 

-  Teljesítmény motivációs pályázat  
2010 - Jól megfelelt minősítés                             -    433 000 Ft 
-  NCA civil szervezetek támogatása       -    140 000 Ft 
- Oktatásért Közalapítvány – „Logika-matematika” 
tehetségműhely                                     -    250 000 Ft 
-  Informatikai                                       - 1 000 000 Ft 
-  Pedagógus szakvizsga támogatására   -    250 000 Ft 
- „Zöld Óvoda 2011” cím elnyerése 
 
informatikai eszközfejlesztésünket. (1 000 000 Ft) 

Eszköz megnevezése Fogyasztói ár mennyiség 
„Tájoló” Pedagógus 
értékelési rendszer 

  37 000 Ft 1db 

„KVANT” diavetítő   15 619 Ft 2 db 
Epson projektor   96 500 Ft 1 db 
Monitor   31 500 Ft 2 db 
DVD író   12 005 Ft 2 db 
Asztali számítógép 
szükséges 
perifériákkal 

 

156 500 Ft 

 

1 db 
Epson mátrixnyomtató   63 000 Ft 1 db 
Notebook 145 700 Ft 2 db 
Ebéd program   63 000 Ft 1 db 

 

Összesen: 2 285 500 Ft
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Statisztika – Kiadás - bevétel 
 2008 2009 2010 2011 2012 
Kiadás összesen 132 381 000 Ft 126 398 000 Ft 135 509 000 Ft 127 137 000 Ft 137 272 000 Ft 
Személyi  
kiadás 

76 761 000 Ft 75 144 000 Ft 80 094 000 Ft 68 090 000 Ft 70 333 000 Ft 

Előirányzat: 2 712 000 Ft Bérmaradvány terhére: 
1 924 000 Ft 

Pótelőirányzat:   
4 932 000 Ft 

Pótelőirányzat:    
6 263 000 Ft 

Pótelőirányzat:   
4 117 000 Ft 

Motivációs pályázat: 1 928 000Ft Motivációs pályázat: 
1 051 000 Ft 

Motivációs pályázat: 
443 000 Ft 

  

Bérmaradvány terhére: 
1 630 000Ft 

Minőségi bérkiegészítés:  
848 000 Ft

Minőségi bérkiegészítés:  
848 000 Ft 

Minőségi bérkieg.:  
744 000 Ft

Minőségi 
bérkiegész.:  
848 000 Ft 

Minőségi bér kiegészítés :   
476 000 Ft 

    

jutalom 

Összesen: 6 746 000 Ft Összesen: 3 823 000 Ft Összesen: 6 265 000 Ft Össz.:7 007 000 Ft Össz:4965 000Ft 
Dologi kiadás 30 542 000 Ft 28 993 000 Ft 33 046 000 Ft 31 628 000 Ft 70 333 000 Ft 
Étkezés bevétel 7 467 000 Ft 7 762 000 Ft 8 011 000 Ft 6 514 000 Ft 6 263 000 Ft 
Étkezés kiadás 19 636 000 Ft 20 180 000 Ft 21 630 000 Ft 23 793 000 Ft 22 460 000 Ft 
50%-os 
támogatás 

23 fő 22 fő 20 fő 25 fő 21 fő 

100%-os 
támogatás 

46 fő 46 fő 49 fő 66 fő 55 fő 

2011/2012 2012/2013 
Jubileumi programunk megvalósításához fenntartói pályázat 

400 000 Ft
Integrációs program –                                                        324 400 Ft 
Alapítvány – NEA – működési pályázat:                          372 743 Ft 

Összesen:  1 096 000 Ft

- Integrációs program – 320 000 Ft 
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4.7. Kapcsolatok más nevelési színterekkel 
Egy óvoda kapcsolatrendszerének minősége nagyban befolyásolja a nevelési folyamatokat, a folyamatok 
szabályozhatóságát, hozzájárul az óvodáról kialakított társadalmi képhez.  

A család – óvoda nevelőpartneri együttműködése meghatározóan fontos a hatékony nevelés, a 
partnerközpontú működés érdekében.  
Az alapprogrammal egybehangzóan megállapítható, hogy az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt 
kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. Az együttműködés formái változatosak, a személyes 
kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, 
illetve a család teremt meg. 
Arra törekszünk, hogy együttműködésünket az egymás iránti tisztelet és bizalom jellemezze. 
Jól bevált hagyományaink /esemény naptárak, információs táblák, fogadóóra, munka és játékdélután, napi 
kapcsolattartás, szülői értekezlet, nyíltnap, rendezvények, honlap/ biztosítják a szülők informáltságát 
gyermekükről, az óvoda életéről. 
A szülők a kérdőíves megkérdezés során elégedettségüket fogalmazták meg. 
Pozitívum az, hogy 45,4%-a a válaszolóknak az óvoda, illetve az óvónők jó híre miatt hozza hozzánk 
gyermekét, és a válaszadók 87,5 %-a teljes mértékben elégedett a munkánkkal. 
Rengeteg szülői segítséget kapunk a nagyfokú elégedettségnek köszönhetően rengeteg szülői segítséget 
kapunk. 

 „Az utat meg lehet ugyan mutatni, de menni mindenkink magának kell. „/Bajza/ 

Hagyománnyá vált rendezvényeinket is csak a szülők támogatásával tudjuk megvalósítani. 
/Alapítványi bál, Horgásztói Családi nap, Családi délután, Farsang, Adventi készülődés/ 

A társintézményekkel való együttműködés terén a vezetők partnerkapcsolatban dolgoznak. A feladatokat 
megbeszéljük, segítséget nyújtunk egymásnak. Nyári zárás idején a gyermekek elhelyezése zavartalanul 
működött. A gyermekfelvételkor megbeszéljük a lehetőségeket, egymás rendezvényeire elmegyünk. 

Az iskolákkal, segítő szakmai szervezetekkel kapcsolatot tartunk. 
Nevelőmunkánkról kialakult véleményüket az eljárásrendben meghatározott gyakorisággal végzett 
kérdőíves megkeresés tükrözi. Minden évben eljöttek a tavaszi módszertani nap keretében szervezett 
bemutató foglalkozásra, ezt követően aktívan vesznek részt a tapasztalatcsere megbeszélésen.  
Az iskolacsipegető programjaik sikeres lebonyolítása érdekében a szervezésben szintén segítségükre 
vagyunk. Az iskolák rendezvényein részt veszek. Nagyon jól esik, hogy a mindig tisztelettel fogadnak, és 
örömmel veszik az érdeklődésemet. 
Az alapítványi gáláinkon az intézményvezetők közül többen részt vesznek. 
Évek óta lehetőséget kapunk a Bartók Béla Általános Iskola és az Eötvös József Szakközépiskola igazgató 
asszonyaitól, hogy tornaterem hiányában, tornatermeikben tornázhassanak a gyermekeink. Mozgásos játékokkal 
vidám, önfeledt időt tölthetnek azok a gyermekek, akiket a szülők engednek és az óvoda dolgozói önként vállalják ezt 
a nemes plusz feladatot a gyermekek érdekében. 
A szervezést mindig megoldjuk, a gyermekek nagyon várják, hogy mikor mehet a csoport a tornaterembe. 
Az idén az Eötvös József Szakközépiskola tornatermébe visszük gyermekeinket. 
Újabb hagyományt kezdett az Eötvös József Szakközépiskola tanulói. A kiscsoportos gyermekeinek adtak 
ünnepi műsort. Az ünnepi műsor a Kisvakond karácsonya című mese megnézésével kezdődött, ezután pedig 
a diákok énekes-hangszeres produkciója következett. De nemcsak mi kaptunk műsort, hanem mi óvodások 
is énekeltünk a gimnazistáknak és az őket kísérő pedagógusoknak. 
 

 34



Óvodavezetői pályázat – Tátika Óvoda – 2013 Németh Istvánné 

Minden évben a Bartók Béla Általános Iskola meghívásának örülhetnek a nagycsoportos gyermekeink.  
Mesével kedveskedtek az ott dolgozó kollegák a gyerekeknek és természetesen a Mikulással is 
találkozhatnak az elvarázsolt óvodások és kisiskolások.  Az esemény közös fényképezéssel zárul. 
Az iskola egy-egy rendezvényére meghívást kapunk, hogy Modern táncosaink, vagy éppen aktuális 
különleges műsorral rendelkező csoport fellépjen. 
Zrinyi Miklós Általános Iskola várja évek óta sok szeretettel és felkészüléssel az óvodásokat Ovis 
sportversenyre. Nagy izgalommal készülnek minden évben erre az eseményre a gyermekek. 
 
Alapelvek: 

- Az óvodából az iskolába történő átmenet zavartalan legyen. 
- A volt óvodások meglátogatása az iskolában, elsősök látogatása az óvodában, ismerkedés a leendő 

tanító nénivel. 
- A kölcsönös nyitottság érvényesülése, egymás munkájának megismerése. 
- Kölcsönös bizalom, megbecsülés egymás nevelőmunkája iránt. 
- Minden gyermek örömmel induljon iskolába. 
 

Őszidő Nyugdíjas Klubtól meghívást kaptunk Mikulás és Anyák napi ünnepségekre. Mindig részt vesz egy 
csoportunk egy-egy kis műsorral, melyet megvendégelés követ. 
Amikor anyagi lehetőségük nyílt, fajátékokkal kedveskedtek a gyerekeknek. 
Egyik kedves féri tagjuk elvállalja, hogy az óvodai Mikulásunk legyen. 
Nagyon hálásak vagyunk a klub tagjainak, mert évről évre tarják velünk, - a Tátika óvodával - a kapcsolatot, 
mindig meleg szeretettel várnak bennünket. 
 
Eredményes és hatékony a kapcsolatunk a bölcsődével. 
Koordinálunk a gyermekfelvételek előtt, év közben. 
Mikuláskor átjönnek az óvó nénik által előadott mesét megnézni a bölcsisekkel.  
Ősszel visszahívjuk a gondozónőket, látogassák meg egykori csemetéiket új helyükön.  
A gyermekvédelmi eseteket előre megbeszéljük. 

A Nevelési Tanácsadóval napi kapcsolatban dolgozunk. A fejlesztő pedagógus munkáján kívül is 
bármilyen gonddal fordulunk hozzájuk, segítőkész, hatékony megoldásra számíthatunk. 
Családgondozás területén is folyamatos a kapcsolattartás. 
Az együtt megélt sikerek és kudarcok feldolgozásának pozitív élményével bízom továbbra is a 
nevelőtestület, a munkatársak együttműködésében, abban, hogy munkámat továbbra is segítően, – ha kell 
kritikusan – támogatják. 

Egyházak 

Kapcsolattartás igény szerint. Egyre több gyermek vesz részt a hittan oktatásban. A rendezvényeinken is 
szívesen vesz rész „Gábor atya”. Nagy szeretettel foglalkoznak a gyermekeinkkel. Maximálisan megértik a 
körülményeinket a foglalkozási helyek tekintetében. 

„Kertváros” Gyál Kistérség Szociális és Családvédelmi központja 

Rendszeresen szervezett jelzőrendszere tanácskozásokon részt vettünk. Kérésükre a gyermekekről a 
tájékoztatást, óvónői vélemény megadtuk. 

Kialakult a rendszeres és hatékony megbeszélések az óvodában a körzetünkbe kijelölt kollegákkal. 
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Fenntartó 
- Intézkedések meghatározása, amelyek biztosítják célkitűzések megvalósítását. 
- Intézmény beszámolójának, munkatervének megküldése, részvétel a képviselői üléseken. 
- Önkormányzati intézkedési tervhez véleményadás. 
- Rendezvényeinkre történő meghívás. 
- Közös egyeztetések, megbeszélések. 

Táblázatban foglaltak jelzik, hogy intézményünk felé, a gondok megoldásában segítő kezet találunk a 
polgármester úr részéről.  
Gondjainkkal bármikor fordulhatok Pánczél Károly alpolgármester- országgyűlési képviselő úrhoz is. 
Segítség soha nem maradt el. 

Kassa Csilla képviselő asszony nyugodt, kiegyensúlyozott barátságos hangú magatartása a személyiségem 
alakulását segítette, egyike volt a vezetői önbizalmam fejlődésében. 

„Kistérségi, Oktatási és Intézmény-felügyeleti Iroda 
- Folyamatos – Rendszere 
- Segítőkész 
- Az intézmény jogszerű működésének segítése, ellenőrzése. 

A kapcsolatunk a 10 év alatt összetett, tanulságos volt.  
Csepregi Pálné – Klárika és Ságiné Julika mindenben segítségemre voltak, minden körülmény között 
támogatást kaptam bármilyen problémával fordultam hozzájuk.  
Nagyon hatékonyan tudtunk együtt dolgozni akár pályázati, vagy bármilyen munka során. Határozottságot, 
önfegyelmet, magabiztosságot tanultam Tőlük. 
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5. Vezetői program 
„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” 

(Weöres Sándor) 
 

Az elkövetkezendő évek, az óvodai élet gyakorlatát alapjaiban meghatározza az új köznevelési törvény és a 
végrehajtására vonatkozó rendeletek.  
Az óvodai nevelés kiemelt figyelmet kap, szakmai és tanügy-igazgatási vonatkozásban is.  
Célom 

- Az óvoda dolgozóival együtt maximális boldogulás elősegítése.  
- Képesek legyünk a természetes adottságainknak megfelelő legmagasabb fokú munkára, és ezért a 

feladatok elosztásakor az egyéni képességekre is tekintettel fogok lenni a jövőben is.  
- Olyan feltételrendszer biztosítása mely a köznevelés új kihívásainak, valamint a jogszabályi 

változásoknak megfelelő eredményes, sikeres munkát. 
- Olyan intézmény vezetése, ahol az intézmény stratégiájának középpontjában a közösség által 

képviselt értékek állnak, melyek meghatározzák önálló arculatát. 
- Olyan csapat kialakítása, amely a múlt hagyományaira, eredményeire építve, magasabb szakmai 

színvonalat képvisel, nyitott, innovatív, együttműködő, elkötelezett. 
- Eredményes intézmény működtetése, mellyel a gyermekek, a szülők, a munkatársak, a fenntartó és 

egyéb partnerek, egyaránt megelégedettek. 
 
Feladatomnak tekintem 

- Elérni a feladat megoldását a kollegák segítségével. 
- A Tátika Óvoda dolgozói képességük, tehetségük, energiáik felhasználásával a közös cél elérése 

érdekében elkötelezetten együttműködjenek velem. 
- Rugalmas alkalmazkodással, feladathoz igazított szervezeti forma működtetését, ahol a stratégia 

megvalósítása a cél. 
- Vezetői feladatok egy részének delegálása, a többlépcsős rendszer kialakítása a döntéseknél.  
- Felelősségi mátrix, konszenzusos döntéseken alapuló működés megvalósítását. 
- Olyan feladatok adása, amely fokozott kihívást és nagyobb felelősséget jelent a dolgozó számára. 
- Egyéni elismerések fokozottabb alkalmazása. Új formák közös kidolgozását.  
- Továbbra is odafigyelni az egyéni ötletekre, melyek lehetővé teszik a feladatok jobb elvégzését, a 

munkakörülmények javítását. 
- A kommunikáció területén a bizalom kialakítását: 

 Beszélgetések, párbeszéd gyakorlatának, 
 Valamint a szervezeten belül, a működés gördülékenységét segítő, belső kommunikációs 

rendszer erősítését. 
- Vezetőként hozzásegítem kollégáimat, hogy a kitűzött célok és feladatok megvalósítása során 

személyes érdeklődésüknek, szakmai elkötelezettségüknek megfelelő irányba fejlődhessenek, 
folyamatosan képezzék magukat, s módjuk nyíljon képességeik és tehetségük kibontakoztatására.  

- Rendszeres, pontos információnyújtással, hozzájárulok eredményes munkavégzésükhöz. 
- Az óvodapedagógusok számára biztosítom a „pedagógiai program” alapján az ismeretek, a 

tapasztalatszerzés, a nevelés-oktatás, módszereinek megválasztását. 
- A pedagógusok ellenőrzési rendszeréhez – Minősítésükhöz - megfelelően előkészítem a rájuk 

vonatkozó dokumentációkat, segítséget nyújtok az ellenőrzés felkészüléséhez. 
- Megteremtem a lehetőséget a szükséges tájékoztatáshoz a törvényi változásokról. 
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5.1. Pedagógiai, szakmai tevékenység 

5.1.1. Tevékenységközpontú program megvalósítása 
 

Támogatni kívánom mindazokat a kezdeményezéseket, ötleteket, elgondolásokat, amelyek a nevelőtestület 
által elfogadott célok, feladatok megvalósítása során az önállóságot jelentik – amennyiben az illeszkedik az 
óvoda pedagógiai elveihez.  

Feladatunknak kell tekinteni az erkölcsi értékeken alapuló szemlélet megalapozását, a társadalmi normák 
átadásával a kulturált viselkedés követelményeinek belső igénnyé alakítását.  
Vezetői programomban szerepet kap a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről jogszabályai, a 
folyamatosan hatályba léptető rendelkezések. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának módosítása, s 
ebből adódóan, helyi nevelési programunk átdolgozása is, mely „Pedagógiai program” címet kapja. 
A nevelés egészén belül megvalósuló tanulás kötött és kötetlen kezdeményezések, foglakozások, 
beszélgetések, tapasztalatszerző séták, stb. formájában valósulnak meg a napi élet bármely mozzanatában. 
Sok szeretettel olyan környezetet kell kialakítani a gyermek körül, amelynek felszereltsége biztosítja a 
gyermek örömteli játékát, fejlesztését, ismeretszerzését szabadon választott játékos tevékenység által.  
A tevékenységek többlet tartalommal bírnak, a sajátos nevelés igényű gyermekek esetében. A sérült 
kisgyermekek fejlesztésében aktív szerepet lát el a logopédiai fejlesztéssel és a gyógypedagógiai segítéssel 
együtt. 

A Pedagógiai Program elveinek gyakorlati alkalmazásánál különösen fontosnak tartom 
- Az óvodapedagógus, dajka és gyermek közötti harmonikus, érzelmi alapokon nyugvó kapcsolatot. 
- Tevékenységközpontú szemlélet figyelembevételével történő szakmai feladatellátás. 
- A pedagógiai program megvalósulásának és fenntarthatóságának folyamatos vizsgálatát, szükséges 

korrekciók alkalmazását. 
- A nevelési-oktatási folyamat támogatását (egyéni és csoportos konzultációk).  
- Tudatosan tervezett és szervezett nevelési gyakorlat megvalósítását, dokumentálását: 

o A csoportszintű nevelési tervek és ütemtervek tartalmi színvonalának további javítását. 
o A tanulás témája, tartalma és a képességfejlesztés összhangját. 
o Az elkészült módszertani segédanyagok frissítést, illetve a játék, mozgás, zenei nevelés 

területén az elkészítést. 
- A gyermeki fejlődés nyomon követését: 

o Mérések átgondolását – tesztnaptár a Pedagógiai Program feladataihoz való igazítása. 
- Az óvodai szintű, csoportos és csoportközi kapcsolati formákban szervezett projektek, 

hagyományok, ünnepek megvalósulását, további lehetőségek keresését, beépítését a gyakorlatba. 
- A gyermekek erkölcsi fejlődésének kommunikációjának segítését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását. 
- Komplex módon érvényesülő tevékenységi rendszerrel, a gyermeki kompetenciák, attitűdök, a teljes 

személyiség fejlesztését, tehetségének kibontakoztatását, egyéni képességeinek, készségeinek, 
adottságainak, fejlődési ütemének, szociokulturális helyzetének figyelembe vételét. 

- Stabil óvodai normákon alapuló, tanulást támogató környezet megteremtését, melyben a gyermeki 
érzelmek, a felfedezés, a kreativitás megnyilvánulnak. 

- Differenciált fejlesztés megvalósítását, melynek eredményeként a gyermek eléri az iskolai élet 
megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. 

- Egészséges életmód program kidolgozása 
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Mivel a beszédfejlesztés olyan komplex folyamat, amely a nevelés égészében jelen van, ezért az óvoda, 
nevelési programunk vizsgálata során, a fejlesztési területen mutatkozó erősségekre, vagy hiányosságokra 
kell választ találnunk.  

Olyan óvodai légkört kell teremteni, amely módot ad a gyermeknek arra, hogy – játékos helyzetben, játék 
keretében – találkozzék minél több új problémahelyzettel, akadályokkal, új követelményekkel, új szereplési 
formával.  
A mese, a szerepjátékok feltételeinek további fejlesztése. 
A programok, kirándulások élményekhez juttatják a gyermekeket, melyekből a mindennapok során 
építkezni tudnak a tevékenységeik során. 
 
A programunk megvalósításának alappillére az eredményes befogadás – beszoktatás. 
Kiemelt feladatomnak tartom  

- Az óvodai felvétellel kapcsolatos jogszabályi változások betartását. 
- Az óvodai dokumentumok megismertetését a szülőkkel. 
- Korrekt, pontos, tárgyilagos tájékoztatás nyújtását – beszélgetés, óvodai honlap. 
- A nevelőtestülettel közös döntéshozatalt a gyermek csoportban való elhelyezéséről, a szülői kérés 

figyelembe vételével. 
- Együttműködést a család és az óvoda között. 
- A csoport környezetének oly módon történő kialakítását, ahol a befogadó nevelői légkör 

természetes. 
- Lehetőleg családlátogatás segítségével a gyermek óvónőkhöz kötődésének megalapozását.  

 
Prevenció, korrekció 
A prevenciós, korrekciós feladatrendszer megvalósításának területén feladatomnak tartom: 
A programunk fejezeteiben jelölt feladatok megvalósításának figyelemmel kísérését. 
A gyakorlat és a dokumentáció összhangjának ellenőrzését. 
Fejlesztés esetén:  

o A mérésre, megfigyelésre alapozott hátránycsökkentést. 
o Az egyéni bánásmód és a differenciált fejlesztés gyakorlatának erősítését munkamegosztásban, a 

feladatban részvevők között. 
o Az eredményesség érdekében, a szakszerű korai felzárkóztatást, szakemberek bevonásával, a 

szülő együttműködését. 
o Szakemberekkel való hatékony együttműködést minden rászoruló gyermek esetében.  

 
Az Integrációs program a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és sajátos nevelési igényű gyermekek 
optimális fejlesztésének elősegítése célját segíti.  
A program kiemelt elemei: 

- Nevelőtestület együttműködése (rendszeres team munka valamennyi munkatárs 
részvételével, esetmegbeszélések, hospitálások) 

- Pedagógiai munka kiemelt területei 
o Az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés (részletes anamnézis); 
o Kommunikációs nevelés; 
o Érzelmi nevelés, szocializáció; 
o Egészséges életmódra nevelés; 
o Korszerű óvodapedagógiai módszerek; 
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Tehetséggondozás 
 
Az új köznevelési törvény kiemelt hangsúlyt fektet a tehetséges gyermekek gondozására.  
Az óvodapedagógusok több területen magasan képzettek, kreatívak, hivatásuk iránt elkötelezettek, ez 
szakmai munkánk garanciája. A vezető helyettes tehetséggondozó szakvizsgával rendelkezik. Szakmai 
felkészültsége segítséget nyújtott a Tehetséggondozó pályázat írásakor. 
 
A tehetséggondozás területén tervezett feladataim: 

- A mérések megszervezése, az óvodapszichológusa és a Nevelési Tanácsadó közreműködésével. 
- Az óvodapedagógusok körében a tehetséggondozásra, a gyermeki kompetenciák fejlesztése való 

felkészülés támogatása. 
- A tehetséggondozás helyi gyakorlatának és dokumentációjának kialakítása. (pedagógiai program, 

intézményi éves munkaterv, tehetséggondozás szervezeti keretei, tehetségműhely dokumentációi.) 
- Pályázati lehetőségek kihasználása. 
- A tehetségígéretek fejlesztése a már hagyományokkal rendelkező modern tánc, játékos matematika, 

barkács, angol, új elemként néptánc szervezése. 

5.1.2. Gyermekvédelem 
 
 Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése 

Célja: Az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítésére vállalkozik. 
Feladatai 

- A társadalmi folyamatok nemkívánatos hatására kialakuló családi funkciók sérülékenységének 
enyhítése 

- Az érintett gyermekek hátrányát folyamatosan csökkentjük az egyéni bánásmód elvét 
alkalmazva. 

Tartalma: A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek feltárása érdekében fontosnak tartjuk a gyermekek 
korai, óvodáskort megelőző testi-lelki fejlődésének alapos megismerését.  
Mit tehet az óvodapedagógus a hátrányos helyzetből adódó tünetek csökkentése érdekében? 
– A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek esetében szorgalmazza, hogy rendszeresen járjanak 
óvodába, így napi étkezésük, gondozásuk biztosítottá válik. 
– Kiemelten gondot fordít egyéni fejlesztésükre, segítve óvodai beilleszkedésüket, szociális fejlődésüket. 
Az óvoda biztosítja számukra a nyugodt, türelmes, szeretetteljes légkört, az óvodapedagógus pedig 
fokozottabban alkalmazza az egyéni bánásmód elvét. 
 
A gyermekvédelem területén tervezett feladataim: 

- A helyi nevelési program „Gyermekvédelem” fejezetében leírtak szerinti feladatok megvalósítása. 
- Gyermekvédelmi felelősök feladatellátásukhoz hatáskör és illetékességet biztosítok: 

o Éves munkaterv, félévenkénti beszámoló elkészítésére, adatszolgáltatásra. 
o A segítő szakemberekkel való kapcsolattartásra. 
o A csoportok gyermekvédelmi munkájának koordinálására. 

Hatékony munkájukhoz, szakmai fejlődésükhöz tájékozottságukhoz törvényekkel, továbbképzésen való 
részvételük támogatásával járulok hozzá. 
Az IPR program beépítése az óvodai életünkbe hatékonyabb, eredményesebb munka érdekében. 
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Sajátos nevelési igényű gyermek 
A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá az SNI és a 
beilleszkedési, tanulási, magatartás nehézséggel küzdő gyermekek speciálisigényeinek figyelembe vétele, 
egyéni képességeikhez igazodó legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a társadalmi beilleszkedés 
lehetőségeinek megteremtése. 
Az alábbi feladatok megvalósítását tartom fontosnak: 

- Végrehajtási rendeletnek megfelelő feladatellátás; 
- Az esélyegyenlőség biztosítása; 
- A legrövidebb időn belüli intézkedés a gyermekek érdekében; 
- A folyamat nyomon követését, a dokumentáció ellenőrzését; 
- Együttműködést, szakmai megbeszélések szervezését az érintett szakemberekkel; 
- A folyamatos fejlesztés nyomon követését – érintett szakemberek. 
- Személyi tárgyi feltételek, lehetőség szerinti biztosítását, pályázati lehetőségek felkutatását. 
- Az óvodapedagógusok fejlesztő munkájának elősegítését, munkaszervezési feladatok megoldásával 

–  pedagógus asszisztens segítsége a csoportokban. 
- Önképzés-, belső képzések-, hospitálások szervezése, támogatása. 
- A jó kapcsolat további építése a Nevelési Tanácsadóval. 
- Szükség esetén a „megfelelő” hely keresése a gyermekek számára.  
- A fogalmak átvezetése a Pedagógiai Programban. 

A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók fogják segíteni. Ezen a téren hatékonyabb 
együttműködési rendszer kialakítására fogok törekedni. 
A szaktanácsadó feladata a pedagógusok munkájának szakirányú (tantárgyi vagy sajátos pedagógiai 
területen igényelt) segítése, véleményezése, konzultációk, továbbképzések, szakmai fórumok szervezése.  

5.1.3. Szakmai munkaközösség 
 
A köznevelési törvény bővíti a szakmai munkaközösség kompetenciáit, mely szerint részt vesz az intézmény 
szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében, ellenőrzésében, valamint összegző 
véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában. 
 
A szakmai munkaközösségek működésével kapcsolatos feladataim: 

- A nevelőtestület felkészítése az új elvárásoknak, kihívásoknak való megfelelésre. 
- Egy nevelési évben két munkaközösség működtetése. 
- Szakmailag felkészült, hiteles munkaközösség –vezetők megbízása, akiknek 

feladatellátásához hatáskört és illetékességet biztosítok a törvényi előírásoknak megfelelően. 
- Eredményes munkájukhoz, szakmai fejlődésükhöz tájékozottságukhoz továbbképzésen 

konferenciákon való részvétel támogatásával járulok hozzá. 
- Támogatom a dajkai munkaközösség létrehozását. 
 

5.1.4. Humánerő fejlesztés 
 
Az új köznevelési törvényben az óvodák feladataik ellátásához finanszírozott létszámot rendel a jogszabály. 
Előre láthatólag 3 fővel bővül a közösség. Csoportonként 1 fő pedagógus asszisztens. 
A gyermekek személyiségének kibontakoztatása, tanulmányi előmenetelük sikeressége, az óvoda és 
humánerőforrásainak fejlesztése érdekében keresem a lehetőségeket. 
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Az alábbi feladatokat tartom fontosnak: 
Az alkalmazás jogszerűségét figyelembe véve: 

- A megüresedő álláshelyek körültekintő betöltését. 
- Próbaidő kitűzését, lejártakor a dolgozó korrekt értékelését. 
- Az új dolgozók mellé mentorok felkérését. 

- KIR működtetése (naprakészen) 
- Személyi dossziék pontos vezetését. 
- Gyakornok esetén a gyakornoki szabályzatban foglaltak figyelembe vételét. 

A „megfelelő embert a megfelelő feladatra” elvének érvényesítése. 
Arányos és egyenletes feladatelosztás biztosítása, amely az Éves tervben közösen elkészített tervben 
szerepel. 
 Felelősségi mátrix működtetése, mely tükrözi, hogy egy-egy dolgozó mely folyamatért, milyen mértékben 
felelős. 
Külső, belső továbbképzési lehetőségek, belső szakmai napok szervezése, óvodapedagógusi, technikai 
körben egyaránt.  
Kihelyezett továbbképzések szervezése a közösség számára. 
A Pedagógiai Program feladatainak megvalósítását támogató óvónői és dajkai rejtett képességek felszínre 
hozása, a szakmai képességek erősítése, ismeretek bővítése. 
A beiskolázási tervek készítése során összhangot fogok keresni az intézmény céljait és az egyén érdeklődési 
területe között. 
További irányok jelölése: 
 Mentálhigiénés alapfokú továbbképzés pedagógusoknak; 
 Csapatépítő tréning; 
 Kiégést megelőző előadások; 
 Egyéni érdeklődési körnek megfelelő képzések, konferenciák, szakmai napok látogatása; 
 Integrált neveléssel kapcsolatos képzések; 
 Zenei nevelés területén képzések; 
 A „mese erejével” szakképzés 
 Pályázatíró tanfolyamok 

5.2. Intézményi minőség 
Véleményem szerint az intézmény stratégiája hosszú távú célmeghatározás, mely megvalósítása 
elengedhetetlen feltétele a támogató szervezet. 
A csapat stratégiai céllal való azonosulási szintje meghatározza az egyéni közérzetet, a munkahelyi légkört. 
Az egyéni aktivitás, feladatvállalás, magatartás segíti, illetve ezek hiánya akadályozza a cél elérését. 
Az intézmény dolgozói bármely közös összefogást igénylő feladatot sikeresen oldott meg az évek során. 
Számíthatok tettrekészségükre, összefogásukra, magas fokú teherbíró képességükre.  
Nincs IMIP viszont a kiépített rendszer szükség szerint továbbiakban is beépül a munkánkba, valamint a 
Pedagógiai Programba. 
Feladatomnak tekintem: 

- Minőségelvű szervezet működtetését. 
- További szervezetfejlesztést. 
- A teljes körű igény- és elégedettségmérés eredményeit figyelembe vevő munkavégzés. 
- A közösség innovatív ismereteinek beépítését a folyamatok fejlesztésébe. 
- Dokumentáció rendszerének ésszerű, hatékony rendszerének kiépítése. 
- Kapcsolattartási rendszer és folyamatszabályozás szerinti működtetés. 
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Olyan intézményt szeretnék vezetni,  
- mely ismert és elismert azáltal, hogy magas színvonalat biztosít a minőség, a szociális érzékenység, a 
nevelés és a hitelesség terén.  
- ahol szakmai meggyőződésünk alapján az óvodát megőrizhetjük a felhőtlen gyermekkor színterének.  
- ahol pedagógiai céljaink megvalósításához folyamatosan jó minőségű munkát végzünk, partnereink 
megelégedésére.  
- ahol az óvodapedagógusok magas szintű munka elérésére törekszenek, ennek érdekében folyamatosan 
képzik magukat, érdeklődésük és az intézmény érdekeinek szem előtt tartásával.  
- ahol a szervezeti és szakmai kultúra egymás elfogadásán, tiszteletén, megbecsülésén alapszik.  
- ahol lehetőségem van a dolgozók munkájának anyagi elismerésére is. 

5.2.1. Teljes körű partneri igény- és elégedettségmérés 
Feladatomnak tekintem: 
Gyermekek mérése  

- Tesztnaptár módosítása – célszerű mérések megvalósítása – dokumentáció egyszerűsítése 
Szülői igény- és elégedettségmérés területén szükséges feladataim: 

- Kérdőívek átgondolás, felülvizsgálata. 
- Tartósan elégedetlenséget mutató kérdésekben intézkedési terv készítése. 
- Szülői szervezet tájékoztatása az eredményekről. 
- A szülői elégedettség növelésére megvalósítani kívánt intézkedéseim: 

o A hagyományt teremtő családos programok megtartása. 
o Óvodavezetői fogadó órák rendszerének kialakítása. 
o Hatékonyabb, aktívabb kapcsolat kiépítése a szülői szervezet képviselőivel. 
o Új kapcsolattartási formák, együttműködési lehetőségek keresése. 

- A köznevelési törvényben előírtak szerint, a szülők által, a vezetői ciklus 2. és 4. évében 
kapott értékelésre, a kialakult vezetési gyakorlat mérlegelése, szükséges változtatása. 

Pedagógus és nem pedagógus dolgozók igény- és elégedettségmérés  
- A meglévő rendszer felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. 
- Feladatterv készítése. 

Intézményi klímavizsgálat 
Harmonikus együttműködés az ideális állapot kulcsa az eredményes intézményvezetésnek. 
A Mc Kinsey 7S –modell mutatja be azt a fajta összefüggést, mely az eredményes intézményvezetés 
feltétele. A szervezetfejlesztés még sok feladatot ad számomra. Az elmélet és a gyakorlat összekapcsolása 
ad útmutatást az hatékony munkához. 
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 modell a közös értékeket középpontba állítja, de mivel a „közös” csak az egyéni értékekből, normákból 
adódhat, a saját klímánk ily módon befolyásolja saját szervezetünk működését. A különböző elemek 
összhangjának megteremtése, vezetői feladat. 

Erőfeszítéseim a változtatásra 
- A klímavizsgálat eredményére épülő szervezeti élet formálása. 
- A csoportszobai folyamatok tiszteletben tartása. Az alkotói légkör nyugalmának megőrzése.   
- Egységteremtés az egyéni és a szervezeti célok között. 
- Közös normaalkotás és normakövetés. 
- A nevelőtestület legfontosabb tanácsokozó és döntéshozó szervvé válásának támogatása, a 

konszenzuson alapuló döntéshozatal gyakorlatának kiépítésével, az egyeztetett eljárás betartatásával.  
- A szervezet belső erőiből való megújulás. 
- Olyan vezetői támogatás alkalmazása, mely által az elfogadás, a megértés, a bizalom, az önállóság, a 

tisztázott kompetenciakörök adják a napi működés biztonságát. 
- Széles körű vezetői motivációs rendszer alkalmazása, ami magában foglalja az egyén kibontakoztatási 

lehetőségét, a nagyobb erőfeszítésre ösztönzést, megerősítést a szakmai munkaköri feladatokban, és az 
értékek elismerését.  

- Demokratikus, igazságos, következetes, gyermekközpontú, a dolgozók érdekeit szem előtt tartó 
döntéshozatal gyakorlása.  

- Kommunikációs háló működtetése, mely rendszeres, pontos, korrekt, célzott információáramlást tesz 
lehetővé, írott és szóbeli formában.  

- Az új köznevelési törvényben előírtak szerint, a nevelőtestület által, a vezetői ciklus 2. és 4. évében 
kapott értékelésre, a kialakult vezetési gyakorlat mérlegelése, változtatása.  

- Az ellenőrzés, értékelés vezetői feladatmegosztásának hatékony működtetése, az azt követő fejlesztés 
meghatározása.  

- Minden olyan vállalás, erőfeszítés értékként kezelése és elismerése, mely nem tartozik a szorosan vett 
munkaköri feladatok körébe (táboroztatás, pályázatírás, eszközbővítés, szponzorok keresése, 
versenyekre való felkészítés és részvétel…). 

Fenntartói igény- és elégedettségmérés, valamint a kapcsolattartás területén tervezett 
feladataim 

- Jó munkakapcsolat fenntartása, ápolása. 
- Szakmai programok, rendezvények kiajánlása. 
- Interjú során visszajelzés kérése az intézményben zajló folyamatokról. 

Iskolai igény- és elégedettségmérés területén tervezett feladataim 
- A kapcsolattartás felelősi rendszerben való működtetése testvériskolánkkal. 
- A közösen összeállított és aktualizált együttműködési terv végrehajtása. 
- Interjú során visszajelzés kérése nevelési gyakorlatunkról, a válaszok beépítése a következő nevelési 

év munkájába. 
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Feladataim az óvoda egyéb partnereivel való együttműködés területén 
- Jó munkakapcsolat kialakítása, fenntartása a nevelést segítő szakemberekkel. Együttműködési tervek 

szerinti gyakorlat megvalósítása.  
- Együttműködés a szociális és egészségügyi szervekkel, intézményekkel: védőnő, gyermekorvos… 
- A kapcsolattartás hagyományainak megőrzése, új lehetőségek keresése. 
- Az óvoda jó hírnevének menedzselése a helyi médiákon keresztül.  
- Rendezvényeken továbbiakban is részt veszek és ösztönzöm a kollegákat, mivel mindig kapunk 

valamilyen élményt, feltöltődést. 

 
A törvényes és jogszerű működés biztosítása 

 
A köznevelési törvény által kibővült felelősségi kör és vezetői kompetenciák hangsúlyozása mellett 

feladatomnak tekintem: 
- A pedagógiai program jóváhagyását. 
- A pedagógus etika normáinak betartatását, az azért való felelősségvállalást. 
- A köznevelési törvény megismerését, megismertetését, betartását és betartatását. Az ebből adódó 

módosítások elvégzését, elvégeztetését a nevelőtestület bevonásával. Óvónői szobában lévő gépre a 
megjelenő törvények, rendeletek feltelepítése. 

- A köznevelési törvényben előírt személyi feltételteremtést. 
- Az alapdokumentumok hozzáférhetőségének biztosítását.  
- A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerének működtetését (FEUVE).  
- Következetes ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer, munkamegosztáson alapuló működtetését. 
- A várhatóan bevezetésre kerülő, külső ellenőrzési rendszer megismerését. 
- A pedagógus életpálya-modell követését, az abban foglaltak alkalmazását. 
- Dokumentumok szabályozottsága területén:  

o A dokumentumok koherenciájának megvalósítását, az arra épülő tervezést. 

o A tanügyi dokumentáció törvényes, naprakész vezetését. 

- Az alkalmazás jogszerűsége területén: 

o A közalkalmazotti foglalkoztatást, a jogszabályi előírások érvényesítésével. 

o A közalkalmazotti pályáztatást az előírt munkakörökben. 

o Az intézmény alapdokumentumaiban, belső szabályzataiban rögzítettek szerinti 
munkavégzést, teljesítést. 

o A KIR program alkalmazását. 

o A dolgozók személyi anyagának pontos vezetését. 

o A havi jelentések határidőre történő elkészítését. 

o A gyakornoki szabályzatban foglaltak alkalmazását. 

o A közfoglalkoztatottak előírás szerinti beléptetését. 
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Gazdálkodás, forrásbővítés 
Takarékos gazdálkodás mellett, támogatók keresése, nyertes pályázatok megvalósítása, saját forrásaink 
kiaknázása. Ezen a téren nem kívánok több lehetőséget keresni, mivel a pedagógiai munka rovására nem 
történhet ez a tevékenység sem. Szülői segítséget a színvonalas munka árán kapjuk. 

- A forrásbővítés rendszerének kidolgozása 

o pályázatfigyelő team működtetésével, 

o a pályázatíráshoz segítség megtalálása. 

Az átgondolt és eredményes gazdálkodás érdekében, feladataim: 
- hiánylista rendszerének működtetését, mely segítségével információt szerzek a különböző területeken 

felmerülő igényekről, szükségletekről. 
- a rendelkezésre álló pénzeszközök előírás szerinti felhasználását. 
- a rendszeres ellenőrzést, a költségvetési előirányzatok tartását, a gazdasági vezető és gazdasági 

ügyintézővel. 
- Gazdasági vezetővel való hatékony együttműködés. 
- Gazdasági ügyintézővel folyamatos egyeztetés-, tervezés megvalósítása. 

A tárgyi feltételek biztosítására tervezett feladataim 
A szűkös költségvetés és a takarékos gazdálkodás mellett, továbbra is kiemelt törekvésem az udvar, 

a csoportszobák bútorzatának fejlesztések megvalósítása.  
- A biztonságos működés feltételeinek mindenkori megteremtése 

o állagmegóvás, folyamatos karbantartás, 

o az udvari játékok felújításának folytatása mindkét épületben. 

o a csatornahálózat-, ereszcsatorna felújítása területén. 

o Nyílászáró cseréje területén. 

o Csoportszobák bútorzatának cseréje területén. 

- A HACCP szerinti működés biztosítása 

o konyhai edények, szállító edények cseréjével. 

- A gyermeki tapasztalást, fejlődést, fejlesztést biztosító udvari és csoportszobai mozgásos- és 
játékeszközök bővítése.  

- Az eszköznorma szerinti felszereltség biztosítása. Szakszerű készletgazdálkodás. 
- Higiénés környezeti feltételteremtés megtartása, fejlesztése. 
- Az informatikai és irodatechnikai eszközök fejlesztése, folyamatos karbantartása. 
- A jelenlegi felszereltség és értékek megtartása valamennyi munkatárs részéről.  
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Feladataim a Tátika Óvoda Gyermekeiért Alapítvány által biztosított támogatások és egyéb 
szponzorálások tekintetében 

- Az óvoda alapítványáért végzett munka megújítása, frissítése. 

- Tájékoztatási lehetőség biztosítása a szülők számára, a személyi jövedelemadó 1%-ának, és egyéb 
bevételeinek felhasználásáról. 

- A már kialakult, jól működő támogatói kapcsolatok megőrzése, új szponzori lehetőségek egyéni 
átgondolásának, kiajánlásának szorgalmazása.  

- Kiemelkedő szülői támogatás elismerése, „A Tátika Óvoda Gyermekeiért” emlékérem 
adományozásával. 

 
 

Zárógondolatok 
„A világon mindenkinek hinnie kell abban,  

hogy képes valami olyasmit nyújtani,  
amit a világ nélküle nem kaphatna meg.” 

(Gilbert Keith Chesterton) 
 

 
Vallom, hogy akkor lehet sikeres egy óvoda, ha jó hírnevét magas színvonalú szakmai munkájának 

köszönheti, amellyel kivívja partnerei elégedettségét.  
Ahol a felnőttek jól érzik magukat, megvalósíthatják elképzeléseiket, azonosulnak az intézmény 

céljaival.  
Ahol mindenkinek megvan a saját feladata, együtt tesznek azért, hogy az együtt elhatározott kitűzött 

cél megvalósuljon. 
Ahol kialakult biztonságos munkavégzés, tisztázottak az elvárások, kiszámítható a működés van. 
Ahol a vezető a folyamatokat jól tervezi, szervezi, koordinálja és fejleszti.  
Ahol a jó légkör kialakításáért a vezető és a gyermekekkel foglalkozó felnőttek együtt tesznek. 

 
A pályán eltöltött évek, személyes hitem, a Tátika Óvoda iránt érzett elkötelezettségem, lojalitásom, 
valamint vezetési ismereteim, tudásom, tapasztalataim alapján, felkészültnek érzem magam az óvoda 
vezetésére.  
 

 
A pályázatban megfogalmazott célok és feladatok megvalósításához belső pályázóként kérem a 

Nevelőtestület és az Alkalmazotti kör bizalmát, valamint a Képviselő-testület támogatását. 

 

Gyál, 2013-04-27 

 

       Németh Istvánné 

 
 



NYILATKOZAT 

Hivatkozással személyes érintettségemre alulírott ... U:J.ll".~~ ...... . 
kijelentem, hogy Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-ei 
ülésén a "Javaslat a Tátika Óvoda igazgatói állás pályázatának elbírálására, igazgató 
kinevezésére" című előterjesztés nyílt ülésen történő megtárgyalásához hozzájárulok. 

Gyál, 2013. június 19. 

~w0it~~ 
Németh Istvánné 

• 



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat pénzeszköz átadására a 2013. 
évi intézményi felújítási feladatok céljára 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 5. sz. melléklet Felújítási feladatok soron „Intézmények év 
közbeni felújítása” soron 5.300.000,- Ft keretet biztosított az intézmények 2013. évi felújítására. 
 
Az intézményi felújítási, karbantartási feladatokat, és azok becsült költségeit, továbbá a biztosítandó összeget a 
mellékelt táblázat foglalja össze.  
 
Az iskolaépületek működtetését a Képviselő-testület a 210/2012.(X.25.) sz. határozatával a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft-re bízta, így az azokra szánt összeget is a Kft-nek kell biztosítani. 
 
A munkák tervezett befejezési határideje: 2013. augusztus 27.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat:  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
1.) a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére a gyáli iskolaépületek karbantartási 
munkálatainak elvégzésére 2 420 166,- Ft összeget biztosít a 2013. évi költségvetés 5. sz. mellékletében a Felújítások 
között tervezett 5.300.000,-Ft keretösszeg terhére. 
2.) a Liliom Óvoda karbantartási munkálatainak elvégzésére 979 834,- Ft összeget biztosít a 2013. évi költségvetés 5. 
sz. mellékletében a Felújítások között tervezett 5.300.000,-Ft keretösszeg terhére. 
3.) a Tátika Óvoda karbantartási munkálatainak elvégzésére 1 200 000,- Ft összeget biztosít a 2013. évi költségvetés 5. 
sz. mellékletében a Felújítások között tervezett 5.300.000,-Ft keretösszeg terhére. 
4.) a Tulipán Óvoda karbantartási munkálatainak elvégzésére 700 000,- Ft összeget biztosít a 2013. évi költségvetés 5. 
sz. mellékletében a Felújítások között tervezett 5.300.000,-Ft keretösszeg terhére. 
5.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013.09.30 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
Előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 
Gyál, 2013. június 17. 
 
  
 
            Donhauzer Ádám 
 ügyvezető 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

         Diera Éva 

       Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: Költségösszesítő táblázat (később kiküldendő) 



Feladat Mennyiség [m2]
Becsült nettó egységár 

[Ft/m2]
Összesen [Ft]

nettó
Összesen [Ft]

bruttó

Javasolt támogatás
[Ft] bruttó,

intézményenként
Tisztasági festés 2-es terem 130                       690,00 Ft 89 700 Ft 113 919 Ft
Tisztasági festés 3-as terem 130                       690,00 Ft 89 700 Ft 113 919 Ft
Tisztasági festés 7-es terem 130                       690,00 Ft 89 700 Ft 113 919 Ft
Tisztasági festés 9-es terem 130                       690,00 Ft 89 700 Ft 113 919 Ft
Tisztasági festés fiú tornaöltöző, zuhanyzó 
Wc 

60                       690,00 Ft 41 400 Ft 52 578 Ft

Tisztasági festés lány torna öltöző, 
zuhanyzó Wc

60                       690,00 Ft 41 400 Ft 52 578 Ft

Tisztasági festés 104-es terem 130                       690,00 Ft 89 700 Ft 113 919 Ft
Tisztasági festés 103-as terem 
lábazat(ablakok és tábla alatt)

17                       690,00 Ft 11 730 Ft 14 897 Ft

Tisztasági festés 102-es lábazat (tábla alatt) 6                       690,00 Ft 4 140 Ft 5 258 Ft

Tisztasági festés 105-ös terem lábazat (tábla 
alatt) 

6                       690,00 Ft 4 140 Ft 5 258 Ft

Tisztasági festés 202 terem 130                       690,00 Ft 89 700 Ft 113 919 Ft
Tisztasági festés földszinti hátsó(alsós) fiú 
Wc,-mosdó

16                       690,00 Ft 11 040 Ft 14 021 Ft

Tisztasági festés földszinti hátsó(alsós) lány 
Wc,-mosdó

16                       690,00 Ft 11 040 Ft 14 021 Ft

Tisztasági festés 1 em. fiú Wc, -mosdó 16                       690,00 Ft 11 040 Ft 14 021 Ft
Tisztasági festés 2 em. orvosi szoba mellet 
(felsős) fiú Wc, -mosdó

16                       690,00 Ft 11 040 Ft 14 021 Ft

Táblák vonalazása                    5 120,00 Ft 
Vizes blokkok (szifonok) tisztítása                    2 500,00 Ft 
Klímák  tisztítása                    4 580,00 Ft 

Tisztasági festés diszperziós falfesték 5x130 650                       690,00 Ft 448 500 Ft 569 595 Ft

radiátorzománc 5x4 20                    3 500,00 Ft 70 000 Ft 88 900 Ft

zománc 30                    3 500,00 Ft 105 000 Ft 133 350 Ft

Pálya aszfaltozása  900                      4 200,00 Ft  3 780 000 Ft 4 800 600 Ft

Épület külső szigetelése, színezése  500                      6 500,00 Ft  3 250 000 Ft 4 127 500 Ft

Tantermi épületek földszinti s emelet 
folyosóin lábazat javító festése 1méter 
magasságban  

                   2 800,00 Ft 

Műhely  és a tanulói udvar közötti 
nyitott részen ~6 méter tolókapu 
létesítése 

1 db  340000 340000 431800

A portára kulcsos szekrény készítése 1 db                  15 000,00 Ft 15 000 Ft 19 050 Ft

Földfelszíni gázvezeték (kerítés és 
tornaépület között) reduktor szekrény 
festése okker sárgára  

                 32 800,00 Ft 32 800 Ft 41 656 Ft

Tornaterem szellőztetésének megoldása
(ventilátorhoz lamellás zárelem, bukó ablak 
nyitása)

 12000/db 

Több radiátor csepeg : (tornaöltöző 2 db, 
aula 2 db)   

 15000/db 60 000 Ft 76 200 Ft

Füvesítés  500                      1 500,00 Ft  750 000 Ft 952 500 Ft

Játszóeszközök felújítása  15000/db 

 Tornaterem Zrinyi u. bejáratánál, 
széldeszka lóg, elkorhadt  

 1db    1500/m 

 Padok udvari eszközök festése    1500/m2 

 Tornateremudvarra nyíló kétszárnyas 
nagy ajtajának festése  ablakok festése  

 3800/m2 

Udvari sakktábla burkolatának a javítása 
(pótlása) 

                 18 000,00 Ft 

Az épületen vakolat javítás, graffitik 
lefestése  

 1800/m2 

Tornaterem mögötti kapu átalakítása (a
szomszéd kerítésre van szerelve a tartó 
oszlop)

                 25 000,00 Ft 

Zsanérok pántok pótlása 
felhegesztése(kukatároló) 

 1500/db 

A Károlyi u. felőli tolókapu hiányzó 
elemeinek a pótlása  

 1500/m2 

Kossuth u. felőli hátsó bejárat lépcsőn a 
kövek javítása 

 15000/m2 

Folyósokon a lambéria pótlása,javítása  1500/fm 

Táblák festése                    5 120,00 Ft 

Tornapálya: kerítés javítás, ülőkék 
átalakítása vízelvezetés megoldása

 1500/m, 15000/m 

Az épületben lévő fa nyílászárok (udvar 
felől) festése 

 3500/m2 

Padlástéren, tetőablakok cseréje, tető javítás  35000/m2 

 A tornaterem udvar felőli oldalán tartós 
burkolattal való be borítás  

                                  80,00 Ft                       4 800,00 Ft       384 000,00 Ft            487 680,00 Ft 

850 000 Ft

Gyáli intézmények nyári felújítása - előzetes költségbecslés

1. Ady Endre Általános Iskola

2. Bartók Béla Általános Iskola

870 166 Ft

700 000 Ft

4. Zrínyi Miklós Általános Iskola 



 Új épület lábazatának szilárd 
burkolattal való borítása  

 ~44                       3 500,00 Ft       154 000,00 Ft            195 580,00 Ft 

Kerítés javítás festés  2800/m2 

Elektromos vezetékek, berendezések 
felújítása cseréje 

15000/db

Tisztasági festés 4db csoport szoba 
+öltöző+mosdó 

778                       690,00 Ft 536 820 Ft 681 761 Ft

Tisztasági festés tálaló konyha 330                       690,00 Ft 227 700 Ft 289 179 Ft

Az aulában a tetőablakok tisztítása kívülről- 
belülről 

30                    1 860,00 Ft 55 800 Ft 70 866 Ft

Az udvaron az elhasználódott gumijárda 
lapok cseréje 

25                    4 800,00 Ft 120 000 Ft 152 400 Ft

Tisztasági festés 2 csoportos épület 326                       690,00 Ft 224 940 Ft 285 674 Ft

Tisztasági festés 3 csoportos épület 650                       690,00 Ft 448 500 Ft 569 595 Ft

Tisztasági festés 4 csoportos épület 728                       690,00 Ft 502 320 Ft 637 946 Ft

12 190 550 Ft 15 481 999 Ft 4 100 000 Ft

sorszám megnevezés Költség – kb.
Klapka épület

Nyílászárók cseréje a szülői 
bejárat felől – 19 ablak 3 
bejárati ajtó

2 600 000 Ft

Vizesblokk felújítása a hatos 
csoport mosdójában -  a csempe 
is lehullik.

Teljes csempézés 35 m2 , 3 db 
komplett mosdó csere, 3 db WC 
öblítő tartály csere – 
szerelvények cseréje -

1.200 000 Ft

Csak egy csoport felújítása, de 
az egész épületet kell!!

Ereszcsatorna felújítása – cseréje 
- ismét több helyen kilukadt a 
csatorna, ömlik az eső a falra. A 
konyhába beömlött az eső.

Ereszcsatorna – tető szigetelése 
– 

4 000 000 Ft

felújítása 2010-ben 400 000 Ft 

Bartók épület
Két szárnyú bejárati kapu 
cseréje -  a fa kapu szétesik

  200 000 Ft

VIZESBLOKKOK  FELÚJÍTÁSA

Három gyerekmosdó 

felújításához, felnőtt mosdó 

felújításához, konyhai mosogató 

felújításához szükséges 

felszerelések listája.

500 000Ft

Mindösszesen: 8 500 000

felszerelések listája.

‐          3dbx1036ft                                                                                   3108ft                                                                            247 936 Ft
mosogató leeresztő nagy méretű 6/4, 1981ft

‐          5dbx 1981ft                                                                                 9905
‐          MOFÉM Junior Eco fali mosogató csaptelep 

‐          5dbX 14021 ft                                                                            70105

‐         Kludi, Maris mosogató csap, fali egykaros kerámia betéttel                                                                                   80 010 Ft

Szerelési díj: 144 780 Ft

15 317 356 Ft 5 300 000 Ft

700 000 Ft

979 834 Ft

1 200 000 Ft

5. Tulipán óvoda

Intézmények karbantartása összesen (nettó):

Tátika Óvoda

9. Liliom Óvoda

Összesen (nettó):



 
 
 
 

Tárgy: Javaslat gyalogos átkelőhely létesítésére a Bacsó Béla és a 
Munkácsy Mihály utcáknál 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Munkácsy Mihály utca és a Bacsó Béla utcáknál gyalogos átkelő létesítése vált szükségessé a ”Gyál kistérségi 
szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által” tárgyú projekt útépítési munkái kapcsán kialakult 
helyzet gyalogos szempontból történő biztonságosabbá tétele, a jelentős gyalogos forgalom védelmében. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött a 55/2012. (III.29.) számú határozatában, hogy a 
fenti gyalogátkelők tervezésére kiválasztja a Partner Mérnöki Iroda Kft. céget, továbbá megbízza a terveztetés 
lebonyolításával a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t. 
A fenti tervek elkészültek, a szükséges engedélyezési eljárás lezajlott. 
 
Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 5. sz. melléklet a Járdaépítés, gyalogátkelőhely építés 
soron belül 1 742 427,- Ft keretet biztosított fenti gyalogátkelő létesítésére. 
 
Javaslom a megvalósításhoz szükséges fedezet biztosítását legfeljebb 1 742 427,- Ft összegben a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat:  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a Munkácsy Mihály és a Bacsó Béla utcáknál a gyalogos átkelő létesítéséhez a 2013. évi 
költségvetésének 5. sz. melléklet Járdaépítés, gyalogátkelőhely építés sorának terhére a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek a munkák elvégzéséhez szükséges, de 
legfeljebb 1 742 427,- Ft összeget biztosít. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013.10.30 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  

 
Gyál, 2013. június 3. 

 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
       Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az „Egészségügyi Központ külső-belső felújítása” 
tárgyú munkára műszaki ellenőr kiválasztására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Városi Egészségügyi Központ épülete az elmúlt 22 évben egyetlen komolyabb felújítást kapott, amikor a 
tetőtér beépítése megtörtént. Sajnos az épület így a mai kor követelményeinek is részben felel csak meg, kívül-
belül korszerűsítésre szorul, ennek megvalósítására a Képviselő-testület kifejezte szándékát. 
 
A fentiek megvalósításának első lépéseként a szükséges tervek elkészítése a Képviselő-testület 65/2013. (III.28) 
sz. határozata alapján folyamatban van. 
A megvalósítás következő lépése a kivitelezés műszaki ellenőrzését, és a tervek bírálatát végző cég kiválasztása. 
 
A műszaki ellenőrzés és tervbírálat elvégzésére a következő cégek adtak ajánlatot: 

1. Trazador Kft.    1 370 000,- Ft +Áfa 
2. Vill-Tech Dual Kft.   1 340 000,- Ft +Áfa 
3. Volmer Kft.    1 220 000,- Ft +Áfa 

 

A beérkezett ajánlatok az előterjesztés mellékletei, ezek közül a Volmer Kft. cég ajánlata a legkedvezőbb. 
 

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 Volmer Kft. cég legkedvezőbb ajánlatát és az „Egészségügyi Központ külső-belső 
felújítása” tárgyú munkához szükséges műszaki ellenőrzés és tervbírálat elvégzésére szerződést kíván 
vele kötni az ajánlatban szereplő 1 220 000,- Ft +Áfa összegért 

2. a fentiekre 2013. évi költségvetésében a Városi Egészségügyi Központ 2012. évi pénzmaradványa 
terhére biztosítja a szükséges fedezetet. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. július 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kristóf Zoltán 
 
 

Gyál, 2013. június 6. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

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









 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Gyál, Vecsési úton járda építése” megnevezésű 
közbeszerzési eljárás lezárására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A 2013. évben információink szerint várhatóan megkezdődik a 4602 jelű, nem önkormányzati kezelésben lévő út 
régóta esedékes felújítása, melyhez kapcsolódóan ezen út egy szakaszán, a Vecsési úton szükséges járda építése 
a Wesselényi utca és a Széchenyi utca közötti szakaszon. 
Ezen járdaszakasz kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés lebonyolítására a Képviselő-testület 84/2013.(IV.25.) 
számú határozatával a Perfectus Kft.-t bízta meg. 
 

A közbeszerzési eljárás a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 76/2013.(V.21.) sz. határozata alapján megindult, a 
felhívás a felkérni kívánt 3 ajánlattevő részére megküldésre került. 
 

A 2013.06.10.-i ajánlattételi határidőig mindhárom felkért cég beadta ajánlatát, ezek bontásának, valamint a 
végső ajánlatok bontásának adatai a bontási jegyzőkönyvekben szerepelnek. Az ajánlatot adó VITÉP'95 KFT, 
GORDIUSZ KFT, Gyáli Ipartestület ajánlattevőből a Gyáli Ipartestület kapott tisztázó kérdést, melynek 
teljesítési határideje 2013.06.14.-ke volt, melyre a felkért ajánlattevő megfelelően benyújtotta a kért tisztázó 
nyilatkozatot 
A végső ajánlatot adó VITÉP'95 KFT, GORDIUSZ KFT, Gyáli Ipartestület ajánlattevőből a Gyáli Ipartestület 
tette a legkedvezőbb ajánlatot. 
Az eljárás lezárásának eredményeképpen az érvényes ajánlattevők listáját, valamint a legkedvezőbb ajánlatot 
tevő, továbbá mindezek indoklását a szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

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

1. elfogadja, a „Gyál, Vecsési úton járda építése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására a Bíráló 
Bizottság javaslatát, és az előterjesztéshez mellékelt „Szakvélemény és döntési javaslat” nevű 
dokumentumot, az abban szereplőeket. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Gyáli Ipartestületet hirdeti 
ki az eljárás nyerteseként. 

1. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. július 30. 
Felelős:  Munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 

Gyál, 2013. június 17. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

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

Tárgyalási jegyzőkönyv 
Szakvélemény és döntési javaslat 























Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.   Telefon: (29) 340-134  Fax: (29) 340-063 
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Iktatószám: …..... /2013. Tárgy: Javaslat a 2013. évi hóeltakarítási 

munkálatok többletkiadásaihoz pénzügyi fedezet 
biztosítására  

 
 

Tisztel Képviselő-testület! 
 
 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. február 10. és március 26. között Gyál Város 
hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatait Gyál Város Önkormányzat megbízása szerint elvégezte.  
 
Gyál Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében „hóeltakarítás” jogcímen elkülönített 4.000.000,-Ft céltartalékot, 
mely teljes egészében lehívásra került.  
 
A hóeltakarítási munkálatok az elhúzódó téli időjárás miatt, összességében 6.632.643,- Ft kiadást jelentettek a 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társaságunknak bruttó 2.000.000,- Ft összeget biztosítson a költségvetési 
egyensúly megtartásához. 
 
Határozati Javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyál Város területén elvégzett  hóeltakarítási 
munkálatok többletköltségére bruttó 2.000.000,- Ft-ot biztosít a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft-nek, a 2013. évi költségvetés 6.sz. mellékletében az általános tartalék soron rendelkezésre álló keret terhére.  
 
Határidő: 2013. július 31. 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
Gyál, 2013. június 10. 
 
 
 
 Zsigovits Gábor  
 ügyvezető igazgató 
  
 
Az előterjesztés a 2013. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
 Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

1/1. 



  
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat Bartók Béla Általános Iskola 

nyílászárók cseréjével kapcsolatos döntések 
meghozatalára  

 
Tisztel Képviselő-testület! 

 
A Bartók Béla Általános Iskola nyílászárói nem lettek teljes egészében kicserélve a korábbi évek felújításai kapcsán. 
Az épület homlokzata, hátsó bejáratai hő- és vízszigetelés szempontjából a leggyengébb pontjai az épületnek, ugyanis 
ott még régi vas nyílászárók találhatók. 
 
A munka elvégzéséhez szükséges műszaki felmérés és az árajánlatok bekérése megtörtént.  
 
Gyál Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésében a tárgyi munkára 4.381.819,- Ft fog rendelkezésre állni egy 
tavalyi, utófinanszírozásos pályázat pénzügyi leutalását követően. (Bartók Béla Általános Iskola TÁMOP 3.1.5.09.A/1. 
sz. pályázat) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az árajánlatok elbírálása után határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati Javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. a Bartók Béla Általános Iskola (2360, Gyál, Bartók B. u. 75.) épülete nyílászáróinak cseréjével megbízza a 
Gyáli-Városgazda Kft-t., amelyhez bruttó 7.438.377.-Ft-ot biztosít a 2013. évi költségvetés 6.sz. mellékletében 
a Pályázattól függő beruházások önrésze soron rendelkezésre álló keret terhére.  

2. a Bartók Béla Általános Iskolában futó TÁMOP 3.1.5.09.A/1. sz. pályázat elszámolása során átutalt 
4.381.819,- Ft-ot a 2013. évi költségvetés 6.sz. mellékletében a Pályázattól függő beruházások önrésze sorába 
pótolja vissza. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Diera Éva irodavezető  
 
Gyál, 2013. június 10. 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
 
 
Az előterjesztés a 2013. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
 
 Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 



Arajánlat: 

, 
HOLLO 

Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
2360. Gyál Juhász Gyula u. 22/a. 

Tel/Fax: 06-29 344-244 Mobil: 06-30 999-1020 
W\V\v.hollobt.hu 

Epítőipari Szolgáltatás már 1995. óta 

Arajánlat 
Gyál, Bartók Bála Attalános Iskola felújítására: 

7 db 3 részes üvegportál cseréje, (középen bukó-nyíló résszel) 
7 db bejárati ajtó, oldal és felülvilágítóval. 

4. 763.780.- +27% AFA: 1.286.221.- Mindösszesen: 6. 0 50. OOO.-

Bővített árajánlat: 

7 db 3 részes üvegportál cseréje, (középen bukó-nyíló résszel) 
9 db bejárati ajtó, oldal és felülvilágítóval 
35m2 gipszkartonfal építés, festéssel,+ 3 db beltéri ajtó beépítése 
Raktár ajtajának bontása, kültéri ajtó beépítése, falazással, vakolással,festéssel. 

6.400.000.- +27% AFA: J. 728.000.- Mindösszesen: 8.128.000.-

Az árak wrtalmazzák az 6sszes anyag és segédanyag árát, továbbá a bontás és építés munkadíját is! 

iV/unkáinkat els(! o.1;;tá~rú minó:1égben végezzük el, me~vekre J év garanciát válla/unk! 

Gyál 2013-06-13 

~ . . HOLLO 
~· Kereskedelmi és Szolgánató Bt 

Gyál, Juhász Gyula u. 22/A · 
Adósz.: 28928603-2-13 . 

Be Tel.: 06-30 999-1020 
nltsz.sz.: 10103104-71069370.00000001 

tf;} vf 
Holló Péter 
Cégvezető 



Gyáli-Városgazda Kft. 2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44. 

Gyál Város Önkormányzata 

Pápai Mihály 
polgármester részére 

Tárgy: árajánlat Gyál, Bartók Béla Általános iskola nyílászáró cseréjéről 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Köszönettel vettük a Gyál, Bartók Béla Általános iskola nyílászáró cseréjére 
vonatkozó megkeresésüket, melyre az alábbi ajánlatot teszem. 

I. Műszaki tartalom szerinti 
l. 7 db homlokzati üvegportál cseréje középen nyíló résszel, alul stadúr 

rugdosóval (2700/900+1750 mm bukó-nyíló+fixek) 
2. 7 db Üveg portál fix felül- és oldalvilágítókkal, alul stadúr rugdosóval 

(500+ 1700+500/2100+550) 

I. ajánlati ár (anyag+munkadíj) mindösszesen: nettó 4.284.850,- Ft 

II. Műszaki tartalom szerinti 

ÁFA 270/o: 1.156.910,- Ft 
bruttó 5.441.760,- Ft 

l. 7 db homlokzati üvegportál cseréje középen nyíló résszel, alul stadúr 
rugdosóval (2700/900+1750 mm bukó-nyíló+fixek) 

2. 9 db Üveg portál fix felül- és oldalvilágítókkal, alul stadúr rugdosóval 
(500+ 1700+500/2100+550) 

3. 35 m 2 könnyűszerkezetes válaszfal bontás, gipszkartonfal építés, 3 db 
beltéri ajtó beépítés, festés 

4. Vasajtó bontás, Ytongfal építés, 100x210-es kültéri ajtó beépítés, 
vakolás, festés 

II. ajánlati ár (anyag+munkadíj) mindösszesen: nettó 5.856.990,- Ft 
ÁFA 27°/o: 1.581.387,- Ft 

bruttó 7.438.377,- Ft 

112. 
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Gyáli-Városgazda Kft. 2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44. 

A nyílászáró profil UV álló PVC anyagból készül. A szárny és a profil 3 mm 
falvastagságú, 6 légkamrás. Az üveg fokozott hő- és hangszigetelésű, mely a 
nyílászáró szerkezettel együtt eléri a k: 1,0 W/m2K hőátbocsájtó, és w: 34 dB 
hangszigetelő értéket. 

Az ajánlati ár tartalmazza a beépítéshez szükséges segédanyagok és a 
szállítási költséget. 

Gyártási idő a megrendeléstől számított 4-6 hét. 

Árajánlatunk 30 napig érvényes. 

Bízva a kedvező elbírálásban. 

Gyál, 2013. június 13. 

Üdvözlettel: 

212. 

Gyáli-Városgazda Kft. 
2360 Gyál. Rákóczi F. u. 44. 

Adószám: 24184409-2-13 
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Z~igovits Gábor 

ügyvezető igazgató 
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Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.   Telefon: (29) 340-134  Fax: (29) 340-063 

Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu  Email: info@varosuzemeltetes-gyal.hu 

 
Iktatószám:        48/2013. Tárgy: Javaslat fűnyíró gépek vásárlásához 

szükséges pénzeszköz biztosítására a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft-nek. 

 
 

Tisztel Képviselő-testület! 
 
 
Az elmúlt években jelentősen megnövekedett a gondozandó zöldterületek nagysága. A feladat hatékony és megfelelő 
gondossággal történő ellátásához nélkülözhetetlen a professzionális munkagép. A Kft. jelenlegi gépparkja főleg olyan 
elemekből áll (fűkasza, oldalkidobós fűnyíró, szárzúzó), amelyek elsődleges célja a megnövekedett (és kártékony) 
növényzet nyírása. 
 
A nagy felületű gyepszőnyeg (~4000 m2) gondozásához, állapotának fenntartásához minőségi, strapabíró fűnyíró 
gépekre van szükség. A tavalyi év tapasztalatai alapján bebizonyosodott, hogy a korábban alkalmazott fűnyíró traktor 
nem képes hatékony és minőségi munkát végezni (probléma a szűk területek nyírása, nem megfelelő vágási magasság, 
stb).  
 
A feladat ellátásához, megfelelő fűnyíró gépek beszerzésére van szükség, amelynek összköltsége bruttó 300.000,- Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fűnyíró gépek beszerzéséhez szükséges összeget biztosítani 
szíveskedjenek.  
 
 
Határozati Javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek 
bruttó 300.000,- Ft összeget biztosít fűnyíró gépek beszerzéséhez a 2013. évi költségvetés 6. számú mellékletében a 
„Civil szervezetek támogatása” soron rendelkezésre álló 10 millió Ft keret terhére.  
 
Határidő: 2013. július 15. 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:   Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
Gyál, 2013. június 03. 
 
 
 
 Zsigovits Gábor  
 ügyvezető igazgató 
  
 
Az előterjesztés a 2013. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 
 Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

1/1. 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat gépkocsi bérlésére 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő több mint húsz éve dolgozik Önkormányzatunknál, mint alpolgármester.  
 
A jelenlegi önkormányzati ciklus kezdetétől – 2010. október hótól – alpolgármesteri munkájáért költségtérítésben nem 
részesül. Az Önkormányzat ügyeit saját gépjárművével, telefonjával intézi, amelyért térítési díjat nem fizetünk. 
 
Alpolgármester Úr az elmúlt több mint húsz év alatt igen sokat tett városunkért, városunk fejlődéséért. 
 
Önkormányzati munkájának további végzéséhez javaslom, hogy Önkormányzatunk béreljen számára egy TOYOTA 
Avensis SED Sol Platinum Edition típusú gépjárművet.  
 
A bérleti időszak huszonnégy hónap. Kezdőrészlet nettó 1.758.697,- Ft, a bérleti díj összege 213.442,- Ft + ÁFA/ hó. A 
fizetendő havi összeg a bérleti díj összegén kívül az alábbiakat tartalmazza: teljesítményadó, cégautó adó, casco 
biztosítás díja (100 e Ft önrészre), kötelező biztosítás díja, szerviz átalány, téli gumi átalány és kezelési ktg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. Pánczél Károly alpolgármester részére 24 hónapi időtartamra bérel egy TOYOTA Avensis SED Sol Platinum 
Edition típusú gépjárművet és a nettó 1.758.697,- Ft kezdőrészlet, valamint a 213.442,- Ft + ÁFA/ hó bérleti díj 
összegének fedezetét a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

 
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő : 2013. július 31. 
Felelős :  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette : Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2013. június 3. 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



 
 
 
 
 
 
Tárgy: Tájékoztatás a városközpont pályázattal kapcsolatos 

jelenlegi helyzetről, legutóbbi történésekről. 
 

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 fenti tárgyú projekt részfolyamatainak aktuális állapota a következő: 
 

A Kistérségi Szolgáltató Központ kivitelezése befejeződött, garanciális körbe tartozó kisebb javítások, 
beszabályozások vannak folyamatban. A végleges használatbavételi engedély kiadása folyamatban van. 
 

Az útépítéshez kapcsolódó közműkiváltásokra az üzemeltető ELMŰ Zrt. végleges vezetékjogi engedélye 
kiadásra került. Az elkészült útszakaszok (szervizút és fő közlekedési út) átminősítése, és a forgalomba helyezési 
eljárás lezárása az érintett hatóságok bevonásával folyamatban van. Az ingatlanviszonyok Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-vel történő rendezése folyamatban van, befejezése után zárható le az eljárás. Az ehhez 
szükséges többoldalú megállapodás a Képviselő-testület döntése alapján köthető meg. 
 

A tájépítészeti munkák kivitelezésénél az útépítéshez kapcsolódó munkák elkészültek, ezek átvétele megtörtént. 
A munkálatok további folytatása a burkolatépítésekkel február elején megkezdődött, a munkák május közepéig 
befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel lezárása folyamatban van. 
 

Az elnyert támogatási összeg lehívására a hetedik kifizetési kérelem az önerő támogatás megítélését követően 
benyújtásra került, elbírálása folyamatban van. A projekt valamennyi, még elszámolható számláját tartalmazó 
nyolcadik, illetve a számlát már nem tartalmazó záró kifizetési kérelem szintén benyújtásra került, elbírálásuk 
folyamatban van. A záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásra került, elfogadása a helyszíni ellenőrzéshez 
kapcsolódóan folyamatban van. A 2013. május 21-22.-én megtartott helyszíni ellenőrzésen a projekt teljes 
dokumentum anyaga áttekintésre, ellenőrzésre került. A projektzáráshoz még szükséges további dokumentumok 
benyújtása folyamatban van, ezek elfogadása után zárható le a záró kifizetési kérelem és előrehaladási jelentés. 
 
A projekt végleges bekerülésének, költségeinek kimutatása kizárólag a folyamatban lévő hetedik, ill. nyolcadik 
kifizetési kérelem végleges elfogadását követően, a megítélt önerő támogatással történő elszámolás után tehető 
meg. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tájékoztatást elfogadni szíveskedjen. 
 

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

1. Elfogadja, a „Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által” tárgyú projekt 
részeként a tájékoztatást; 

 
 

Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám  
 
 
Gyál, 2013. június 17. 

 
         Donhauzer Ádám 

ügyvezető igazgató 



Nettó tervezett (Ft) Nettó tényleges (Ft)

Városközpont pályázatban szereplő költségek

1. IVS 1 700 000 1 700 000
Vital Pro 600 000 600 000
Vital Pro 2009. 800 000 800 000
KSH adatszolg. 300 000 300 000

2. ATT 4 156 000 4 156 000
Vital Pro ATT 3 200 000 3 200 000
Vital Pro TAT 2009. I. 700 000 700 000
Vital Pro TAT 2009. II. 256 000 256 000

2. Tervezés össz. 19 700 000 27 160 000
Tervezés 2007. Stachó 1 500 000 1 500 000
Tervezés 2008. Stachó  300 000
Tervezés 2009. Stachó 6 200 000 6 200 000
Tervezés 2011. Stachó Kiviteli 12 000 000 19 160 000

3. Terület előkészítés 14 441 104 14 441 104
Ingatlanvásárlás 6 211 104 6 211 104
Út terv Partner 7 990 000 7 990 000
Tervfelülvizsgálat parkoló 240 000 240 000

1. Városfejl. társaság 27 456 000 27 456 000

1. Közbeszerzés 2 500 000 2 450 000
Épület, terv, könyvvizsg. közbesz. 1 200 000
Út, vasútép., piac ép. közbesz. 600 000
Közbesz. műsz. ell. ép. 350 000
Közbesz. műsz. ell. út 350 000

2. Könyvvizsgáló 5 000 000 3 200 000
3. Promóció 1 112 000 1 021 811
4. Hatósági díj (engedélyezés) 500 000
5. Műszaki ellenőr 9 740 000 10 150 000

Épület 3 740 000 6 200 000
Út 6 000 000 3 950 000

6. Szakértői ktg. 356 000 356 000
Földmérő 216 000 216 000
Ingatlanbecslő 140 000 140 000

1. Kistérségi Szolg. Központ 328 766 408 589 481 065
1.1. Kivitelezés

2. Útépítés 413 986 909 455 994 226
2.1. Kivitelezés 321 292 458 316 428 567
2.8. Lőszermentesítés 0 205 000
2.12. 60 db parkoló 23 574 451 53 929 640
2.13. Piac kivitelezés 69 120 000 84 571 019
2.13.1. Piac tervezés 0 860 000

829 414 421 1 137 566 207

Városközpont pályázatban nem szereplő költségek

(melyek a projekt megvalósításához szükségesek)
1. Belsőépítészet 63 290 998

Tervezés 9 000 000
Mobilia beszerzés 24 991 998
Gyengeáram, bizt. tech., tűzvédelem 25 599 000
Konferencia rendszer 3 700 000
Okmányiroda épület kiegészítő munkái 41 600 000

2. Közműkiváltás és tájépítészet 192 173 925
2.3. Tervezés (közműkiváltások) 5 730 000
2.4. Kivitelezés (közműkiváltások) 99 108 289
2.5. Tájépítészet 78 720 836
2.6  Tájépítészet közbeszerzés 550 000
2.7. Fakivágás 7 840 000
2.8. 4 db hulladéktároló beszerzése 224 800

3. Vasútépítés 47 036 843
3.1. Kivitelezés 47 036 843

4. Vasút ágyazatragasztása 23 204 030
4.1. Kivitelezés 23 204 030

Okmányiroda kiegészítő munkák mindösszesen 41 600 000
Somogyi 1. vásárlás 25 013 200
Somogyi 3. vásárlás 32 093 200
Somogyi 5. vásárlás 28 000 000

452 412 196Mindösszesen (okm. kieg. nélkül)

Mindösszesen

Projektelőkészítés

Projekt menedzsment

Szolgáltatások 

Beruházások


	Meghívó
	01. Polgármesteri beszámoló 2013. június
	 Dabasi Üdülőtábor Alapítvány beszámolója
	Közbiztonságért Közalapítvány beszámoló
	 Popovics Johanna 
	 Közterület felügyelők beszámolója 2013 május
	 Mezőőrök beszámolója 2013 május

	02. Lejárt hat.
	03. 2013. évi ktgv- rend.mód .
	rendelet-tervezet
	03. 2013.06. hó ei módosítás
	1__mell
	2 mell
	3__mell
	4__ mell
	5___mell
	6_ mell
	7_mell
	8__ mell
	9_mell
	10_mell
	11_mell
	12 mell
	 szakfeladatok jegyzéke


	04. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet megalkotására
	rendelet-tervezet

	05. HEP elfogadása
	06. jav.Gyál Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összef.partnerségi egyeztetési szab.megalkotására
	partnerségi egyeztetési szabályzat

	07. Tulipán óvodaában logopédus állás
	melléklet

	08. Javasalt intézmények névváltoztatására
	melléklet

	09. Javaslat Tátika Óvoda vezetői állás pályázatának elbírálására
	vezetői pályázat
	 Hozzájáruló nyilatkozat

	10.  2013 évi intézményfelujitas
	 Intézményfelújítás árazott igény táblázat

	11. Bacso B.gyalogátkelő
	12.  EÜ kozp feluj. műsz.ellenőr
	Trazador ajánlata
	Vill-Tech Dual Kft. ajánlata
	Volmer ajánlata

	13. Vecsesi jarda kozb lezar
	bontási jkv.
	tárgyalási jkv.
	 szakvélemény és döntési javaslat

	14. Hóeltakarítás többletkiadásaira fedezet bizt.
	15. Bartók iskolában nyílászárók cseréje
	 árajánlat Holló
	 árajánlat Városgazda Kft.

	16.  Fűnyírógép vásárlása Kft.
	17. Javaslat gépjármű bérlésről
	18. Városközpont helyzete
	 Városközpont költségek

	Zárt Ülés:
	20.Javaslat Kiváló Sportolói Díjra
	 Díjazottak 2004-2012
	 Gyáli Postagalambsport Egyesület  javaslata a Kiváló Gyáli Sportolói Díjra
	 Gyáli Postagalambsport Egyesület javaslata a Kiváló Gyáli Sportolói Díjra 2.
	 Gyáli Sanbon Kyokushin Karate Egyesület javaslata a Kiváló Gyáli Sportolói Díjra
	Váry Lili bokszoló
	 Zrínyi Miklós Ált. Isk. javaslata.


