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M E G H Í V Ó 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2013. július 17-én (szerda) 18.00 órakor 
 
rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz.4. 
 
Napirend: 
 
N y í l t   ü l é s: 
 

1. Javaslat a szociális rendelet módosítására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

2. Javaslat hulladékgazdálkodási pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

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

 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ igazgatójának magasabb vezetői megbízása és közalkalmazotti 
jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére 

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

5. Javaslat a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 1. sz. mellékletének 
kiegészítésére 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 

6. Javaslat a volt Dózsa major területének elnevezésére vonatkozó kérelemmel kapcsolatosan 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 
Gyál, 2013. július 16.  
       Tisztelettel: 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a szociális rendelet módosítására 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Gyál Város Önkormányzata a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 12/1999.(IX.15.) önkormányzati rendelete 
alapján 2012. évben pénzbeli ellátásként 480 gyermeknek 3.000.-Ft, összesen 1.440.000.- Ft beiskolázási segélyt 
állapított meg. 
A 2013. évi költségvetés 1.500.000.- Ft-os keretet tartalmaz erre a támogatási formára. 
 
A Tisztelt Képviselő-testület a 170/2013.(VI.27.) számú határozatával az alábbiakról döntött: 
 

1.) a 2013. évi költségvetésének 6. számú mellékletében szereplő általános tartalék terhére 2.500.000.- Ft-
ot átcsoportosít a 4. számú melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásai Beiskolázási segély keretre, 

  
2.) felkéri a jegyzőt, hogy a júliusi rendkívüli képviselő-testületi ülésre készítse elő a pénzbeli és 

természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 12/1999.(IX.15.) önkormányzati rendelet olyan irányú módosítását, hogy a 
beiskolázási segély természetbeni ellátás formájában is biztosítható legyen. 

 
Fentiek alapján lehetőség nyílt arra, hogy 2013. évben gyermekenként 8.000.- Ft beiskolázási segély kerülhessen 
megállapításra, elsősorban természetbeni juttatás formájában. 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelete 39. § (4) bekezdés c) pontja alapján a rendelet-tervezetet nem kell 
társadalmi egyeztetésre bocsátani. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a melléklet szerinti rendelet-tervezet megtárgyalására! 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2013. július 15. 
 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 



melléklet 
 
 
 
 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

....../2013. (......) önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 12/1999.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 12/1999. (IX.15.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 
 
1. § A R. 25. §-a kiegészül az alábbi (4) és (5) bekezdéssel: 
 
„(4) A támogatást elsősorban természetbeni ellátásként, utalvány, illetve tanszer formájában kell nyújtani. 
 
(5) A beiskolázási segély iránti kérelmet tárgyév szeptember 30. napjáig lehet benyújtani.” 
 
2. § (1) E rendelet 2013. július 22-én lép hatályba. 
 
(2) A 2013. évben benyújtott kérelmek alapján e rendelet hatályba lépése előtt megállapított beiskolázási 
segélyeket gyermekenként 8.000.- Ft-ra kell kiegészíteni. A kiegészítés iránt a Polgármesteri Hivatal 
hivatalból intézkedik. 
 
 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 



 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat hulladékgazdálkodási pályázattal 

kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Képviselő-testület 146/2013.(VI.19.) számú határozatában úgy döntött, hogy részt kíván venni a KEOP-
1.1.1/C/13 számú "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai 
korszerűsítése" című pályázaton, és a pályázat elkészítésével kapcsolatban felhatalmazta a Polgármestert az 
Offertus Zrt-vel való szerződéskötésre. Időközben beszereztük az A.S.A Magyarország Kft-től azt a 
nyilatkozatot, amely szerint sikertelen pályázat esetén a fizetendő díj felét állja a cég (1. sz. melléklet). A 
Képviselő-testület a pályázat rentábilisabbá tétele érdekében határozatokat hozott arról, hogy akár társulási, akár 
konzorciumi formában kész együttműködni más önkormányzatokkal, de sajnos a bizonytalan jogi helyzet miatt 
ezen együttműködési lehetőségek meghiúsultak, így a határozatok visszavonására van szükség 
(147/2013.(VI.19.) és 171/2013.(VI.27.) sz. határozatok).. 
A pályázat elkészült, amelynek Megvalósíthatósági Tanulmányát és Üzemeltetési Koncepcióját mellékeljük (2. 
sz. melléklet, a Megvalósíthatósági Tanulmány helyszíni kiosztású), a beadás első napja 2013. július 22. A 
pályázatban szerettünk volna beszerezni mobil előkezelő berendezéseket, amelyek segítségével csökkenthető 
lenne a lerakott hulladék mennyisége, így a fizetendő lerakási járulék is, de sajnálatos módon a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban ezt az eszközök magas ára és a pályázat belső korlátjai miatt nem sikerült 
beletenni. Ettől függetlenül az A.S.A Magyarország Kft-t a jogszabályok arra kényszerítik, hogy a versenyképes 
árak érdekében saját beruházásban valósítsa meg a beszállított hulladékok minél nagyobb arányú válogatását és 
egyéb irányú hasznosítását. A beszerzett eszközök egy részét (gyűjtőedények, komposztládák) a lakosság kapná, 
de a többit a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásához a Gy.T.H. Kft-nek vagy az A.S.A Kft-nek adnánk 
bérbe, melyre vonatkozó bérleti szándékát és ezáltal a pályázati önerőhöz való hozzájárulási készségét is 
kifejezte az A.S.A Kft a mellékelt bérleti szerződés tervezete szerint (3. sz. melléklet). 
A pályázat lebonyolítása során szükség van projektmenedzsmentre, melyhez három ajánlatot kértünk a Gyál 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Nonprofit Kft-től, a Gyáli-Városgazda Kft-től és a Gyáli Ipartestülettől, és 
amelynek díja teljes egészében elszámolható a pályázat keretében (4-5-6. sz. melléklet a három ajánlat). A 
beadott ajánlatok alapján a Gyál Városüzemeltetési és Városfejlesztési Nonprofit Kft-vel kötnénk meg a 
projektmenedzseri szerződést, melynek tervezetét mellékeljük (7. sz. melléklet). 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalására és a szükséges határozati 
javaslatok elfogadására!  
 
Határozati javaslat I. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 147/2013.(VI.19.) és 171/2013.(VI.27.) sz. 
határozatait. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 
Határozati javaslat II: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP 1.1.1/C/13 „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” konstrukcióra pályázatot nyújt 
be, és  

 nyilatkozik, hogy az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá 
a Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri, 
 kijelenti, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét biztosítja, 
 kijelenti, hogy az intézkedésen kívül nem vesz részt más pályázatban, támogatási 
konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan,  



 kijelenti, hogy jelen pályázatban kizárólag a KEOP 1.1.1/C/13 „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai fejlesztése” konstrukcióhoz tartozó 
pályázati csomagban definiált települési szilárd hulladék kezeléséhez igényel támogatást, 
 kijelenti, hogy a projekt tartalma összhangban van az aktuális, a projektet érintő 
hulladékgazdálkodási tervekkel,  
 kijelenti, hogy 2016 után, a 2016-os évhez képest, a szelektív gyűjtés és a szerves 
hulladéklerakótól történő eltérítésének aránya a képződő hulladékhoz képest nem romlik, 
 Pályázóként vállalja a szelektív gyűjtési rendszerre vonatkozóan, a Támogatási Stratégiában, 
illetve a vonatkozó jogszabályokban foglalt célkitűzések/előírások teljesítését,  
 Pályázóként vállalja a szerves hulladék eltérítésére vonatkozó jogszabályi célkitűzés 
teljesítését, 
 nyilatkozik, hogy a Támogatható tevékenységek 5. pontjában meghatározott 
(Hulladékgazdálkodási létesítmények fejlesztése, korszerűsítése) tevékenységek költsége nem haladja 
meg a projekt elszámolható költségének 25%-át, 
 nyilatkozik, hogy a megelőzési tevékenységek a beruházási költség 5%-ával megegyező 
összegben betervezésre kerültek, 
 nyilatkozik, hogy a projekt egyes hulladékgazdálkodási célkitűzésekre vonatkozó költség-
hatékonysági mutatói elérik az útmutatóban meghatározott értékeket, 
 nyilatkozik, hogy a projekt egyes hulladékgazdálkodási célkitűzésekre vonatkozó költség-
hatékonysági mutatói nem maradnak el a projekt nélküli eset útmutató szerint számított költség-
hatékonysági mutatóitól, 
 nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítására 
kötelezettséget vállal, 
 nyilatkozik, hogy a megvalósításhoz szükséges önerő 50 %-ára EU Önerő pályázatot kíván 
benyújtani, nem nyertesség esetén az önerő ezen részét saját költségvetéséből fedezi, míg az önerő 
fennmaradó 50 %-át saját költségvetéséből fedezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 
aláírására. 
 

Határidő: 2013. július 22. 
Felelős:  Polgármester 
 
Határozati javaslat III: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP 1.1.1/C/13 „Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” konstrukcióra benyújtott 
pályázat kapcsán  

1.) a projektmenedzseri feladatok ellátására szerződést köt a Gyál Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Nonprofit Kft-vel, melynek díja 7,5 millió Ft+ÁFA, 
2.) felhatalmazza a Polgármestert a projektmenedzseri szerződés aláírására 
 

Határidő: 2013. július 22. 
Felelős:   Polgármester 
 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
      Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2013. július 16. 
 
                Pápai Mihály 
        polgármester 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 



 
 

PROJEKTMENEDZSERI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött  

 
egyrészről:   Gyál Város Önkormányzata 
székhelye:   2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
törzsszám:   391140 
bankszámlaszám:  11600006-00000000-21616404 
adóigazgatási szám:  15730370-2-13 
képviselője:     Pápai Mihály polgármester, mint Megbízó  
(továbbiakban: Megbízó) 
 
 
másrészről   Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
székhelye:   2360 Gyál, Rákóczi u. 44. 
cégjegyzékszám:  13-09-124093 
bankszámlaszám:  11600006-000000000-25509609 
adóigazgatási szám:  20754299-2-13 
képviselője:   Donhauzer Ádám ügyvezető, mint Megbízott  
(továbbiakban: Megbízott) 
 

között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 

1. Előzmények 

Megbízó a KEOP 1.1.1/C/13 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának 
fejlesztése, informatikai korszerűsítése” konstrukcióra pályázatot nyújt be. 
 
Nyertes pályázat esetén a pályázatban meghatározott és támogatott feladatokra Támogatási Szerződés 
jön létre. Felek e Támogatási Szerződésben foglalt feladatok ellátására kötik jelen szerződést. Felek 
megállapodnak abban, hogy jelen szerződést és a jövőben megkötésre kerülő Támogatási Szerződést 
együttesen fogják kezelni.  

2. A szerződés tárgya: a megbízás 

A Megbízó, mint projektgazda megbízza Megbízottat a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” program projektmenedzseri 
feladatainak lebonyolításával. 

A Megbízott a megbízást elfogadja. 

Megbízó a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, 
informatikai korszerűsítése” elnevezésű projekt megvalósításának projektmenedzsmentjére és 
végrehajtására, jelen szerződésben részletezett tartalommal jelen szerződést köti Megbízottal. A 

 1



Megbízott a Megbízó nevében bonyolítja a fejlesztést a kijelölt akcióterületen a - a Megbízó és a 
Közreműködő szervezet között létrejövő – Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

3. A megbízott feladatai  

Megbízott általános projektmenedzseri feladatai 

Megbízott a projekt végrehajtásáért felelős menedzsment szervezetként ellátja a „Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” 
elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatos általános projektmenedzseri feladatokat, biztosítja a 
projekt szervezését. Ennek részeként feladatai különösen a következők: 
 

 Jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatok végrehajtásában résztvevők (vállalkozók, külső 
közreműködők, stb.) tevékenységének megszervezése, összehangolása, az egyes 
programrészeknek a kapcsolódó egyéb programok végrehajtásával történő összhangjának 
megteremtése, a programok egymáshoz illesztése, összehangolása. 

 Az Önkormányzat képviseletében eljárva – a Támogatási Szerződésben meghatározott 
feladatok érdekében - a pályáztatások bonyolítása, megállapodások, szerződések 
megkötésének előkészítése a projekt megvalósításában résztvevő partnerekkel 
(szervezetekkel, vállalkozókkal, szakértőkkel). A Támogatási Szerződésben meghatározottak 
szerint – a projektmenedzseri feladatok végrehajtásához kapcsolódó kötelezettségvállalásokon 
kívül – a projekt végrehajtása során keletkező valamennyi kötelezettségvállalást a Megbízó 
nevében eljárva a Polgármester ír alá jegyzői ellenjegyzéssel. Ezen kötelezettségvállalások 
teljesítésének igazolására a Megbízott nevében képviselője jogosult. 

 A projekt végrehajtásával kapcsolatos dokumentumok esetében (projekt előrehaladási jelentés, 
zárójelentés) a Megbízott felelős az aláírásra történő előkészítésért. A dokumentumok 
aláírását a Megbízó végzi. 

 

 Jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatok végrehajtásában résztvevő partnerekkel való 
együttműködés megszervezése, összehangolása, az egyes programrészeknek a kapcsolódó 
egyéb programok végrehajtásával történő összhangjának megteremtése, a programok 
egymáshoz illesztése, összehangolása.  

 A projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályokban meghatározott és a Megbízó 
igényeinek is megfelelő tájékoztatás, beszámolás, adatszolgáltatás. A Megbízott a projekt 
előrehaladási jelentésekkel egy időben beszámolót készít Megbízó részére. 

 Megbízott jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízóval szemben 
a Projekt vonatkozásában a hatályos Európai Uniós és a magyar jogszabályok, valamint a 
Projektre vonatkozó bármely más egyéb előírás – így különösen a Közreműködő Szervezethez 
a Megbízó által benyújtott, a támogatási szerződésben vállalt, az ennek alapján fennálló 
monitoring elvárások - teljesítésében részt vesz, a teljesítéshez szükséges dokumentumokat 
kellő időben aláírásra elkészíti és a Megbízó rendelkezésére bocsátja. 

 A program eredményes végrehajtásához szükséges vertikális és horizontális kommunikációs 
tevékenység összefogása. 
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 A program megvalósításáról – akciókról, tervekről, megtett lépésekről, stb. - tájékoztatás az itt 
élő lakók, valamint a szakmai közösségek részére (újság, fórum, közösségi est, lakógyűlések, 
honlap, hírlevél, szórólapok, plakátok, hírek, sajtótájékoztatók, konferenciák szervezése). 

 A projekt költségvetésében meghatározott keretek betartása, elszámolások készítése a 
Közreműködő Szervezet felé.  

 A Megbízó által benyújtandó beszámolók, jelentések aláírásra történő előkészítése, 
Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság által meghatározott módon. Projekt 
előrehaladási jelentések, záró projekt előrehaladási jelentés az alábbiak szerint:  

- A projekt megvalósítása során a Megbízónak (kedvezményezett) a szerződés megkötésétől 
kezdve a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint projekt előrehaladási jelentést kell 
benyújtania. 

- A Projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának 
végső határideje a Támogatási Szerződésben kerül rögzítésre.  

 A  tapasztalatok hasznosítása kutatási és gyakorlati szakmai célokra, a Megbízóval történő 
egyeztetés alapján. 

 A Közreműködő Szervezettel és az Irányító Hatósággal a kapcsolat fenntartása, a Megbízót 
érintő egyeztetések előkészítése, szervezése a Megbízó által kijelölt kapcsolattartó és a 
hivatali szervezeti egységgel egyeztetve és együttműködve. 

 

4. A közbeszerzési eljárások rendje 

Felek megállapodnak abban, hogy a Programmal és annak egyes alprogramjaival kapcsolatos, 
közbeszerzéssel összefüggő feladataikat, a közbeszerzésekről szóló törvény hatályos rendelkezései, 
továbbá Megbízó közbeszerzési eljárásaira vonatkozó Közbeszerzési Szabályzata (a továbbiakban: 
Közbeszerzési Szabályzat), jelen szerződés, valamint a Támogatási szerződés szerint fogják 
végrehajtani. 

5. Megbízott kötelezettsége 

Felek megállapodnak, hogy Megbízott jelen szerződésben vállalt feladatai ellátása során legjobb 
tudása szerint, a vonatkozó jogszabályoknak, a Megbízó egyéb döntéseinek, valamint a jelen 
szerződésben foglaltaknak megfelelően jár el.  

5.1. Megbízott a munkáját úgy látja el, hogy Megbízó a Támogatási Szerződésben vállalt 
kötelezettségeit a szerződésben foglalt elvárásoknak megfelelően, maximálisan teljesíteni tudja. 
Megbízott köteles Megbízót haladéktalanul tájékoztatni minden eseményről, mely 
veszélyezteti/veszélyeztetheti a Támogatási Szerződésben vállalt szerződésszerű teljesítést. 

5.2. Megbízott a munkák lebonyolítása és megszervezése esetén az Megbízó nevében és 
képviseletében jár el.  

5.3. Megbízott jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízónak - a Projekt 
megvalósítása vonatkozásában őt terhelő - bármely kötelezettsége teljesítésében közreműködik, adatot 
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szolgáltat, eljár és a szükséges dokumentumokat Megbízó részére előkészíti, szükség esetén 
előterjeszti a Megbízónak, és ezeket kellő időben rendelkezésre bocsátja.  

5.4. Megbízott a Projekt Előrehaladási Jelentés és Záró Jelentés egyeztetett, véglegesített teljes 
dokumentációját benyújtja Megbízónak. 

6. Megbízó kötelezettsége  

6.1. A Megbízó gondoskodik arról, hogy a projektben érintett, Megbízó fenntartásában lévő 
intézmények, gazdaság társaságok összehangoltan végezzék a szerződésben vállalt kötelezettségeiket.  

6.2. A Megbízó gondoskodik a rendelkezésére álló adatok és információk Megbízott felé történő 
továbbításáról. A Megbízó a Projekt Előrehaladási Jelentés és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés 
dokumentációjának összeállításához szükséges rendelkezésére álló információkat, adatokat az érintett 
szervezeti egységektől a Megbízón keresztül az adott beszámolási időszak során Megbízott részére 
átadja.  

6.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben Megbízottnak bármely jelen szerződéssel összefüggő 
feladatának ellátásához Megbízó bármilyen jellegű nyilatkozata, döntése szükséges, úgy Megbízó az 
SZMSZ-ében és a hivatali ügyrendjében, valamint a jelen szerződésben foglaltak szerint 
haladéktalanul, soron kívül intézkedik, különös tekintettel a Támogatási Szerződésben foglaltakra. 

6.4. Megbízó a Projekt Előrehaladási Jelentés és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés esetében a 
jóváhagyott, a Polgármester által aláírt dokumentációt a Közreműködő Szervezet által meghatározott, 
kötelező adatszolgáltatásra vonatkozó előírás szerint benyújtja a Közreműködő Szervezet részére. A 
dokumentumok előkészítéséért és annak megfelelőségéért Megbízottat teljes körű felelősség terheli. 

6.5. A projekt eredményeinek fenntartásáról és a fenntartást ellátó szervezetről Megbízó köteles 
gondoskodni, annak érdekében, hogy a projekt zárását követően a Támogatási Szerződés szerinti ún. 
Projekt Fenntartási Jelentést készítsen, amelyben beszámol a projekt működtetése során tervezett és 
elért eredmények teljesüléséről. A Projekt Fenntartási Jelentés elkészítéséért felelős szervezetről, a 
Projekt Fenntartási Jelentés tartalmáról és beadásának módjáról Megbízó legkésőbb a Záró Projekt 
Előrehaladási Jelentés benyújtásáig hoz döntést.  

7. Megbízott díjazása  

Megbízott jelen szerződésben rögzített feladatok ellátásáért nettó 7.500.000 Ft + Áfa összegű 
megbízási díjra jogosult, havi számlázással. 

8. Pénzügyi elszámolás, forrásbiztosítás, beszámolás 

8.1. A Projekt forrásai 

A Megbízó által biztosított önerő, valamint a Támogatási Szerződésben meghatározott összegű 
támogatás együttesen biztosítja a program megvalósításának pénzügyi fedezetét. 

8.2. Megbízó és Közreműködő Szervezet elszámolása 
a.) Megbízott a Közreműködő Szervezet által meghatározott „Kifizetési Kérelem” formai és tartalmi 
követelményei szerint, a pénzügyi ütemezésnek megfelelően a Közreműködő Szervezet számára 
benyújtható formátumban részletes elszámolást készít a Projekt megvalósítása során felmerült 
költségekről. 
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b.) Megbízott a pénzügyi dokumentáció tervezetét egyezteti a Megbízó Pénzügyi szervezeti 
egységével és elkészíti a Közreműködő Szervezet részére benyújtandó Kifizetési kérelem 
dokumentációját, a kifizetett számlákkal, a kifizetést igazoló bizonylatokkal, a megkötött és teljesített 
szerződésekkel és teljesítésigazolásokkal. 
c.) A véglegesített Kifizetési kérelmet a Megbízó aláírja, és a kérelmet Megbízott benyújtja 
Közreműködő Szervezet számára. 
 
8.3. Teljesítésigazolás 

A szerződések teljesítését Megbízott a szükséges dokumentációt csatolva igazolja.  

9. A Szerződés hatálya 

Jelen szerződés az 1. pontban említett Támogatási Szerződés hatálybalépésének napján napján lép 
hatályba, . A megbízási szerződés a Projekt megvalósításának befejezéséig tartó határozott időre, de 
legfeljebb 3 évre szól.  

Felek megállapodnak, hogy a Támogatási Szerződés ismeretében, illetve amennyiben szükséges a 
megvalósítás során a szerződést egyező akarattal módosítják. 

10. Kapcsolattartás Felek között 

Kapcsolattartók:  Megbízó részéről: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

 Megbízott részéről: Donhauzer Ádám ügyvezető 

11. Általános rendelkezések  

 A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 
vonatkozó szabályai az irányadóak azzal, hogy az esetlegesen felmerülő vitáikat elsősorban 
tárgyalásos úton fogják rendezni. Felek megállapodnak, hogy igényeik peres úton történő 
érvényesítését csak abban az esetben kezdeményezik, amennyiben a vitás kérdések tárgyalásos úton 
történő egyeztetése 30 napon belül eredményre nem vezet.  

Alulírott szerződő Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen szerződés megkötéséhez szükséges 
felhatalmazásokkal. Felek a jelen szerződést a mellékletekkel együtt elolvasták, értelmezték, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 

 

Gyál, 2013. július 18. 

Megbízó részéről:      Megbízott  részéről:   

 

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

Pápai Mihály  Donhauzer Ádám 

polgármester ügyvezető 
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BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről  
a Gyál Város Önkormányzata (2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114., törzsszám: 39114000, képviseli: Pápai 
Mihály polgármester), mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó, 
 
másrészről  
.A.S.A  Magyarország  Környezetvédelem  és  Hulladékgazdálkodás  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
(2360  Gyál,  Kőrösi  út  53.,  Cg.:  13‐09‐084525,  adószám:  11773645‐2‐13,  képviseli:  Németh  István 
ügyvezető), mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő  

 
‐ együttesen: Felek –  

 
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:  
 
 
PREAMBULUM 
 
Felek rögzítik, hogy Bérbeadó ún. KEOP pályázat keretében sikeresen pályázott pénzügyi támogatásra 
különböző,  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  tevékenység  ellátását  segítő  eszközök 
beszerzéséhez. A pályázaton  elnyert összeg  felhasználása,  és  így  a  jelen  Szerződés  tárgyát  képező 
eszközök  beszerzése  közbeszerzés  útján  valósul  meg.  A  hulladékkezelési  közszolgáltatásban  való 
évtizedes  együttműködésük  alapján,  Gyál  Város  Önkormányzatának  hulladékkezelési 
közszolgáltatásának  teljesítése  és  a  beszerzésre  kerülő  eszközök  optimális  kihasználása  érdekében 
Felek a jelen bérleti Szerződést kötik.  
 
I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
 
1./ A jelen Szerződés tárgyát képező Ingóságok:  
 
1.1./  Felek  rögzítik,  hogy  Bérbeadó  kizárólagos  tulajdonát  fogják  képezni  a  Preambulumban  írt 
pályázat alapján beszerzésre  kerülő eszközök  (továbbiakban: Eszközök) melyek  felsorolását a  jelen 
Szerződés elválaszthatatlan 1. sz. mellékletéül szolgáló leltár (a továbbiakban: Leltár) tartalmazza.  
 
1.2./ Bérbeadó kijelenti, hogy az Eszközök per,‐  teher‐ és  igénymentesen kerülnek  tulajdonába, és 
kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  azok  per‐  teher‐  és  igénymentes  állapotát  a  jelen  Szerződéssel 
alapított bérleti jogviszony fennállása alatt fenntartja. 
   

II. BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
1./ Bérleti jogviszony 
 
1.1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi az Eszközöket azok birtokbaadásától számított 10 (tíz) 
év határozott időre, a Preambulumban meghatározott célra.  
 
1.2./ Bérlő kijelenti, és Felek rögzítik, hogy az Eszközök bérbeadására beszerzéskori, új állapotban 
kerül  sor.  Bérbeadó  kijelenti,  hogy  nincsen  tudomása  olyan  tényről  vagy  körülményről,  ami  az 
Eszközök rendeltetés‐ és/vagy szerződésszerű használatát akadályozná, korlátozná vagy kizárná.  
 
2./ Átadás  
 
2.1./ Az  Eszközök Bérlő  részére  történő birtokbaadására  azok beszerzését  követő  15 napon belül, 
átadás‐átvételi  jegyzőkönyv  felvételével  kerül  sor.  Amennyiben  az  Eszközök  beszerzésére  nem 
egyidejűleg,  hanem  elemenként  eltérő  időpontban  kerül  sor,  az  átadásra  valamennyi  Eszköz 
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tekintetében egyidejűleg, az utolsóként megvásárolt eszköz beszerzését követő 15 napon belül kerül 
sor.  
 
2.2./  Bérbeadó  az  átadás‐átvétellel  egyidejűleg  köteles  az  Eszközök  üzembe  helyezéshez  és 
üzemeltetéshez szükséges valamennyi engedélyt és dokumentációt Bérlőnek átadni. 
 
3./ Bérleti díj 
 
3.1./  Az  Eszközök  bérleti  díját  Felek  kölcsönösen  a  közbeszerzési  eljárásban  Bérbeadó  által 
valamennyi Eszköz tekintetében megfizetett teljes nettó beszerzési érték 5%‐nak megfelelő összeg + 
ÁFA összegben határozzák meg, a bérleti jogviszony teljes időtartamára. (a továbbiakban: Bérleti díj). 
 
3.2./  A  Bérleti  díjat  Bérlő  egyösszegben  előre,  a  birtokbaadástól  számított  30  napon  belül, 
szabályszerű számla ellenében köteles Bérbeadó részére megfizetni, a Bérbeadó számláján megjelölt 
bankszámlára  történő  átutalással.  A  Bérleti  díj  akkor  minősül  Bérbeadó  részére  határidőben 
megfizetettnek,  amikor  annak  összege  a  Bérbeadó  bankszámláján  hiánytalanul,  költség‐  és 
levonásmentesen jóváírásra került. A számla Bérlő részére történő késedelmes átadása esetén Bérlő 
a számla kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Bérleti díj megfizetésével akkor sem esik 
késedelembe, ha a  fizetési határidő egyébként már eltelt vagy abból 5 munkanapnál kevesebb van 
hátra. 
 
4./ Költségek, károk viselése 

 
4.1./  A  birtokbaadás  napjától  kezdve  Bérlő  viseli  az  Eszközök  fenntartásával  járó  valamennyi 
költséget.  Az  Eszközökkel  kapcsolatos  kezelési  feladatok  ellátásáról  Bérlő  köteles  saját  költségén 
gondoskodni, ennek keretében gondoskodik az Eszközök karbantartásáról, javíttatásáról.  
 
4.2./  Bérlő  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  bérleti  jogát  az  Eszközök  műszaki  állapotának 
megóvásával,  állagának  a  rendeltetésszerű  elhasználódásának  mértékén  túli  sérelme  nélkül 
gyakorolja.  Bérlő  az  Eszközöket  saját  költségén  –  külön  térítési  igény  nélkül  –  mindenkor  jó  és 
rendeltetésszerű  használatra  alkalmas  és  a  hatósági  előírásoknak  megfelelő  állapotban  tartja, 
karbantartásról,  rendbehozatalról  (adott  esetben  felújítással),  szervizelésről,  valamint  a  folyó 
javításokról a Bérlő saját költségén gondoskodik, és az Eszközöket a bérleti jogviszony megszűnésekor 
Bérlő  ennek,  és  a  rendeltetésszerű  használat  melletti  elhasználódásnak  megfelelő  állapotban 
bocsátja Bérbeadó rendelkezésére.  
 
4.3./  Felek megállapodnak,  hogy  amennyiben  az  Eszközök  bármelyike  –  Bérlőnek  fel  nem  róható 
okból – megsemmisül, javíthatatlanná, vagy véglegesen használhatatlanná válik, úgy Bérbeadó annak 
pótlására nem köteles.  
 
4.4./ Bérlő  felelős a neki,  illetve munkavállalóinak vagy vele  jogviszonyban álló más  személyeknek 
felróható okból bekövetkező károkért.  
 
5. Elővásárlási jog 
 
5.1./ Felek  a  jelen  Szerződés  aláírásával  Bérlő  javára  ellenérték  nélkül  elővásárlási  jogot 
alapítanak az Eszközökön.  
 
5.2./ Bérlő tudomással bír arról a körülményről, hogy a  jelen Szerződéssel alapított elővásárlási 
jogot  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  373.  §  (6)  bekezdése  értelmében  a 
jogszabályon  alapuló,  esetlegesen  fennálló  elővásárlási  jog  megelőzi,  amely  azonban  Felek 
kifejezett megállapodása értelmében nem mentesíti Bérbeadót a Bérlő felé fennálló, a vételi ajánlat 
közlésére vonatkozó kötelezettsége alól, amely közlési kötelezettségét Bérbeadónak a jogszabályon 
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alapuló  elővásárlási  jog  jogosultjainak  elővásárlási  jog  gyakorlására  vonatkozó  felhívásával 
egyidejűleg kell teljesítenie. 

 
5.3./ Felek  rögzítik,  hogy  amennyiben  Bérbeadó  az  Eszközöket  együtt,  vagy  annak  bármely 
elemét külön‐külön el kívánja adni, a kapott ajánlatot köteles Bérlővel teljes körűen közölni. Felek 
megállapodása értelmében a közlésre úgy kerül  sor, hogy Bérbeadó a kapott és általa elfogadott 
vételi ajánlatot Bérbeadó részére ajánlott, „tértivevényes” postai küldemény útján megküldi, vagy 
személyes kézbesítés útján átadja azzal, hogy a vételi ajánlat kézhezvételét követő 30 napon belül 
Bérlő  az  elővásárlási  jog  gyakorlása  vonatkozásában  nyilatkozzon,  és  annak  esetleges  gyakorlása 
esetén  tegyen  elfogadó  nyilatkozatot.  Felek  megállapodnak,  hogy  amennyiben  a  vételi  ajánlat 
kézhezvételét  követő  30  napon  belül  Bérlő  nem  nyilatkozik,  vagy  a  kézhezvételtől  számított  30 
napon  belül  az  elfogadó  nyilatkozatot  nem  küldi  Bérbeadó  részére  vissza,  úgy,  hogy  az  ezen 
határidőn  belül  Bérbeadó  fenti  címére  megérkezzék,  azt  úgy  kell  tekinteni,  hogy  Bérlő  az 
elővásárlási jogával nem kíván élni. 
 
6./ A Bérlet megszűnése, Felmondás  
 
6.1./  Jelen  bérleti  jogviszony  Felek  külön  nyilatkozata  nélkül  megszűnik  a  II.1.1  pontban  írt, 
határozott idő elteltével.  
 
6.2./  Felek  a  rendes  felmondás  jogát  a bérleti  jogviszony határozott  időtartamára,  és  a bérleti díj 
előre történő megfizetésére tekintettel kizárják.  

 
6.3./ Rendkívüli felmondás:  
 

6.3.1./ Bérbeadó a jelen Szerződést írásban, rendkívüli felmondással felmondhatja, ha: 

a) Bérlő a bérleti díjat a fizetésre megállapított határidőig nem fizeti meg;  

b) Bérlő a jelen Szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét nem teljesíti; 

c) Bérlő és/vagy alkalmazottai az Eszközöket rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen 
használják. 

 
ad a) Ha a Bérlő a bérleti díjat határidőben nem fizeti meg, a Bérbeadó köteles a Bérlőt  ‐ a 

következményekre  történő  figyelmeztetéssel  ‐ a  teljesítésre 8 napos póthatáridő  tűzésével  írásban 
felszólítani.  

ad c) Ha a Bérlő és/vagy alkalmazottai magatartása szolgál a felmondás alapjául, a Bérbeadó 
köteles  a  Bérlőt  ‐  a  következményekre  figyelmeztetéssel  ‐  a  magatartás  megszüntetésére  vagy 
megismétlésétől  való  tartózkodásra  a  tudomására  jutástól  számított  nyolc  napon  belül  írásban 
felszólítani.  A  felmondást  nem  kell  előzetes  felszólításnak megelőznie,  ha  a  kifogásolt magatartás 
olyan súlyos, hogy a Bérbeadótól a jelen Szerződés fenntartását nem lehet elvárni.  
 

6.3.2./ Bérlő a jelen Szerződést írásban, rendkívüli felmondással felmondhatja, ha: 

a) harmadik  személy  az  Eszközök  tekintetében  olyan  igénnyel  lép  fel,  amely  Bérlőt  a 
rendeltetésszerű használatban akadályozza vagy korlátozza;  

b) Bérlő hulladékkezelésre kiadott engedélyét az erre illetékes környezetvédelmi hatóság 
visszavonja, vagy nem hosszabbítja meg;  

c) jogszabályi változás folytán az Eszközök gazdaságos üzemeltetése Bérlő számára 
lehetetlenné válik.  

 
Jelen 6.3.2. pontra alapított rendkívüli felmondása esetén Bérlő választása szerint jogosult a 
felmondást  az  Eszközök  összessége,  vagy  a  felmondási  okkal  érintett  egyes  eleme(i) 
tekintetében gyakorolni.  
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6.3.3./  A  felmondási  idő  a  rendkívüli  felmondás  egyik  esetében  sem  lehet  rövidebb  15 
napnál. 
 

6.4./  A  jelen  bérleti  Szerződés  bármely  okból  való  megszűnése  esetén  Bérlő  az  Eszközöket  a 
Szerződés megszűnését  követő  5 munkanapon  belül,  az  átvételkori  állapotban  –  nem  számítva  a 
rendeltetésszerű  használat  melletti  elhasználódást  –  köteles  átadás‐átvételi  jegyzőkönyvvel 
Bérbeadónak  visszaadni.  Amennyiben  jelen  Szerződés  a  II.1.1.  pontban  írt  határozott  idő  lejártát 
megelőzően szűnik meg, Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatosan egymással elszámolni kötelesek, és 
ennek megfelelően a kifizetett Bérleti díj  időarányos  része Bérlőnek visszajár. Az elszámolásra és a 
Bérleti díj arányos részének visszafizetésére Felek a bérleti jogviszony megszűnését követő 30 napon 
belül kötelesek. 
 
7./ Albérletbe adás 
 
7.1./ Bérlő jogosult az Eszközöket harmadik személy részére albérletbe adni, vagy harmadik személy 
javára használati jogot biztosítani.  
 
7.2./ Bérlő úgy  felel  valamennyi használó  és  albérlő  tevékenységéért, mintha  az  Eszközöket maga 
használta  volna.  Bérlő  köteles  valamennyi  albérleti  Szerződést,  illetve  bármely  harmadik  személy 
részére  biztosított  használati  jogot  legkésőbb  a  jelen  Szerződés  megszűnésével  egyidejűleg 
megszüntetni.  
 
III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
1./ Jelen Szerződés megkötésével járó költségeit mindegyik Fél saját maga viseli.  
 
2./ Amennyiben bármelyik Fél jelen Szerződésből eredő fizetési kötelezettségének határidőben nem 
tesz eleget, úgy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301/A §‐a szerinti, mindenkori 
törvényes mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni a másik Fél részére.  
 
3./  Jelen  Szerződést  Felek  kizárólag  közös megegyezéssel  írásban módosíthatják,  a  szóban  közölt 
módosítás érvénytelen. Ez a rendelkezés jelen pont módosítására is vonatkozik. 
 
5./  A  jelen  Szerződés  részleges  érvénytelensége  nem  érinti  az  egész  Szerződés  érvényességét.  A 
Szerződés  érvénytelen  rendelkezéseit  Feleknek  olyan  érvényes  rendelkezésekkel  kell  pótolniuk, 
amelyek megfelelnek  Felek  jelen  Szerződés megkötésének  időpontjában  fennálló  akaratának  és  a 
Szerződés céljainak. 
 
6./ Felek képviselői kijelentik, hogy jelen Szerződés megkötésére jogosultak. Bérbeadó képviselője a 
jelen  Szerződésben  megjelölt  képviselői  felelőssége  tudatában  kijelenti,  hogy  jelen  Szerződés 
megkötésekor önálló aláírási jogosultsága fennáll, képviseleti jogköre korlátozva nincs, továbbá jelen 
Szerződés megkötése  a  vonatkozó  önkormányzati  és  egyéb  jogszabályoknak mindenben megfelel. 
Bérbeadó  képviselője  jelen  Szerződés  aláírásával  nyilatkozik,  hogy  Gyál  Város  Önkormányzatának 
képviselő‐testülete az …/2013. (……….) sz. határozatával jelen Szerződés megkötését jóváhagyta. 
 
7./ A  jelen Szerződésből eredően Felek által tett bármely nyilatkozat akkor tekinthető érvényesnek, 
ha az írásos formában történik. A nyilatkozatokat, közléseket írásban kell megtenni és tértivevényes 
ajánlott  levélként,  vagy  e‐mailen megküldve,  telefaxon  feladva,  valamint  futár  általi  kézbesítéssel, 
vagy személyes átvételt is igazoló nyilatkozattal minősül Szerződésszerűen közöltnek. A tértivevényes 
ajánlott levélként történő feladás esetén a közlés időpontja a tértivevényben átvételként feltüntetett 
időpont, e‐mailen való közlés esetén, az e‐mail megküldésének az  időpontja, feltéve, hogy azt az e‐
mail  címzettje  utóbb  valamilyen  formában  visszaigazolta,  faxon  történő  közlés  esetén  a  sikeres 
leadást igazoló fax visszaigazolásban foglalt időpont. 
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Abban az esetben, ha Felek bármelyike a fejlécben írt címre ajánlott, tértivevényes postai küldemény 
útján kétszer eredménytelenül kísérli meg bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek a 
közlését,  úgy  a  második  sikertelen  közlést  követő  ötödik  napon  a  jognyilatkozat,  tájékoztatás, 
értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő. 
 
8./ A  jelen Szerződésben nem  szabályozott kérdések  tekintetében a Polgári Törvénykönyvről  szóló 
1959. évi IV. törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen  Szerződést  Felek  elolvasták,  megértették  és  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 
 
Gyál, 2013. …………. hó ….. napján  
 
 

………………………………………………  ……………………………………………… 
Gyál Város Önkormányzata  

Pápai Mihály 
polgármester 

.A.S.A Magyarország Környezetvédelem és 
Hulladékgazdálkodás 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
Németh István  
 ügyvezető 

  



A projekt költsége, tervezett beruházások 

 

A pályázat a Gyáli Hulladékkezelési közszolgáltatás eszközparkjának fejlesztésére irányul, 

95%-os maximális támogathatósági ráta mellett 384.486.000 Ft + áFA, azaz 

Háromszáznyolcvannégymillió-négyszáznyolcvanhatezer forint + ÁFA költségvetéssel, 

amelyhez 19.224.000 Ft + ÁFA, azaz tizenkilencmillió-kettőszázhuszonnégyezer forint + 

ÁFA önerő tartozik. 

 

A pályázatban beszerzendő eszközök felsorolását, mennyiségét és tervezett beszerzési értékét, 

valamint a pályázat egyéb elemeinek (előkészítés, projektmenedzsment, PR stb.) költségeit az 

alábbi táblázat mutatja be: 

 

Eszköz
Mennyiség   

(db)
Egységár    

(eFt)
Ár            

(eFt)

Tömörítős gépjármű 22 m3) 6x2-es 2 50 000 100 000
RFID (olvasó, infrakapu, szoftver) 2 2 100 4 200
Chip 8 000 1,2 9 600
Kézi programozó (chip) 1 750 750
Optimalizáló informatikai rendszer 1 1 000 1 000

Tömörítős gépjármű (22 m3) 6x2-es 1 50 000 50 000
240 literes gyűjtőedény 8 000 9,5 76 000
RFID (olvasó, infrakapu, szoftver) 1 2 100 2 100
Chip 8 100 1,2 9 720
Kézi programozó (chip) 1 750 750
Optimalizáló informatikai rendszer 1 1 000 1 000

Komposztforgató 1 85 000 85 000

Házi komposztáló 700 10 7 000
Szemléletformálás 1 0 12 250

Előkészítés 1 4 000 4 000
Közbeszerzés 1 10 000 10 000
Kötelező PR 1 0 3 616
Projektmenedzsment 1 7 500 7 500

384 486

Előkészítés/megvalósítás

Összesen

Vegyes hulladékgyűjtés

Szelektív gyűjtés (hasznosítható)

Létesítmény fejlesztés

Megelőzés

19 224Önerő  
 
 
 



Üzemeltetési koncepció 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 

1992. évi CXCV. törvényben (Áht.) és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben 

(Ht.) foglaltak alapján az Önkormányzat önkormányzati feladat-ellátási körébe tartozó 

feladatként, az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére 

hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez, és tart fenn. 

 

A hulladékgazdálkodási rendszer működésének bemutatása 

 

A hulladékgazdálkodási rendszer szereplői: 

 Gyál Város Önkormányzata  

 Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft (GYTH) 

 Vegyes, maradék hulladék ártalmatlanítását biztosító (Kbt. szerinti kiválasztása 

folyamatban van) szolgáltató 

 Hulladékhasznosítók 

 OHÜ, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Zöld Hatóság 

 

A szereplők feladata:  

Gyál Város Önkormányzata a Ht. 33§-ában foglaltak alapján az ingatlantulajdonosoknál 

keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez. A 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. 

A Ht 35. § alapján a jelenleg hatályos, a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló 

hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 26/2006. (XII.20.) önkormányzati rendeletét 

felülvizsgálja és szükség esetén módosítja.  

A közszolgáltatás ellátására az Önkormányzat megalapította a Gyál és Térsége 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t. (GYTH) A korábbi közszolgáltatóval kötött 

szerződése felmondás alapján 2013. szeptember 30-án lejár, így 2013. október 1-től a 

közszolgáltatást a GYTH veszi át. 

 



Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 

A hatályos jogszabályok és a közszolgáltatási szerződés előírásai szerint biztosítja a 

közszolgáltatás ellátását. A rendelkezésére álló, illetve a projekt keretében átadásra kerülő 

eszközökkel ellátja a: 

 Vegyes maradék hulladékok gyűjtését 

 Anyagában hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtését 

 Átveszi a biológiailag lebomló zöld (kerti) hulladékokat  

 A hasznosítható hulladékokat további előkezelésre és hasznosításra átadja a megfelelő 

engedéllyel rendelkező hasznosítóknak 

 A vegyes hulladékot az Önkormányzat által (Kbt. Szerint kiválasztott) 

hulladékártalmatlanító létesítménybe szállítja. 

 Gondoskodik a közszolgáltatáshoz kapcsolódó összes jogszabályi előírásnak való 

megfelelésről. 

 

A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás ellátásához szükséges engedélyeket – különös 

tekintettel a közszolgáltatási engedélyre – és az OHÜ minősítést a jogszabályban előírt 

határidőre megszerezni és az egyéb adminisztratív kötelezettségeinek (pl. közszolgáltatói 

hulladékgazdálkodási terv, céltartalék képzés, közszolgáltatói éves beszámoló stb.) határidőre 

eleget tenni, illetve a közszolgáltatási díj megállapításához szükséges adatokat a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére szolgáltatni. A szelektív gyűjtési 

tevékenység eredményeként összegyűjtésre kerülő csomagolóeszköz hulladékok termékdíjas 

elszámolása tekintetében az OHÜ-vel való szerződés megkötése. 

 

Hulladékártalmatlanító szolgáltató: Az Önkormányzattal kötött közbeszerzésen alapuló 

szerződés szerint biztosítja a nem hasznosítható hulladékok átvételét és szakszerű 

ártalmatlanítását. 

 

Hulladékhasznosítók: A Közszolgáltatóval kötendő szerződések szerint a szelektíven gyűjtött 

hasznosítható hulladékokat (papír, műanyag, fém, üveg, zöld) átveszik, előkezelik (pl. 

válogatják) és hasznosítják. 

 

OHÜ, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Zöld Hatóság: A 

hulladékgazdálkodási rendszer működésének ellenőrzése, termékdíjas elszámolások, 



árképzési és árellenőrzési feladatok, lerakási járulék elszámolása és ellenőrzése, minősítés és 

engedélyek kiadása. 

 

Az átadott eszközrendszer  

Az Önkormányzat a projekt keretében beszerzendő eszközöket a GYTH-nak, mint a hatályos 

jogszabályok alapján kiválasztott közszolgáltatónak adja át. Az átadott eszközök 

(önkormányzati vagyon) használati jogának időtartama megegyezik a közszolgáltatási jog 

időtartamával. 

 

Az átadandó eszközökkel a közszolgáltatás alábbi elemei biztosíthatók: 

 Vegyes, maradék hulladék gyűjtése: 2 db tömörítős gyűjtőautó 

 Szelektív gyűjtés: 1 db tömörítős gyűjtőautó, 8000 db 240 literes szelektívgyűjtő 

edény 

 Komposztforgató: az átvett zöldhulladék hasznosítása, komposztálás közbeni 

levegőztetése, forgatása 

 

Az eszközök a gyűjtési tevékenység optimalizálására GPS alapú informatikai rendszerrel 

lesznek felszerelve. A beszerzésre kerülő edényzet, illetve a meglévő vegyes gyűjtésre 

szolgáló lakossági edények, valamint a gyűjtőszigetek konténerei pedig egyedi azonosítót 

(RFID chip) kapnak. 

 

Az Önkormányzat nem rendelkezik hulladéklerakóval, ezért a hulladék ártalmatlanítására 

közbeszerzést írt ki, amely jelenleg ajánlattételi szakaszban van. Közszolgáltató a majdani 

nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződés és a Ht 42§(2) felhatalmazása alapján fogja átadni a 

lerakandó hulladékokat a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanításra, esetleg előkezelésre. 

 

Az átadott eszközrendszer üzemeltetése 

 

A közszolgáltató az üzemeltetési szerződés alapján a részére történő birtokbaadási 

időpontoktól a vagyont birtokba, használatba veheti, hasznait szedheti, az eszközök 

folyamatos beszerzése miatt a vagyon átadás-átvétele az egyes elemek tekintetében eltérő 

időponttól történhet.  

 



A közszolgáltató a használatába kerülő vagyontárgyakat hasznosítja, kezeli, azok műszaki 

állapotát és használhatósági fokát, gép/berendezés üzemképességét fenntartja és azokat a 

közfeladat maradéktalan ellátásához alkalmazza.  

 

A közszolgáltató a használatába vett vagyonnal felelős módon, az általában elvárható 

gondossággal, rendeltetésszerűen gazdálkodik, állagmegóvásáról gondoskodik. Az e 

kötelezettség megszegésével okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint felel.  

 

A közszolgáltató az általa használt/üzemeltetett, valamint a közfeladat ellátásához használt, 

saját tulajdonát képező vagyontárgyak műszakilag és gazdaságilag szükséges részletezettségű 

eszköznyilvántartását vezeti 

 

Az átvételi és éves nyilvántartások kötelező részei: 

a. az eszköz megnevezése, műszaki jellemzői, tulajdonosa, 

b. az eszköz tulajdonosa által szolgáltatott adatok alapján a létesítés éve, bruttó értéke, 

műszaki szükségszerűség alapján az közszolgáltató által elszámolni javasolt 

értékcsökkenés, 

c. az eszközökön elvégzett nagyobb hibaelhárítás és karbantartás, minden felújítás és 

rekonstrukció a műszaki tartalom és a ráfordítási érték megjelölésével, 

d. a nagyobb hibaelhárítások és karbantartások eszközönkénti nyilvántartása, mely 

tartalmazza legalább a hibaelhárítás helyét, idejét, műszaki jellemzőit,  

e. a felújítás, rekonstrukciók eszközönkénti nyilvántartása, mely tartalmazza legalább a 

felújítás, rekonstrukció helyét, idejét, műszaki jellemzőit, a ráfordított erőforrásokat 

költségnemek szerint, a felújítás, rekonstrukció aktiválási értékét és az aktiváló 

személy megjelölését, az alvállalkozók megnevezését, díjazását, 

f. a beruházások nyilvántartása, mely tartalmazza legalább a beruházás helyét, idejét, 

műszaki jellemzőit, a ráfordított erőforrásokat, költségnemek szerint, az aktiválás 

értékét és az aktiváló személy megjelölését, az alvállalkozók megnevezését, díjazását. 

 

Az átadott tárgyi eszközök biztosításának módjáról és a biztosítási költség viseléséről az 

Önkormányzat és a közszolgáltató a végleges üzemeltetési szerződés elválaszthatatlan 

részét képező külön megállapodást kötnek.  

 



A megállapodástól függetlenül a felek gondoskodnak a saját tulajdonukban lévő tárgyi 

eszközök vagyon-, tűz és elemi kár elleni biztosításáról. Mindkét fél köteles a másik felet 

értesíteni azon biztosítási káreseményekről, amelyek átadott vagyonelemek 

működtetésével kapcsolatban következtek be. 

 

Eszközök selejtezése 

Amennyiben a használatba vett vagyon egyes elemei a közfeladat ellátásához szükségtelenek, 

vagy az a tevékenység, amelyhez a vagyontárgy használata kapcsolódott, megszűnik, az 

közszolgáltató írásban kezdeményezi a vagyontárgy használatból történő kivonását és a 

közfeladat-ellátási szerződés ennek megfelelő módosítását. 

 

A felújítás, pótlás és kötelezettségek pénzügyi alapja 

A közszolgáltató, a használatába vett önkormányzati vagyon használatért bérleti díjat fizet. 

A közszolgáltató által fizetendő évenkénti bérleti díj összegét minden tárgyévet megelőző év 

november 30. napjáig, közösen állapítják meg úgy, hogy közszolgáltató az eszközök pótlására 

pótlási tervet készít és a bérleti díj megegyezik a pótlási tervben szereplő tárgyévre 

meghatározott összeggel. A tárgyévre megállapított bérleti díjat a közszolgáltató a tárgyév 

során az üzemeltetési szerződésben meghatározott gyakorisággal számla ellenében, átutalással 

köteles megfizetni. 

 

A közszolgáltató által fizetett bérleti díjat az önkormányzat a használatba adott önkormányzati 

vagyon felújítására, pótlására, esetleges fejlesztésére fordítja, illetve abból tartalékot képez e 

célra elkülönített bankszámlán. 

 

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az alapot kizárólag a közszolgáltató által 

használatba vett vagyon rekonstrukciójára, felújítására, pótlására, fejlesztésére, az azokkal 

kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítésére - ideértve a vagyonon értéknövelő 

beruházás céljából igénybe vett, fejlesztési célú hitellel kapcsolatos adósságszolgálat 

teljesítését is -, illetve az alapban képződött pénzeszközök kezelésével összefüggő kiadásokra 

fordítja. 

 

A közszolgáltató által használatba vett vagyontárgyak káresemény következtében történő 

megsemmisülése esetén, a biztosítóintézet által fizetett kártérítés az alapot illeti. A 



káreseménnyel érintett eszköz pótlásának biztosítással nem fedezett része (önerő) az alapból 

pótolandó 

 

A fejlesztés, pótlás tervezése és lebonyolítása – a Gördülő Beruházási Terv 

A közszolgáltató minden év október 31. napjáig, a használatába vett eszközökre, a következő 

év tételes, illetve a második és harmadik év koncepcionális rekonstrukciós, felújítási, 

eszközpótlási (ideértve a rövid élettartamú eszközök cseréjét is) – továbbiakban beruházások - 

ütemtervét, és ehhez kapcsolódóan, a tervezett beruházások finanszírozási igényét, azaz a 

Gördülő Beruházási Tervet készít. A tervről az Önkormányzatot írásban tájékoztatja, aki a 

Gördülő Beruházási Tervet a tárgyévet megelőző év november 30. írásban véleményezi, és 

írásbeli nyilatkozata alapján, a Gördülő Beruházási Terv elfogadottnak tekintendő. 

 

Amennyiben az Önkormányzat az egyeztetések ellenére, a Gördülő Beruházási Tervvel nem 

ért egyet, jogosult külső független szakértőt kijelölni. A Gördülő Beruházási Terv 

megalapozottságát, a kijelölt független szakértő megvizsgálja, véleményezi. Amennyiben a 

szakértői vélemény alapján a Gördülő Beruházási Tervben foglalt beruházási igény és a 

forrásszükséglet megalapozott, az Önkormányzat köteles a használatba vett vagyontárgyakra 

vonatkozó beruházások megvalósításához, a fejlesztési alapban és/vagy általános 

költségvetésében a szükséges forrásokat biztosítani és a beruházások megvalósításáról 

gondoskodni.  

 

Amennyiben a független szakértő nem tartja megalapozottnak a Gördülő Beruházási Tervet, 

vagy annak egyes tételeit, a közszolgáltató köteles a szakértő véleményét alapul vevő, új 

tervet készíteni. Az Önkormányzat a független szakértő véleményét alapul vevő, új Gördülő 

Beruházási Terv elfogadását nem tagadhatja meg.  

 

Az elutasított beruházási tervjavaslat következményeként esetlegesen bekövetkező 

közfeladat-ellátási, vagy vagyonkezelési események felelőssége alól az Önkormányzat az 

elutasítással mentesíti a közszolgáltatót. 

 

A független szakértő igénybevételének költségeit felek egyenlő arányban viselik. 

 

A közszolgáltató, a Gördülő Beruházási Terv benyújtásával egyidejűleg, fejlesztési tervként 

javaslatot tehet a közfeladat ellátásához igénybe vett saját eszközei felújítására, 



rekonstrukciójára, illetve olyan új beruházások, fejlesztések megvalósítására is, amelyek az 

általa ellátott közfeladat magasabb színvonalú, vagy szélesebb körű ellátását szolgálja.  

 

A közszolgáltató által benyújtott fejlesztési terv javaslat jellegű, amelyet az Önkormányzat 

nem köteles elfogadni, azonban írásbeli nyilatkozata alapján, a fejlesztési terv elfogadottnak 

tekintendő. Amennyiben az Önkormányzat a fejlesztési tervben foglaltakkal egyetért, az 

abban foglaltak részben vagy egészben történő megvalósítására, a rendelkezésre álló 

költségvetési források, illetve közszolgáltató saját forrásainak függvényében kerülhet sor. A 

Gördülő Beruházási Terv és a fejlesztési terv alapján –az közszolgáltató saját forrásaiból, 

vagy a bérleti díj egyidejű csökkentésével/elengedésével keletkező forrásokból megvalósuló 

beruházások – jogszabály eltérő rendelkezése, vagy eltérő megállapodás hiányában – az 

közszolgáltató tulajdonába kerülnek. 

 

A Gördülő Beruházási Tervben és/vagy a fejlesztési tervben elfogadott, de az Önkormányzat 

érdekkörében felmerülő okból elmaradt beruházások következményeiért mentesíti az 

közszolgáltatót a vele, vagy bármely harmadik személyekkel szemben fennálló minden 

felelősség alól. 

 

Az elfogadott Gördülő Beruházási Tervben és/vagy fejlesztési tervben szereplő beruházások 

lebonyolítását, a közszolgáltató köteles külön díjazás nélkül elvégezni. A közszolgáltató 

lebonyolításában végzett beruházásokhoz felhasznált anyagoknak és eszközöknek meg kell 

felelniük a közfeladat ellátását szolgáló vagyon üzemeltetési körében már meglévő 

legkorszerűbb anyagok és eszközök színvonalának.  

 











 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete májusi ülésén megtárgyalta a Dél-Pest Megyei Térségi Integrált 
Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) végelszámolásával 
kapcsolatos előterjesztést.  
A végleges döntés meghozatalához a Képviselő-testület kiegészítő információkat kért a 131/2013.(V.30.) sz. 
határozatban megfogalmazottak szerint (1. sz. mell.). 
A Társaság végelszámolására megbízott Valló Péter végelszámoló úr válaszát a 2. sz melléklet tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hozza meg döntését! 
 

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

1. a Társaság által a CIB bank felé fennálló és dokumentummal igazolt – a bank és a társaság közötti 
hitelszerződésben és a kapcsolódó általános szerződési feltételekben meghatározott – 1.471 927 Ft forint 
értékben vissza nem térítendő tulajdonosi támogatást biztosít a Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző 
Központ Nonprofit Kft. számára a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére.  
 

 
2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a felszámolással kapcsolatos 

dokumentumok aláírására. 
 

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős:  Polgármester 

  
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Csepregi Pálné csoportvezető 
 
G y á l, 2013. július 9. 
 
 
 
 Pánczél Károly 

             alpolgármester 
 
 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 



iCui{ tr.t*

Szám: 6369-2120|3.

K IVONAT

Gyál Vá ros Onkormány zatának Képviselő-testü|ete 20 1 3. máj us 30-án
megtartott nyílt ü|ésének jegyzőkönyvéből

..Kihagyva a kihagyandók.,'

Gyál Város onkormányzatának Képviselő.testülete 10 - igen.0 nem szavazattal - 0 tartózkodással az alábbi
határozatothozta:

131/20l3.(V.30.) sz. határozat

Gyál Város Önkormányzatának Képvise|ő-testü|ete, mint a Dél-Pest Meglei
Térségi Integrólt Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korltitolt
Felelősségú Társaság (tovóbbiakban: Társasóg) 5o%-os résztulajdonosa a társaság
végelszámolással történő megszüntetése, és a szakképzést szolgáló ingó vagtonának
negőrzése érdekében az alábbi döntést hozza:

l. A Képviselő-testület tájékoáatást kér arról, hogy

o a tulajdonosi befizetések után fennmaradó 4.185 eFt tartozás hogyan |esz
kezelve;

r a TISZK vagyonával mi torténik a jövőben?

2. A Képviselő-testület a végelszámolással kapcsolatos előterjesáés megtárgyalása
során arra a követkeáetésre jutott, hogy Gyál Város Önkorm ányzata 1.474,260,-Ft-
nál nagyobb összeget nem tud a végelszámo|ás|ezárásáraá|dozni.

Határ idő:  20l3.  június 30.
Fe|elős: Polgármester

K.m.f.

Pápai Mihá|y s.k.
poIgármester

A kivonat híteléül:
2 0 l 3 . m á j u s 3 l .

r 1 - ,  , , ,  l . :  . ' ,  
i

)  x , ' , ' ' , , . "  - . 1  
g l L g j

( :  lo ln  l s tvanne:)
jegyzőkönyvyezetó

Rozgonyi Erik s.k.
címzetes főjegyző



RE: FW: DFMTISZK Taggyűlése...

Tárgy: RE: FW: DPMTISZK Taggyűlése...
Feladó: Valló Péter <va1lo.peter@dpm-tiszk.hu> 20í3 JÚL 08 

j ..u

Dátum: Tue,25 Jun 2013 15:30:14 +0200 . . '  , l  .  20/J JÚL 08.

Címzett:,Sághi Tamásné'<saghi.tamasne@gyal.hu> t i\b. t,('/ ; ,y y

CC : <csepregi. palne@gyal. hu>, <c so I I any. r ozalia@dpm-ti szk. hu>
']"tr::rP'4'J

Tiszte|t Címzetes Főjegyző Úrl

Az alábbiakban megfogaImazott kérdéseik tekintetóben a kovetkezőkrő| tájékoztatom:

A Társaság 2Ü13' március 4- i  Taggyűlése az a|ábbi határozatot (mel|éke|em a taggyűlési jegyzőkönyvet)

hoz ta:

1.81./2013. (03.04) sz. HATÁRazAT
A DPMT|$ZK Nonprof it  Kierne|kedően Közhasznú Kft '  2013' március 4- itaggyűlésén a Tu|ajdonosok

rnegá l |apodnak abban,  hogy az  i igyvezetés á| ta l  a  C lB  Bank számára  2013.02.26-án megkÜ|dot t ,179 l2a1 '3 .

{03.04} sz. HRTÁRoZATban megerősített aján|atban szereplő t35,282.754,0 Ft és a 180/2013. {Ü3.04) sz '

HATÁRÜZAT szerint tő|ret ör lesztésre átutaiandó 1.15.000.000,0 Ft kü| önbségét, 20.282.754,0 Ft-ot a

tu|a jdon i  hányaduk arányában a  tá rsaság rende|kezésére bocsá t j ák ,  a  C|B Bankná| fenná l | ó  h i te|

ic lr|esztésének cé|' já bi l '

Szavazás: 4 igen, egyhangú szavazássaI e|fogadva.

A határozatban szereplő za.7Bz'754,0 Ft tulajdoni hányad alapján fe|osztva:
.  PMtK (81 ,5%)-  L6"530.445, -  F t
. Nagykáta Város 0n|<ormányzata {1.0%| - 2.a28.275,- Ft
'  Gyá|Város tnkormányzata t5%) - 1.014']-38,- Ft
. sz lE t3,5%| - 709.896,- Ft

A Társaság 2013. március 28-i  Taggyűlésén a Tu|ajdonosok képvise|ői  megá||apodtak abban, hogy

amennyiben a PMIl( (t öbbségitu|ajdonost vagyonkeze|őként képvise|ő szervezet)tud még egyéb forrást

b i z tosí tan i  a  Társaság számára ,  annak arányában a  t Óbb i tu|a jdonos  i s , ,beszá| | , ,  a  f inanszírozásba ( l ásd  a

szintén me||éke|ten csato|t 2013. március 28. i  taggyű|ésijegyzőkonyv vonatkozó részét).

A PMIK 7.461.965,_ Ft forrást tudott még biztosítaniszámunkra, így a t öbbitu|ajdonosra eső rész {tulajdoni
hányaduk v i szony|atában i :

.  Nagykáta Város 0n|<ormányzata (10%) - 915.579,- Ft

. Gyá| Város onkormányzata {5%} - 45v.789,. Ft

. SZ|E í3,5%|- 320,452,-Ft

Tehát a fent ieket osszesítve, mindösszesen: 29 438 540,- Ft-ró| beszé|ünk, rnelybő| az 5%.os tu|ajdoni

h ányada |ap j ánGyá l V á r o sÖnko rmány za t á r ae s ő rés z :  1 - . 471 . g z7 , . F t ( e z a z ö s s z ego s s zhangbanvanaz t n
áltaI je|zett 1.474.260,- Ft összegge|, sőt kevesebb annál}.

Ennek az összegnek az átadására vonatkozóan |ehetne megkotni_ a PMlK.eI megköt ö t t  megá|lapodással

osszhangban, annak ana|ógiájára _ az e|őző |eve|emben mel|ékelt ko|tségtérítésre vonatkoza szerződést, és

|ehetne a szerződést e|számoIni a szintén korábban rnár me||éke|t elszárno|ó |evél|e|, i||etve szá||ító i

anaI i t i káva| '

Az a|ábbi leve|ében kórdezi még, hogy - idézem - a , ,29.485.208 Ft te|jesítése után fennrnaradó 4.185 ezer

Ft tartozás |<ezelését mi|yen midon tudja mego|dani, ,? EgyérteIműen bizonyos vagyonelemein|<

értékesítéSéből befo|yt összegből.  A vagyonelemek értékesítéséné| fontos szempont, hogy a KL|K-eI

megktt ö tt  megá||apodásunkat {meIléke|tem), iI letve a szakképzési t ö rvény vonatkozó előírásait f igyeIembe

vegyÜk. Jelen|eg a , ,szabadon,, értékesíthető vagyonelemeink értéke meghaladja a tartozásaink mértékét
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RE: FW: DFMTISZK Taggyűlése...

{ami egyébként tsszességében t öbb, n. l int az Ön által  írt 4.185 ezer Ft}, így a he|yzet ezze| a mego|dássaI

megnyugtatóan rendezhető, je lenIegi ismereteim aIapján.

I I S Z T E I C I I C I :

Va l | ó  Péter
végelszámo|ó
DPMT|sZK Dél-Pest Megyei Térségi Integrá|t Szakképző Kozpont
Nonprof it  KlemeIkedően Kozhasznú Korláto|t FeIe|ősségű Társaság
Postacím: 270Ü Ceg|éd,  Ma|om tér  3 .
Te l . :  {+3630}458-9340
e-ma i l :  va  l l o .peter@dpm-t i szk .hu



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 
igazgatójának magasabb vezetői megbízása 
és közalkalmazotti jogviszonyának közös 
megegyezéssel való megszüntetésére 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
 

Dr. Molnár Andor - a Városi Egészségügyi Központ igazgatója - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 25.§ (2)/a bekezdésére való hivatkozással kéri közalkalmazotti jogviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszüntetését 2013. június 30-ával. ( 1. sz. mell.) 
 
Indoklásában hivatkozik a 2013. január 1-jétől hatályos a társadalombiztosításról és nyugellátásról szóló 1997. 
évi LXXXI. tv. 83/C §-ára, mely szerint „az öregségi nyugdíj folyósítását – a jogviszony létesítésének hónapját 
követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a 
nyugdíjas közalkalmazotti………….jogviszonyban áll”. 
 
A Képviselő-testület 128/2013.(V.30.) sz. határozatában döntött arról, hogy dr. Molnár Andor részére a korhatár 
előtti ellátás összegének megfelelő jövedelem-kiegészítést állapít meg, de mivel az egészségügyi tevékenység 
végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. tv.2013. IV. 29-étől hatályos 16/A, B, D §-ában 
megfogalmazott feltételeknek nem feleltünk meg, ezért  a munkáltató részéről támogatás nem igényelhető. 
  
A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének kérelme maga után vonja a magasabb vezetői megbízás 
visszavonását is. 
A magasabb vezetői megbízás ellátására pályázat kiírása szükséges. 
 
Kérem a T Képviselő testületet, hogy a folyamatosság érdekében a pályázati eljárás befejezéséig dr. Molnár 
Andort bízza meg a Városi Egészségügyi Központtal kapcsolatos menedzseri feladatok ellátásával. 
 
Kérem, hogy szíveskedjenek a fentieket megvitatni, és a szükséges döntéseket meghozni szíveskedjenek! 
 
Határozati javaslat I: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. dr. Molnár Andor közalkalmazotti jogviszonyát és magasabb vezetői megbízatását 2013. június 30-ai 
hatállyal, közös megegyezéssel megszünteti. 

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szeptemberi testületi ülésre készítsék elő a Városi Egészségügy 
Központ vezetői pályázatának kiírását. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal, illetve 2013. szeptemberi ülés 
Felelős:  polgármester 

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 

 
 
 
 
 



Határozati javaslat II: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1-jével megbízási szerződést köt dr. Molnár 
Andorral a Városi Egészségügy Központ új vezetőjének kinevezéséig. az intézmény folyamatos működéséhez 
szükséges szakmai kontroll érdekében 169.700,-Ft/hó összegű megbízási díjért. 

Határidő: 2013. július 31. 
Felelős:  polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 

Az előterjesztést tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Csepregi Pálné csoportvezető 
 
 
 
Gyál, 2013. július 16. 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 





 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a „Kertváros” Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodása 1. sz. 
mellékletének kiegészítésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. április 25. 
napján, a 12/2013. (IV.25.) TT. határozatával elfogadta a jogszabályoknak megfelelően átalakult 
„Kertváros” Önkormányzati Társulás társulási megállapodását.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 93.§-ában rögzíti a 
társulási megállapodás kötelező tartalmi elemeit. Ezen szakasz egyebek mellett előírja, hogy a társulás 
tagjainak nevét, székhelyét és képviselőjét kötelezően szerepeltetni kell a társulási megállapodásban. A 
társulási megállapodás az I.3. pontjában szintén úgy rendelkezik, hogy a „Társulás tagjainak nevét és 
székhelyét, képviselőjét….. az 1. sz. melléklet tartalmazza.” 
 
Tekintettel arra, hogy az áprilisban elfogadott társulási megállapodás szövegéből a tagönkormányzatok 
képviselőjének neve kimaradt és a Magyar Államkincstár ezért hiánypótlási felhívást bocsájtott ki a 
törzskönyvi bejegyzési eljárásban, a Társulási Tanács a 22/2013. (VII.11.) TT határozatával a Társulási 
Megállapodás 1. sz. mellékletét a szükséges adatokkal kiegészítette.    
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy határozatával a Társulási Tanács társulási 
megállapodást módosító 22/2013. (VII.11.) TT határozatát jóváhagyni szíveskedjék.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Kertváros” Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodását módosító 22/2013. (VII.11.) TT határozatát, egyben ezen határozat mellékletét 
képező módosított társulási megállapodást jelen határozatával jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens 
 
Gyál, 2013. július 16. 
 
 
 
        Rozgonyi Erik 

címzetes főjegyző 
 

























 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a volt Dózsa major területének 
elnevezésére vonatkozó kérelemmel kapcsolatosan 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A volt Dózsa major területén, illetve a jelenlegi elnevezés alapján a Bánki Donát utcában és Bánki Donát közben 
lévő cégek kérelmet nyújtottak be Hivatalunkhoz, melyben kérték, hogy a Bánki Donát Iparterület elnevezést 
tüntethessék fel a Vecsési úton elhelyezendő útbaigazító táblán. Véleményük szerint a Dózsa major elnevezés 
már nem megfelelő, hiszen a területen majorsági tevékenység már nem folyik, így viszont a hazai és nemzetközi 
partnereiknél ez az elnevezés megtévesztő lehet. 
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala - Települési Szolgáltató Rendszer a cím 
és körzetnyilvántartásában a Dózsa major elnevezést már megszüntette. 
 
Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
I. Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete hozzájárul ahhoz, hogy volt Dózsa major területén – a 
Szövetkezet utca, Körősi út, Patak utca és 07/31 hrsz-ú út által határolt tömbben - lévő cégek a telephelyük 
meghatározásakor a pontos címük (Bánki Donát utca vagy Bánki Donát köz) megadása mellett, a Bánki Donát 
Iparterület elnevezést is használják, illetve feltüntessék. 
 
Határidő:  2013. július 31 
Felelős:  Polgármester 
 
II. Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete nem járul hozzá ahhoz, hogy volt Dózsa major területén – a 
Szövetkezet utca, Körősi út, Patak utca és 07/31 hrsz-ú út által határolt tömbben - lévő cégek a telephelyük 
meghatározásakor, a pontos címük (Bánki Donát utca vagy Bánki Donát köz) megadása mellett a Bánki Donát 
Iparterület elnevezést is használják, illetve feltüntessék. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 
 
 
Gyál, 2013. június 24. 
 
 
            Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 
Melléklet:  l pld. kérelem 
  1 pld. térképkivonat 
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