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M E G H Í V Ó 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
 

2013. október 31-én (csütörtök) 18.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz.4. 
 

 
N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2013. szeptember 12-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

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

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2013. év I-III. negyedéves költségvetésének alakulásáról 
  
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

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

6. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló új önkormányzati rendelet megalkotására 

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

7. Javaslat az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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8. Javaslat az Önkormányzat és a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. közötti 

feladatellátási szerződés megkötésére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek – várospolitikai célkitűzésekkel összehangoló - 
megújításával kapcsolatos döntések meghozatalára: Az egyeztetési dokumentáció véleményezése 

 
 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 a Bóbita Bölcsőde 2012/2013. nevelési évéről szóló beszámoló elfogadására 
  

 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Javaslat a Tátika Óvoda 2012/2013. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

8. Javaslat a Liliom Óvoda 2012/2013. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

9. Javaslat a Tulipán Óvoda 2012/2013. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

10. Javaslat a Bóbita Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására (Később kerül kiküldésre) 
 

 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

11. Javaslat a helyi óvodák logopédusi álláshelyinek átadására (Később kerül kiküldésre) 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

12. Javaslat csatlakozási szándéknyilatkozat tételére a KMOP-4.7.1-13 „Elektronikus helyi közigazgatási 
infrastruktúra fejlesztése” című pályázathoz 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

13. Javaslat a Gyáli Települési Értéktár létrehozásával kapcsolatos intézkedések megtételére 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
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14. Javaslat a Millenniumi park tervezéséhez tervező kiválasztására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

15. Javaslat a gyáli 403/1 hrsz-ú út (Jókai Mór utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

16. Egyebek  
 
Zárt ülés: 
 

17. Javaslat a Pest Megye Önkormányzata által alapított „Év Sportolója Díj”-ra való felterjesztésre 
(Később kerül kiküldésre) 
 

 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Gyál, 2013. október 24.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2013. szeptember 12-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2013. szeptember 12-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 

szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2013. január 01.-től október 14-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:      108.882 e Ft   76.837 e Ft  70,56 % 
 iparűzési adó:   1.088.817 e Ft              819.652 e Ft  75,28 % 
 építményadó:      205.299 e Ft              198.031 e Ft  96,46 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 202.496 e Ft összegű likviditási hitelkeretet szeptember hónapban 10 alkalommal vettük 
igénybe, legmagasabb összege: 144.794.565 ,- Ft, legalacsonyabb összege: 76.805.402,- Ft. 
 

3./ A lekötött pénzeszközök állománya az alábbi: 
 

- Gyál jövője elnevezésű kötvénykibocsátásból származó lekötött pénzeszköz nagysága 2013. 
október 14-én 400.000.000,- Ft, amelynek megoszlása: 

 
  400.000.000,- Ft   lejárat: 2013.12.02.  kamat:   2,83 % 
 
   

4./ A kötvény lekötéséből a 2013. évben 33.088.978,- Ft, a szabad pénzeszközökből történő lekötésből pedig 
383.425 ,- Ft az október 14-ig realizált kamat összege. A 400 millió Ft óvadéki betét lekötéséből származó 
kamat összege: 32.612.479 ,- Ft. 

 
5./ Gyál Jövője elnevezésű kötvény 2013. szeptember 30-i kamat és tőkefizetési kötelezettsége 
önkormányzatunk részéről teljesült. Összesen 223.375 CHF vásárlása történt meg 54.648.693,75,- Ft 
összegben, 244,6500 HUF/CHF árfolyamon. 

 
II. Törvényességi referens 
 
2012. május 1. napján Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztériuma (NFM), a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK), valamint Gyál Város Önkormányzata háromoldalú megállapodást kötött egymással az 
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás biztosítása érdekében, mely megállapodás hatálya 2013. 
április 30. napján lejárt.   
 
E háromoldalú megállapodás alapján Gyál Város Önkormányzata és a BKK, mint közlekedésszervező között 
finanszírozási szerződés jött létre, amely eredetileg 2012. december 31. napjáig volt hatályos. Mivel azonban 
Budapest Főváros Közgyűlése a BKK alapítói jogkörében eljárva arról döntött, hogy a közszolgáltatást 2013. 
május 1. napját követően háromoldalú megállapodás (gyakorlatilag jogalap) hiányában is ellátja, felek a 
finanszírozási szerződés hatályát 2013. december 31-ig meghosszabbították annak érdekében, hogy a közösségi 
közlekedés zavartalan ellátásáról gondoskodni tudjanak. E megállapodásban felek előírták, hogy a hatályba 
lépésének feltétele a háromoldalú megállapodás fennállása, a gyakorlatban azonban ennek hiányában is 
teljesítették felek a finanszírozási szerződés szerinti kötelezettségeiket.  
 
Somodi László, a BKK Zrt. vezérigazgató-helyettese a napokban érkezett levelében arról tájékoztatott, hogy a 
Főváros Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésén jóváhagyta egy új, hosszú távú megállapodás aláírását a BKK 
és az NFM között, amely szerint a BKK, mint közlekedésszervező a továbbiakban is, egészen 2022. június 30. 
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napjáig ellátja a Budapest közigazgatási határán kívüli autóbusz-közlekedési szolgáltatást. E megállapodás 2013. 
május 1-től hatályos, így egyfelől megteremti a jogalapját a már felek által alkalmazott, de ténylegesen még 
hatályba nem lépett finanszírozási szerződésnek, másfelől várhatóan sor kerül majd az Önkormányzat, az NFM 
és a BKK közötti új háromoldalú megállapodás megkötésére is - ezzel kapcsolatban várjuk a BKK vagy az NFM 
megkeresését.  
 
III. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
A Rádió 5 öt települést, illetve kerületet egyesítő közműsor szolgáltató médium tervezete, melyről most 
lehetne tárgyalásokat kezdeni.  
Az érintett területek: 
 
Budapest XVI. Kerület ~71.000 lakos 
Budapest XVII. Kerület: ~80.000 lakos 
Budapest XVIII. Kerület ~96.000 lakos 
Budapest XXI. kerület ~ 81.000 lakos 
Pest Megye Gyál ~24.000 lakos 
Összesen 352.000 lakos 
 
A Rádió 5 lehetőséget nyújtana, hogy az öt település mind önállóan, mind közösen is megjelenjen saját 
médiummal. Egy közös irányítással és finanszírozással költséghatékonyan és magas színvonalon lehet teret adni 
a regionális híreknek, illetve gyorsabban és részletesebben lehet a kommunikációs csatornákat működtetni. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a Rádió 5 közműsor szolgáltató médium 
létrehozásával kapcsolatos tárgyalások megkezdésére.  
A részletes program és költségek ismeretében a csatlakozásról a későbbiekben fog dönteni. 
 
Határidő: 2013. december 31.  
Felelős:    polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
IV. Igazgatási Iroda 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2013. szeptember havi tevékenységéről készített kimutatását.  
 
V. Városfejlesztési Iroda 
 
Jelenleg összesen 13 fő közfoglalkoztatott van Önkormányzatunk alkalmazásában, határozott idejű 2013.11.30-
ig tartó közfoglalkoztatási szerződés keretében, napi 6 órában. 4 fő a Gyáli Polgármesteri Hivatalban, 9 fő pedig 
a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. irányításával végzi munkáját. 
 
Katasztrófavédelem 
A nyilvánosság biztosítása érdekében a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2013. augusztus 22-én kelt 
levelében megküldte a cargo-partner Kft. (2360 Gyál, Prologis Park DC5 ép.) felső küszöbértékű veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági jelentését. Hirdetményt tettünk közzé, amelyben 2013.09.13 és 
2013.10.03. között biztosítottunk lehetőséget a biztonsági jelentés betekintésére, illetve a lakossági észrevételek 
megtételére. 2013. október 3-áig a Peremvárosi Horgász Egyesület, a Civil Fórum és az Akácliget Logisztikai 
Központ Kft. tett észrevételt, melyet a Polgármester észrevételével együtt 2013.10.12-én megküldtünk a hatóság 
felé. A 219/2011. kormányrendelet szerinti közmeghallgatásra 2013. október 17-én 18.00 órakor került sor. A 
nyilvánosság biztosítását, azaz a hirdetmény közzétételét és a közmeghallgatás megtartását követően kerül sor a 
katasztrófavédelmi hatóság döntésére. 
 
A nyilvánosság biztosítása érdekében a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2013. augusztus 27-én kelt 
levelében megküldte a KOR-FEL Kft. (Telephely: 2360 Gyál, Bánki Donát u. 27.) alsó küszöbértékű 
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem biztonsági elemzését. Hirdetményt tettünk közzé, amelyben 2013.09.13 
és 2013.10.03. között biztosítottunk lehetőséget a biztonsági elemzés betekintésére, illetve a lakossági 
észrevételek megtételére. 2013. október 3-áig a Civil Fórum tett észrevételt, melyet a Polgármester 
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észrevételével együtt 2013.10.12-én megküldtünk a hatóság felé. A 219/2011. kormányrendelet szerinti 
közmeghallgatásra 2013. október 17-én 19.00 órakor került sor. A nyilvánosság biztosítását, azaz a hirdetmény 
közzétételét és a közmeghallgatás megtartását követően kerül sor a katasztrófavédelmi hatóság döntésére. 
 
 
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. október 16.  
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 





Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2013.  Szeptember hónap

Illetékes szerv 
ért. v. intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése guberálók, lomtalanítók 
ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események 17 db 4 db 13 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 9 db 2 db 7 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 19 db 3 db 16 db
Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával kapcsolatos események 2 db 1 db 1 db
Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek 2 db 2 db

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 41 db 39 db 2 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 33 db 33 db
Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, működés ellenőrzése 3 db 3 db
Gyalogos járőrőzés 30 db 30 db
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése 1 db 1 db
Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése 2 db 2 db
Zöldterület szabálytalan használata, szennyezése, rongálása 4 db 4 db
Illegális fakivágás észlelése 1 db 1 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 1 db 1 db
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 1 db 1 db
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése 3 db 3 db
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 21 db 21 db
Megállással, várakozással, behajtással kapcsolatos 348 db 2 db 243 db 103 db 1 255 000 Ft
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 12 db 12 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése 7 db 7 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 12 db 12 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 8 db 8 db

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 4 db 4 db
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 5 db 4 db 2 db 20 000 Ft
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 83 db 83 db

Összesen: 669 db 272 db 293 db 105 db 1 275 000 Ft 0 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
TÁJÉKOZTATÓ 

2013. szeptember havi mezőőri tevékenységről 
 
 

2013. szeptember hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az 
alábbiak szerint alakultak. 
 
 
  Megnevezés:      Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés    1   
2. Falopás tettes nélkül      1  
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel      
4. Kábelégetés       1 
5. Vadgázolás        
6. Elkóborolt állatok      2 
7. Elütött állatok       2 
8. Szemétszedés, külterület takarítás     1 
9. Szemetelés elkövető nélkül     1 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése     1 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése    0 
12. Gyepmester értesítése      3 
13. Vadőr értesítése       2 
14. Tulajdonosok értesítése      4 
15. Ügyintézés (Felsőpakony)      0 
16. Parlagfű ügyintézés      0 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás     0 
18. Illegális építkezés      0 
19. Madarak riasztása      2 
20. Orvvadászat, orvhorgászat     0 
21. Feljelentés       0 
22. Tulajdonosi feljelentés      214 
23. Figyelmeztetés       4 
24. Elkövetők elmenekülése      4 
25. Utak tisztítása       0 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás     0 
27. Gépjárművek ellenőrzése      1 
28. Erdőtisztítás       2 
29. Szárazgallyat szedő emberek     0 
30. Gabona taposás (jármű, ló)     0 
31. Gabona, termény lopás      0 
32. Crossmotoros, kvados károk     0 
33. Nyombiztosítás       0 
34. Továbbképzés       0 
35. Póráznélküli ebek sétáltatása     0 
36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés 1 
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás   0 
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül    0 
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése   0 



 
 
 
 
 

       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. szeptember 12. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 
187/2013.(IX.12.) sz. határozatával elfogadta. 
 

A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 
 

183/2013.(IX.12.)    Intézkedést nem igényel. 
184/2013.(IX.12.)  Az Ifjú Szívek Alapítvány székhelyének meghatározására 

vonatkozó testületi határozat az érintettek részére átadásra 
került. 

185/2013.(IX.12.)  A Liliom, Tátika, és Tulipán óvodák elnevezésének 
megváltoztatásáról szóló testületi döntés átadásra került az 
érintett intézményvezetők részére, valamint az aláírt alapító 
okirat módosítást a kincstár részére törzskönyvezés céljából 
megküldtük. 

186/2013.(IX.12.)    Intézkedést nem igényel. 
187/2013.(IX.12.)    Intézkedést nem igényel. 
188/2013.(IX.12.)  Az Önkormányzat költségvetésének 2013. I. félévi 

teljesítéséről szóló beszámolója a Magyar Államkincstár 
részére megküldésre került.  

189/2013.(IX.12.)  A Liliom, Tátika, és Tulipán óvodákban szeptember 1-jétől 
3-3 teljes munkaidős pedagógiai asszisztens álláshely 
biztosításáról szóló testületi döntés átadásra került az 
érintett intézményvezetők részére, valamint az aláírt alapító 
okirat módosítást a kincstár részére törzskönyvezés céljából 
megküldtük. 

190/2013.(IX.12.)  Az óvodák maximális csoportlétszámtól való eltérését 
engedélyező testületi határozat az érintett intézményvezetők 
részére átadásra került.  

191/2013.(IX.12.)  A Tátika és a Tulipán óvodákban szeptember 1-jétől l-1 
óvodapszichológus foglalkoztatására vonatkozó testületi 
határozat az érintett intézményvezetők részére átadásra 
került. 

192/2013.(IX.12.)  A Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői 
állásának betöltésére vonatkozó pályázat meghirdetésre 
került. 

193/2013.(IX.12.)  A város településrendezési eszközei felülvizsgálatával 
kapcsolatban a TERRA-INNOVA Kft-vel a megállapodás 
szeptember 17-én aláírásra került.  

194/2013.(IX.12.)  A Bóbita Bölcsőde bővítése kapcsán a könyvvizsgáló Béta-
Audit Kft-vel a szerződéskötés folyamatban van. 

195/2013.(IX.12.)    Intézkedést nem igényel. 
196/2013.(IX.12.)  A Pest Megye Közgyűlése által alapított kitüntető díjakra a 

Képviselő-testület által javasolt felterjesztések elküldésre 
kerültek. 

197/2013.(IX.26.)    Intézkedést nem igényel. 
198/2013.(IX.26.)    Intézkedést nem igényel. 
199/2013.(IX.26.)  Az ASA Kft. részére kompenzációs jutalékként 

megállapított összegre vonatkozóan a megállapodás 
szeptember 27-én aláírásra került. 
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200/2013.(IX.26.)  A Bóbita Bölcsőde szakmai programját elfogadó testületi 

határozat az intézményvezető részére átadásra került. 
201/2013.(IX.26.)  A Bóbita Bölcsőde módosított alapító okirata aláírásra 

került és törzskönyvezés céljából a kincstár részére 
megküldtük. 

202/2013.(IX.26.)  A Városi Egészségügyi Központ külső-belső felújítására 
vonatkozóan a PERFECTUS Kft-vel a szerződéskötés 
folyamatban van. 

203/2013.(IX.26.)  A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi 
fordulójához a csatlakozási nyilatkozat kitöltése, majd 
határidőre postázása megtörtént.  

204/2013.(IX.26.) A Ritecz Istvánné óvodavezető kereset-kiegészítésére 
vonatkozó testületi döntés az érintett részére megküldésre 
került. 

205/2013.(IX.26.)    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. október 18. 
 
 
 
 
       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 (06-09.hó)  030/8821111   6.725 eFt  
 Lakásfenntartási támogatás (06-09.hó)  032/8821131   4.775 eFt  
 Közműfejlesztési támogatás (felh.közp.ei.II.név) 026/8419019        59 eFt      
 Bérpótló támogatás (06-09.hó)   030/8821111              17.577 eFt  
 Bérkompenzáció (05-07.hó –egyéb kp-i támog.) 026/8419019   4.538 eFt 
 Óvodáztatási támogatás (06.hó)   038/8821191      190 eFt 
 Könyvtári érdekeltségnövelő tám.(közp.ei.)  026/8419019      172 eFt 
              Közművelődési támogatás (közp.ei.)  026/8419019   1.359 eFt 
 Kistérségi támogatás kiegészítés (2013.06.30-ig) 026/8419019      687 eFt 
 Kistérségi támogatás (2013.07.01-)   026/8419019              35.106 eFt 
 Kistérségi támogatás (normatíva pótigény)  026/8419019      155 eFt 
 Diákmunkások támogatása (egyéb kp-i tám.) 026/8419019      784 eFt 
 Normatíva lemondás    026/8419019             -  3.262 eFt 
 Likvid hitel törlesztési támogatás   026/8419019              48.059 eFt 
 Természetbeni Erzsébet utalványok  026/8419019   7.639 eFt 
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Kapott támogatások előirányzata összesen:                         124.563  e Ft 
 
     
Intézményi működési bevételek: 
  
 Átadott intézmények pénzmaradványa  056/8419079             - 3.814 eFt 
 Adóérdekeltségi bevétel    021/8411331   9.906 eFt 
 Kamatbevétel (átcsoportosítás)   019/8411261            - 49.440 eFt 
  
Intézményi bevételek összesen:                 - 43.348 e Ft 
 
Működési célú átvett pénzeszközök: 
  
 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  037/8821181        50 eFt 
 Közhasznú munkavégzés támogatása  052/8904421   3.200 eFt 
 Bartók Iskola Támop támogatás   019/8411261   4.382 eFt 
 Mezőőri támogatás    011/8130001                1.150 eFt 
 Ady Iskola pályázati támogatás   019/8411261   1.012 eFt 
 Földvédelmi járulék visszautalás   019/8411261   7.256 eFt 
 
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:                              17.050 eFt    
 
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 
 
 Kistérségi Szolgáltató Központ építése  072/4120006              126.406 eFt 
 
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen:                126.406 eFt 
 
 
Felhalmozási bevételek:     
  
 Gépkocsi értékesítés     019/8411261       500 eFt 
 Kamatbevétel (átcsoportosítás)   019/8411261               49.440 eFt 
 
Felhalmozási bevételek összesen:                  49.940 eFt 
  
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások 
  
 Városi utcabál (megbízási díjak)   054/8411921        86 eFt 
 Kitüntetések, díjak    054/8411921      958 eFt 
 Nyári napközi     073/8520111                    455 eFt 
 Diákmunkások      019/8411261      784 eFt 
 Közhasznú munkavégzés    052/8904421                2.520 eFt 
 Mezőőrök bére     011/8130001      472 eFt 
 Átadott intézm. kapcs.kiadás(szakf.mód.)  025/8414031              - 5.865 eFt 
 Átadott intézm.kapcs.kiadás (szakf.mód.)  073/8520111                4.195 eFt 
 Átadott intézm.kapcs.kiadás (szakf.mód.)  074/8520211                1.250 eFt 
 Átadott intézm.kapcs.kiadás (szakf.mód.)  028/8520311                   420 eFt 
 Bérkompenzáció (05-07.hó)   011/8130001        67 eFt 
 Megbízási díj (dr.Molnár Andor-külső)  019/8411261                1.018 eFt 
 
Személyi juttatások összesen:                                 6.360 eFt 
      
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
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 Városi utcabál (megbízási díjak)   054/8411921     23 eFt 
 Kitüntetések, díjak    054/8411921   258 eFt 
 Nyári napközi     073/8520111   111 eFt 
 Közhasznú munkavégzés    052/8904421   680 eFt 
 Mezőőrök bére     011/8130001   128 eFt 
 Bérkompenzáció (05-07.hó)   019/8411261     17 eFt 
 Megbízási díj (dr.Molnár Andor-külső)  011/8130001                248 eFt 
 
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:                              1.465  eFt  
 
 
Dologi kiadások 
  
 HPV védőoltás     019/8411261   660 eFt 
 Városközpont avatás(Gombás étterem)  054/8411921   400 eFt  
 Nyári napközi (készletbeszerzés)   073/8520111   118 eFt 
 Nyári napközi (szolgáltatások)   073/8520111   242 eFt  
 Intézmények rezsi kiadása (szolgáltatások)  099/8414031           - 3.814 eFt 
 Zrínyi Iskola padlófelújítás (átcsoportosítás felh.-ra) 081/8414031           - 3.389 eFt 
 Megvalósíthatósági tanulmány KEOP(egyéb dologi) 001/3821011              4.572 eFt 
 Földkönyvi adatok (különféle dologi)  011/8130001   273 eFt 
 Geodéziai felmérés (különféle dologi)  019/8411261     63 eFt 
 Comenius kiküldetés, repi, egyéb dologi (különf.dol) 069/8421551   675 eFt 
 Comenius bérleti díj (szolgáltatások)  069/8421551     95 eFt 
 Comenius kifizetői szja (különféle dologi)               069/8421551     90 eFt 
 Iskolák tanterem festése (szolgáltatások)  073/8520111             1.210 eFt 
 Iskolák tanterem festése (szolgáltatások)  074/8520211             1.210 eFt 
 
Dologi kiadások összesen:                               2.405 eFt 
   
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
  

Rendszeres szociális segély (06-09.hó)  030/8821111   6.725 eFt  
 Lakásfenntartási támogatás (06-09.hó)  032/8821131   4.775 eFt 
 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (06-07.hó) 037/8821181        50 eFt    
 Bérpótló támogatás (06-09.hó)   030/8821111              17.577 eFt 
 Beiskolázási segély (ált.tartalékból)  043/8821291   2.500 eFt 
 Óvodáztatási támogatás (06.hó)   038/8821191      190 eFt 
 Kiegészítő gyermekvédelmi tám.(Erzsébet ut.) 037/8821181   7.639 eFt 
  
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                               39.456 eFt 
                 
 
 
Egyéb működési célú kiadások (átadott) 
 
 Fogathajtó fesztivál    054/8411921                1.600 eFt 
 Polgármesteri Hivatal (Toyota Avensis bérlet) 077/8419136   3.860 eFt 
 Városüzemeltetési Kft. (hóeltakarítás)  019/8411261   2.000 eFt 
 DPMTISZK támogatás    019/8411261   1.472 eFt 
 Intézményi támogatás (Arany – könyvtári tám.) 077/8419136   1.531 eFt 
 Kistérségi támogatás (kieg. támog. 2013.06.30-ig) 026/8419019      687 eFt 
 Kistérségi támogatás (2013.07 hó - )  026/8419019              35.106 eFt 
 Kistérségi támogatás (normatíva pótigény)  026/8419019      155 eFt 
 Civil szervezetek támogatása (szakfeladat mód.) 070/8411265              - 8.000 eFt 
 Civil szervezetek támogatása (szakfeladat mód.) 049/8903011   8.000 eFt 
 Polgármesteri Hivatal (adóérdekeltségi bevétel) 077/8419136   9.906 eFt 
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 Polgármesteri Hivatal (városi utcabál megb.díj.) 077/8419036      157 eFt 
 Római Katolikus Plébánia tám.(101/2013.(IV.25.)) 070/8411265   2.000 eFt 
 Intézményi támogatás(Arany-könyvtári,közműv.tám.)077/8419136   4.600 eFt 
 Fegy támogatás     070/8411265   1.500 eFt 
 Intézményi támogatás (óvodák felújítása)  077/8419136   2.880 eFt 
 Intézményi támogatás (Liliom óvoda nyílászáró) 077/8419136   1.000 eFt 
 Intézmények alulfinanszírozása (Eü központ) 077/8419136              - 7.708 eFt 
 Polgármesteri Hivatal (geodéziai felm.,földkönyv) 077/8419136   -  336 eFt 
 Intézmények támogatása (Arany:utcabál,gynap,…) 077/8419136   8.514 eFt 
 Polgármesteri Hivatal (mezőőri támog.2012) 077/8419136      550 eFt 
 Polgármesteri Hivatal tám.(bérkompenzáció) 077/8419136      684 eFt 
 Intézmények támogatása (bérkompenzáció)  077/8419136   3.262 eFt 
 Intézmények támog. (dr.Molnár Andor megb.díj) 077/8419136              - 1.266 eFt 
 Kistérségi támogatás(bérkompenzáció.)               026/8419019      508 eFt 
 Intézmények támogatása (álláshely bővítés)  077/8419136   3.188 eFt 
 
Egyéb működési célú kiadások (átadott) összesen:                              75.850 eFt  
 
 
 
Likvid hitel törlesztés    
 
 Hiteltörlesztés     055/8419069                31.669 eFt 
 
Hitel törlesztés összesen:                     31.669 eFt 
 
 
Önkormányzati beruházási kiadások 
  
 Csatornabekötések    004/4221001       530 eFt 
 Felújítás (Bartók Iskola nyílászáró csere)  073/8520111    3.719 eFt 
 Felújítás (Bartók Iskola nyílászáró csere)  074/8520211    3.719 eFt 
 Felújítás (Zrínyi Iskola padlófelújítás)  073/8520111                 1.694 eFt 
 Felújítás (Zrínyi Iskola padlófelújítás)  074/8520211                 1.695 eFt 

Felújítások (óvodák)    002/4120001              -  2.880 eFt 
 Beruházási feladatok (Eü központ)   006/4120001                 7.708 eFt 
 Kistérségi Szolgáltató Központ építése  072/4120006             133.661 eFt 
 Felújítás (iskolák tanterem festése-átcsop.dologi) 002/4120001              - 2.420 eFt 
 
Önkormányzati beruházási kiadások összesen:                             147.426 eFt 
 
 
Egyéb felhalmozási célú kiadások (átadott pénzeszköz) 
 
 Városüzemeltetési Kft.(fűnyíró beszerzés)  019/8411261      300 eFt 
 Városüzemeltetési Kft. (gépkocsi értékesítés) 019/8411261                   500 eFt 
 Közműfejlesztési támogatás   026/8419019        59 eFt 
 
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:                                                                                     859 eFt 
 
 
Kötvénykiadások 
 
 Opciós betét 60%     026/8419019             600.000 eFt 
 Kötvény tőke törlesztés    055/8419069               17.837 eFt 
 
Kötvénykiadások összesen:                 617.837 eFt 
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Céltartalék változása (019/8411261): 
 
 HPV védőoltás         - 660 eFt 
 Civil szervezetek támogatása (166/2013.(VI.27.)sz.Kt.hat. fűnyíró beszerzés)  - 300 eFt 
 Számlaegyenlegek-környezetvédelmi szla-csatornabekötések    - 530 eFt 
 Városi rendezvények (városközpont avatás)      - 400 eFt 
 Városi rendezvények (városi utcabál, fogathajtó fesztivál)              - 1.866 eFt 
 Város által alapított díjak (kitüntetések)                - 1.216 eFt 
 Nyári napközis tábor                    -  926 eFt 
 Pályázattól függő beruházások (165/2013.(VI.27.)sz.Kt.hat. Bartók nyílászáró csere)   - 7.438 eFt 
 Pályázattól függő beruházások (165/2013.(VI.27.)sz.Kt.hat. Támop támogatás)               4.382 eFt 
 Kötvénybefektetés               - 600.000 eFt 
 Közművelődési támogatás                   - 3.000 eFt 
 Könyvtári támogatás                    - 1.600 eFt 
 Közbiztonság támogatása                   - 1.500 eFt  
 Pályázattól függő beruházások (Liliom óvoda nyílászáró csere)              - 1.000 eFt 
 Pályázattól függő beruházások (146/2013.(VI.19.)KT.hat.megvalósíthat.tanulmány)     – 4.572 eFt  
 Comenius                        - 860 eFt 
 Városi rendezvények (gyereknap,utcabál,fogathajtás,böllérverseny)              - 8.514 eFt 
 Számlaegyenlegek (városközpont beruházás)                - 7.255 eFt 
 Végkielégítés,felmentés (189/2013.(IX.12.),191/2013.(IX.12.) KT.hat.álláshely bőv.    – 3.188 eFt 
  
Céltartalék változása összesen:                            - 640.443 eFt 
                 
 
Általános tartalék változása(057/8419081): 
  
 Ellátottak pénzbeli juttatásaira (170/2013.(VI.27.)sz. Kt.hat.)               - 2.500 eFt 
 Toyota Avensis bérlet (167/2013.(VI.27.)sz.Kt. hat.)                - 3.860 eFt 
 Városüzemeltetési Kft.hóeltakarítás (164/2013.(VI.27.)sz.Kt.hat.)              - 2.000 eFt 
 DPMTISZK támogatás (178/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.)               - 1.472 eFt 
 Ady Iskola pályázati támogatás       1.012 e Ft 
 Földvédelmi járulék        7.256 eFt  
 Normatíva lemondás                   - 3.262 eFt 
 Kötvény tőke törlesztés                   - 3.447 eFt 
 
Általános tartalék változása összesen:                               - 8.273  eFt 
 
 
 
    
2. Gyál Város Polgármesteri Hivatal 
 
A) Bevételek 
Működési bevételek 
 
Kapott támogatások 
  
 Önkormányzati tám.(Toyota Avensis bérlet)  777/8419136   3.860 eFt 
 Önkormányzati támogatás (adóérdekeltségi bevétel) 777/8419136   9.906 eFt 
 Önkormányzati támogatás (városi utcabál megb.díj.) 777/8419136      157 eFt 
 Önkormányzati támogatás (földkönyvi adatok) 777/8419136    - 336 eFt 
 Önkormányzati támogatás (mezőőri támogatás) 777/8419136       550 eFt 
 Önkormányzati támogatás (bérkompenzáció) 777/8419136       684 eFt 
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Kapott támogatások összesen:                                             14.821 e Ft 
 
 
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások 
               
 Adóérdekeltség     719/8411261   1.553 eFt 
 Adóérdekeltség     721/8411331   4.850 eFt 
 Adóérdekeltség     722/8411431   1.550 eFt 
 Városi utcabál megbízási díj   719/8411261      122 eFt 
 Mezőőri bér (2012)    711/8130001      433 eFt 
 Bérkompenzáció     711/8130001      540 eFt 
 Megbízási díj (adós levelek postázása-dologi elvon.) 721/8411331      212 eFt 
  
Személyi juttatások összesen:                                                                                                           9.260 eFt 
 
 Adóérdekeltség     719/8411261      400 eFt 
 Adóérdekeltség     721/8411331   1.153 eFt 
 Adóérdekeltség     722/8411431      400 eFt 
 Városi utcabál megbízási díj   719/8411261        35 eFt 
 Mezőőri bér (2012)    711/8130001      117 eFt 
 Bérkompenzáció     711/8130001      144 eFt 
 Megbízási díj (adós levelek postázása-dologi elvon.) 721/8411331        60 eFt 
 
Munkaadókat terhelő járulék összesen      2.309 eFt 
 
 
Dologi kiadások: 
 
 Toyota Avensis bérleti díj    719/8411261   3.860 eFt 
 Festmények vásárlása (átcsoportosítás)  719/8411261    - 500 eFt 
 Geodéziai felmérés,földkönyvi adatok (átcsop.Önk.) 719/8411261    - 336 eFt 
 Elvonás (adós levelek postázása)   721/8411331                 - 272 eFt 
 
Dologi kiadások összesen:        2.752 eFt 
 
 
Felhalmozási kiadások: 
 
 Festmények vásárlása    719/8411261     500 eFt 
 
Felhalmozási kiadások összesen:          500 eFt 
 
 
 
 
3. Intézmények 
 
 
Tulipán Óvoda 

 
Személyi juttatások(bérkomp.05-07.hó nem rendsz.) 8510111   599 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.05-07.hó) 8510111   162 eFt 
Költségvetési támogatás    8419136   761 eFt 
 
Felhalmozási kiadások (felújítás)   8510111   700 eFt 
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Költségvetési támogatás (felújítás)   8419136   700 eFt 
 
Személyi juttatások (óvodapszihológus 1fő)  8510111   259 eFt 
Személyi juttatások  (pedagógiai asszisztens 3fő) 8510111             1.125 eFt 
Személyi juttatások (gazdasági ügyintéző 1fő) 8510111             -  375 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék    8510111   273 eFt 
Költségvetési támogatás    8419136             1.282 eFt 
 
 
        

Liliom Óvoda 
 
Személyi juttatások(bérkomp.05-07.hó nem rendsz.) 8510111   523 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.05-07.hó) 8510111   142 eFt 
Költségvetési támogatás    8419136   665 eFt 

 
Felhalmozási kiadások (felújítás)   8510111             1.980 eFt 
Költségvetési támogatás (felújítás)   8419136                          1.980 eFt 

 
Személyi juttatások  (pedagógiai asszisztens 3fő) 8510111             1.125 eFt 
Személyi juttatások (gazdasági ügyintéző 1fő) 8510111             -  375 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék    8510111   203 eFt 
Költségvetési támogatás    8419136                953 eFt 

 
 
 
Tátika Óvoda 
 

Személyi juttatások(bérkomp.05-07.hó nem rendsz.) 8510111   602 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.05-07.hó) 8510111   163 eFt 
Költségvetési támogatás    8419136   765 eFt 

 
Felhalmozási kiadások (felújítás)   8510111             1.200 eFt 
Költségvetési támogatás (felújítás)   8419136                          1.200 eFt 

 
Személyi juttatások  (pedagógiai asszisztens 3fő) 8510111             1.125 eFt 
Személyi juttatások (gazdasági ügyintéző 1fő) 8510111             -  375 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék    8510111   203 eFt 
Költségvetési támogatás    8419136                953 eFt 

 
Bóbita Bölcsőde 
 

Személyi juttatások(bérkomp.05-07.hó nem rendsz.) 8891011    326 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.05-07.hó) 8891011      88 eFt 
Költségvetési támogatás    8891011    414 eFt 

 
 
Arany János Közösségi Ház és Könyvtár 
 

Személyi juttatások(bérkomp.05-07.hó nem rendsz.) 9101231       99 eFt 
Személyi juttatások(bérkomp.05-07.hó nem rendsz.) 9105021     293 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.05-07.hó) 9101231       27 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.05-07.hó) 9105021       79 eFt 
Költségvetési támogatás    8419136     498 eFt 
 
Dologi kiadások (átcsop. intézményi kérelemre) 9105021               -1.437 eFt 
Felhalmozási kiadások (átcsoportosítás)  9105021   1.437 eFt 
 
Dologi kiadások (városi rendezvényekre)  9105021   8.514 eFt 
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Költségvetési támogatás (városi rendezvények) 8419136   8.514 eFt 
 
Dologi kiadások (könyvtári,közművelődési tám.) 9101231   6.131 eFt 
Költségvetési támogatás (könyvtári,közműv.tám.) 8419136   6.131 eFt 

 
 
Városi Egészségügyi Központ 
 

Személyi juttatások(bérkomp.05-07.hó nem rendsz.) 8690411     107 eFt 
Személyi juttatások(bérkomp.05-07.hó nem rendsz.) 8690421       18 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.05-07.hó) 8690411       29 eFt 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.05-07.hó) 8690421         5 eFt 
Költségvetési támogatás    8419136     159 eFt 

  
Dologi kiadások (átcsop. intézményi kérelemre) 8621011                 - 183 eFt 
Felhalmozási kiadások (átcsoportosítás)  8621011      183 eFt 

 
Dologi kiadások (átcsop. intézményi kérelemre) 8690411                 - 238 eFt 
Felhalmozási kiadások (átcsoportosítás)  8690411      238 eFt 
 
Személyi juttatások (dr.Molnár Andor –rendszeres) 6920001              - 1.018 eFt 

              Munkaadókat terhelő járulék 6920001    - 248 eFt 
 Költségvetési támogatás    8419136               -1.266 eFt 
 
 Személyi juttatások (OEP támogatás-külső)  8621011   1.808 eFt 
 Munkaadókat terhelő járulék (OEP támogatás) 8621011      400 eFt 
 Felhalmozási kiadások (OEP támogatás)  8621011      333 eFt 
 Dologi kiadások (OEP támogatás)   8621011   6.341 eFt 
 Kapott támogatás (OEP)    8621011   8.882 eFt  
  

Felhalmozási kiadások (elvonás)   6920001              - 7.708 eFt 
 Költségvetési támogatás    8419136              - 7.708 eFt 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

Az előterjesztést készítette:    Vargáné Molnár Enikő pénzügyi ügyintéző 
     
 

Az előterjesztést ellenőrizte:  Diera Éva irodavezető  
 
 
Gyál, 2013. szeptember 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 4.674.744 e Ft-ban 
 bevételi főösszegét 4.674.744 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 



B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 3 105 146 4 218 165 4 492 776
     Működési célú bevételek 2 325 569 2 438 588 2 536 853
        Kapott támogatás 575 884 619 701 744 264
        Közhatalmi bevételek 1 402 998 1 402 998 1 402 998
        Intézményi működési bevétel 294 505 294 505 251 157
        Működési célú átvett pénzeszközök 52 182 14 326 31 376
        Múködési célú hitelfelvétel 0 0 0
        2012 évi működési célú pénzmaradvány 107 058 107 058

     Felhalmozási célú bevételek 779 577 1 779 577 1 955 923
        Felhalm. célú támogatás értékű bevétel 487 091 487 091 613 497
        Felhalmozási bevétel 0 0 49 940
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 290 986 290 986 290 986
        Kölcsönök(munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 1 500 1 500 1 500
        2012 évi felhalmozási pénzmaradvány 1 000 000 1 000 000

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 26 730 36 866 36 866
     Működési célú bevételek 26 730 36 866 36 866
        Intézményi működési bevétel 26 730 26 730 26 730
       2012.évi pénzmaradvány 0 10 136 10 136
    Felhalmozási célú bevételek 0 0 0

3. Intézmények bevételei 68 288 143 928 145 102
     Működési célú bevételek 68 288 143 928 145 102
        Intézményi működési bevétel 68 288 68 288 68 288
        Működési célú támogatás értékű bevétel OEP 52 182 61 064
       Működési célú átvett pénzeszközök 20 768 13 060
       2012.évi pénzmaradvány 2 690 2 690
     Felhalmozási célú bevételek 0 0 0

B e v é t e l e k összesen: 3 200 164 4 398 959 4 674 744

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 2 178 351 3 332 602 3 568 683
     Működési célú kiadások 1 057 599 2 203 844 1 673 803
        Személyi juttatások 43 825 51 383 57 743
        Munkaadókat terhelő járulékok 11 465 12 305 13 770
        Dologi kiadások 629 030 641 883 644 288
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 000 72 403 111 859
        Egyéb működési célú kiadások (átadott) 192 658 246 994 284 314
       Likvid hitel törlesztés 47 503 47 503 79 172
      Tartalékok 100 118 1 131 373 482 657
          - céltartalék 95 118 1 123 100 482 657
          - általános tartalék 5 000 8 273 0

      Felhalmozási célú kiadások 1 120 752 1 128 758 1 894 880
         Intézményi beruházás 928 042 932 680 1 074 579
         Felújítások 5 300 5 300 10 827
         Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 11 550 11 918 12 777
         Kötvénykiadások 174 360 174 360 792 197
         Kölcsönök 1 500 4 500 4 500

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 373 553 384 675 399 496
     Működési célú kiadások 370 483 381 605 395 926
         Személyi juttatások 196 614 205 393 214 653
         Munkaadókat terhelő járulékok 50 574 52 917 55 226
         Dologi kiadások 123 295 123 295 126 047
        Egyéb működési célú kiadás (átadott pe.) 0 0 0
    Felhalmozási célú kiadások 3070 3 070 3 570

3. Intézmények kiadásai 648 260 681 682 706 565
     Működési célú kiadások 648 260 667 635 694 155
      Személyi juttatások 309 434 313 009 318 897
      Munkaadókat terhelő járulékok 81 635 82 592 84 096
      Dologi kiadások 257 191 272 034 291 162
      Felhalmozási kiadások 0 14 047 12 410

K i a d á s o k összesen: 3 200 164 4 398 959 4 674 744

2013.10.hó 
mód.ei.

 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2013. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt 
előirányzatonként

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
eredeti ei.

M e g n e v e z é s



2 325 569 2 438 588 2 536 853

Kapott támogatás 575 884 619 701 744 264
Önkormányzatok költségvetési támogatása 575 884 619 701 744 264
          Támogatások 575 884 575 884 572 622
          Támogatások Kistérség 35 948
          Egyes szociális feladatok támogatása 37 776 67 043
          Központosított előirányzat 483 2 073
               Működési célú közp.ei. 365 537
              Felhalmozási célú közp.ei. 118 1 536
          Egyéb központi támogatás 5 558 66 578

Közhatalmi bevétel 1 402 998 1 402 998 1 402 998
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 402 998 1 402 998 1 402 998
         Helyi adók 1 402 998 1 402 998 1 402 998
                Építményadó 205 299 205 299 205 299
                Iparűzési adó 1 088 817 1 088 817 1 088 817
                Gépjárműadó 108 882 108 882 108 882
                Bírság, pótlék
                Talajterhelési díj

Intézményi működési bevételek 294 505 294 505 251 157
Működési bevételek 294 505 294 505 251 157
   Bérleti díj Mezőhúsgép 4 800 4 800 4 800
   Bérleti díj Navax 3 622 3 622 3 622
   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 102 000 102 000 102 000
   Bérleti díj DPMV Zrt 50 044 50 044 50 044
   Bérleti díj Eisberg Kft. 480 480 480
   Kamatbevétel 49 440 49 440 0
   Kiszámlázott term. és szolg. Áfa 27 540 27 540 27 540
   Értékesített eszk. Áfa 0 0 0
   Felsőpakony korábbi évek tartozása 4 844 4 844 4 844
   Egyéb sajátos bevétel 2 250 2 250 2 250
   Átadott intézmények 2012. évi pénzmaradványa 18 619 18 619 14 805
   Átadott intézmények étkezési bevételei 30 086 30 086 30 086
                        -Ady Endre Általános Iskola 17 573 17 573 17 573
                        -Bartók Béla Általános Iskola 5 758 5 758 5 758
                        - Zrínyi Miklós Általános Iskola 6 755 6 755 6 755
       Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 780 780 780
   Adóérdekeltségi bevétel 9 906

Működési célú átvett pénzeszközök 52 182 14 326 31 376
Működési célú pénzeszköz átvétel 52 182 14 326 31 376
        Segélykifizetések állami támogatása 0 3 546 7 946
        Működési célú támogatás értékű bevétel (OEP) 52 182 0 0
       MÁK 2012 évi normatíva elszámolás 10 780 10 780
      Ady,Bartók iskola pályázati támogatás 5 394
      Földvédelmi járulék 7 256
Működési célú hitelfelvétel 0 0 0

2012 évi működési célú pénzmaradvány 107 058 107 058

779 577 779 577 955 923

Felhalmozási célú támogatás értékű bev. 487 091 487 091 613 497
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Uniós) 487 091 487 091 613 497
      Kistérségi Szolgáltató Központ építése 314 643 314 643 391 637
      Kistérségi Szolgáltató Központ Eu önerő támogatás 22 448 22 448 71 860
      Bölcsőde bővítése 150 000 150 000 150 000

Felhalmozási bevétel 0 0 49 940
     Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 500
     Kamatbevétel 0 0 49 440

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 290 986 290 986 290 986
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (hazai) 290 986 290 986 290 986
      Közérdekű köt.váll. - Raiffeisen Bank, Erste Bank 2 000 2 000 2 000
                                   - MO melleti szab. Ter. 18 986 18 986 18 986
        2012. évi pénzmaradvány Önkormányzat 270 000 270 000 270 000

2012 évi felhalmozási célú pénzmaradvány 1 000 000 1 000 000

1 500 1 500 1 500
Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 1 500 1 500 1 500

Önkormányzat bevételei összesen: 3 105 146 4 218 165 4 492 776

2.sz. melléklet
adatok eFt-ban

Gyál Város Önkormányzat

2013. évi bevételei 

2013.10.hó 
mód.ei.

    Kölcsönök

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

M e g n e v e z é s
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.évi 

eredeti ei.



3. sz. melléklet
adatok  Ft-ban

2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 103 043 203

2. sz.

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
II.1./a Óvodapedagógusok támogatása 196 352 000
II.1./b Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása 65 280 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás 43 902 000
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 81 294 000

2. sz. III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 58 239 757
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 39 958 057
III.3. Bölcsődei ellátás 18 281 700

2. sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása 27 108 060

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

3.sz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 665 242

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 575 884 262

Gyál Város Önkormányzat

2013. évi  támogatásai

Kv.tvr.   
mell.

Megnevezés

2013. évi eredeti ei.



Pf. 
szám

Megnevezés
2013. évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

Személyi juttatások 43 825 51 383 57 743

Rendszeres személyi juttatás 20 795 25 033 28 809

Polgármester, alpolgármester alapilletménye 12 059 12 059 12 059

Közalkalmazottak alapilletménye 2 736 2 736 3 992

Átadott intézmények technikai dolgozóinak 2012.dec.alapilletménye 2 727 2 727

Közmunka foglalkoztatás önrésze 6 000 7 511 10 031
Nem rendszeres személyi juttatás 3 602 6 922 6 989
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása 295 295 295
Közalkalmazottak keresetkiegészítése 44 111
Közalkalmazottak cafetéria juttatása 295 295 295
Közlekedési költség térítése 3 012 3 012 3 012
Köztisztviselők normatív jutalma 0 138 138
Átadott intézmények technikai dolgozóinak 2012.dec.kifizetései 3 138 3 138
Külső személyi juttatások 19 428 19 428 21 945
Képviselők tiszteletdíja 18 928 18 928 18 928
Állományba nem tartozók megb.díja 500 500 2 059
Kitüntetések, díjak 958

Munkaadókat terhelő járulékok 11 465 12 305 13 770
Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 11 367 12 207 13 672
Egészségügyi hozzájárulás %-os 98 98 98

Dologi kiadások 629 030 641 883 644 288

Készletbeszerzések 245 5 849 6 627
Gyógyszer beszerzés 5 604 6 264
Mezőőrök formaruha 245 245 245
Anyagbeszerzés 118

351 005 353 189 349 143

Közvilágítás 46 632 46 632 46 632
Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj 6 000 6 000 6 000
Karbantartás, kisjavítás 1 784 4 204
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 15 500 15 500 15 500
BKV buszjáratok 60 000 60 000 60 000
Intézmények működési kiadásai 222 873 222 873 215 670
    -Étkezés 114 746 114 746 114 746
                 -Ady Endre Á.I. 46 697 46 697 46 697
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 35 894 35 894 35 894
                 - Bartók Béla Á.I. 32 155 32 155 32 155
    -Rezsi 35 837 35 837 32 023
                 -Ady Endre Á.I. 11 562 11 562 10 290
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 13 154 13 154 11 883
                 - Bartók Béla Á.I. 11 121 11 121 9 850
    - Egyéb üzemeltetés 35 819 35 819 35 330
                 -Ady Endre Á.I. 13 941 13 941 13 941
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 9 000 9 000 9 000
                 - Bartók Béla Á.I. 12 635 12 635 12 146
                 - Kodály Z.Zeneisk. 243 243 243
Átadott intézmények 2012.évi telj.kifizetetlen számlái 36 471 36 471 33 571
                 - Ady Endre Á.I. 7 963 7 963 7 963
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 7 999 7 999 7 999
                 - Bartók Béla Á.I. 11 977 11 977 11 977
                 - Kodály Z.Zeneisk. 10 10 10
                 - Eötvös J KSZKI 8 522 8 522 5 622
Oktatási költség 400 400
Bérleti díj 495
Szállítási szolgáltatások 242

251 993 257 058 262 731
Vissza nem igényelhető Áfa 36 942 38 167 39 217
Felh.kiadáshoz kapcsolódó fordított áfa miatti befiz. 178 899 178 899 178 899
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz. 27 540 27 540 27 540
Egyéb különféle dologi kiadás 2 500 6 048 10 334
Különféle adók, díjak 112 112 202
Kiküldetés 99
Reklám és propaganda kiadások, reprezentáció 6 000 6 292 6 440

25 787 25 787 25 787

Előző évi maradvány visszafizetése 0 0 0
Vagyonbiztosítás 3 012 3 012 3 012
Bankköltség, különféle tagdíjak 13 375 13 375 13 375
Kártérítések 500 500 500
Önk. lakáskiürítéséért fizetendő kártér. 0 0 0
Kamatkiadások működési célú 8 900 8 900 8 900

4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi működési célú kiadások

Szolgáltatások

Különféle dologi kiadások

Egyéb folyó kiadások



Pf. 
szám

Megnevezés
2013. évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi működési célú kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 000 72 403 111 859
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 12 000 32 489 50 066
Rendszeres szociális segély 2 000 9 869 16 594
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6 000 6 000 6 000
Lakásfenntartási támogatás 1 500 7 059 11 834
Rendkívüli szociális segély 4 500 4 500 4 500
Temetési segély 500 500 500
Köztemetés 1 000 1 000 1 000
Beiskolázási segély 1 500 1 500 4 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj 3 000 3 000 3 000
Méltányossági közgyógyellátás 1 000 1 000 1 000
Ápolási díj 3 682 3 682
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 144 7 833
Gyermektartásdíj megelőlegezése 1 483 1 483
Időskorúak járadéka 177 177
Óvodáztatási támogatás 190

1 119 453 1 132 557 1 208 407
   Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 1 600 1 600 1 600
   Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 1 000 1 000 1 000
   Szent József Idősek Klubja 2 625 2 625 2 625
   Bursa Hungarica 3 350 3 350 3 350
   Sportpálya üzemeltetésre támogatás 12 225 12 225 12 225
   Polgármester által felhaszn.keret 5 000 5 000 5 000
   Civil szervezetek támogatása 8 000 8 000
   Kertvárosi Fúvószenekar támogatása 1 568 1 568
   Kincstári fejlesztési támogatás átadása Klebersberg Központnak 5 361 5 361
   Rákóczi Szövetség 150 150
   Iskolai alapítványok támogatása 1 500 1 500
   Gyáli BKSE támogatás 1 000 1 000
   Római Katolikus Plébánia támogatás 2 000
   Fogathajtó fesztivál támogatása 1 600
   FEGY támogatás 1 500
   Kertváros Önk.Társ. Bérkompenzáció 508

   Költségvetési támogatások 926 795 885 563 924 093
   Gyáli Polgármesteri Hivatal támog. 346 823 347 809 362 630
   Gyál Város intézményeinek támogatása 579 972 537 754 561 463

   Intézmények alulfinanszírozása 29 970 22 262

   Támogatások, tagdíjak 166 858 173 645 213 065
   Gyál Várofejl.és Városüz. Kft. műk. támog. 137 126 143 913 145 913
   Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500 1 500 1 500
   Kertváros Önkormányzati Társulás. támog. 27 752 27 752 27 752
                           - tagdíj 713 713 713
                           - normatív támog. 27 039 27 039 27 039
   Kertváros Önkormányzati Társulás. támog.(normatíva) 35 948
   FAÖT tagdíj 480 480 480
   DMTISZK támogatás 1 472
   Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 0 0 0

Likvid hitel törlesztés 47 503 47 503 79 172

Egyéb működési célú kiadások (átadott)



Intézményi beruházások 928 042 932 680 1 074 579
1. Beruházási feladatok 928 042 932 680 1 074 579
1.1. Beruházási feladatok (nem EU-s támogatással) 108 508 113 146 121 384
   Településrendezési eszközök felülvizsgálata 8 890 8 890 8 890
   Sportcsarnok építéshez tervkészítés 17 526 17 526 17 526
   Járdaépítés, gyalogátkelő építés 52 742 52 742 52 742
   Gyál-felső Vasútállomás épület felújítása 28 000 28 000 28 000
   Dózsa György út utcaszélesítésre igénybe vett ter. megvásárlása 1 350 1 350 1 350
   GYTH  törzstőke 1 000 1 000
   Intézmények energetikai korszerűsítése 1 207 1 207
   Sportpálya fejlesztési tanulmány 1 905 1 905
   Comenius program notebook, projektor 526 526
   Csatornabekötések 530
   Egészségügyi Központ beruházás 7 708

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási felad. 819 534 819 534 953 195
   Kistérségi Szolgáltató Központ építése * 612 650 612 650 746 311
   Bóbita Bölcsőde bővítése ** 206 884 206 884 206 884

Felújítások 5 300 5 300 10 827
   Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 5 300 5 300 0
   Bartók Iskola nyílászáró csere 7 438
   Zrínyi Iskola padlófelújítás 3 389

Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 11 550 11 918 12 777
Gyál Városüzemeltetési és Városf. Kft beruh.átadott támog. 11 550 11 800 12 600
Közműfejlesztési támogatás 118 177

Kötvénykiadások 174 360 174 360 792 197
Kötvény tőke törlesztése 141 120 141 120 158 957
Kötvény kamat törlesztése 33 240 33 240 33 240
Opciós betét 60 %-a 600 000

Kölcsönök 1 500 4 500 4 500
       Munkáltatói kölcsön lakásépítésre 1 500 1 500 1 500
       GY.T.H. tagi kölcsön 3 000 3 000

*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".

5.sz melléklet
adatok e.Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi felhalmozási célú kiadások

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s



Civil szervezetek támogatása 10 000 1 544 1244
Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) 1 500 1 500 0
Nyári napközis tábor 1 000 1 000 74
Iskolai alapítványok támogatása 1 500 0 0
Udvari játékok felülvizsgálata 1 524 1 524 1 524
Városi rendezvények 20 000 14 941 4 161
Város által alapított díjak 2 000 2 000 784
Pályázati pénzeszközök 12 560 12 560 7 960
     ebből: közművelődési támogatás 3 000 3 000 0
       ebből: könyvtári támogatás 1 600 1 600 0
     ebből: egyéb pályázatokhoz 7 960 7 960 7 960
HPV védőoltás 8 000 2 116 1 456
Átadott intézmények szakmai munkához tartozó kiadások 5 000 0 0
Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 8 034 8 034 4 846
Hóeltakarítás 4 000 0 0
Pályázattól függő beruházások önrésze 20 000 9 929 1 301
Pénzmaradvány - kötvénybefektetés 1 000 000 400 000
Pénzmaradvány - számlaegyenlegek 59 636 51 851
Pénzmaradvány - MÁK fejlesztési támogatás 0 0
Pénzmaradvány - Comenius program 6 070 5 210
Bóbita Bölcsőde 2012 évi szabad pénzmaradvány 2 246 2 246

Céltartalék összesen: 95 118 1 123 100 482 657

Általános tartalék 5 000 8 273 0

6.sz.melléklet
adatok eFt-ban

Gyál Város Önkormányzat

2013. évi cél- és általános tartaléka

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

Megnevezés



Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013. évi terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
2013. évi 

terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
2013. évi 

terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
2013. évi 

terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
0 0 0 59 544 0 0 0 0 0 0 59 544 59 544

Kapott támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          Támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek 59 544 0 0 59 544 59 544
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

0 0 0 150 000 150 000 150 000 337 091 337 091 463 497 0 0 0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 150 000 150 000 150 000 337 091 337 091 463 497
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

0 0 0 209 544 150 000 150 000 337 091 337 091 463 497 0 59 544 59 544

0 0 4 908 0 0 0 178 899 178 899 178 899 0 0 0
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások 4 908 178 899 178 899 178 899
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)
Likvid hitel törlesztés
Tartalékok

0 0 0 50 826 50 826 53 234 819 534 819 534 953 195 0 0 530
Intézményi beruházások 45 526 45 526 53 234 819 534 819 534 953 195 530
Felújítások 5 300 5 300
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

0 0 4 908 50 826 50 826 53 234 998 433 998 433 1 132 094 0 0 530

7.sz.melléklet

adatok eFt-ban

Önkormányzat bevételei összesen:

3 821 011 4 120 001 4 120 006 4 221 001

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

       Kölcsönök



Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

       Kölcsönök

Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013. évi terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
2013. évi terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

0 0 0 27 711 27 711 27 711 2 375 2 375 2 375 8 902 8 902 8 902 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

27 711 27 711 27 711 2 375 2 375 2 375 8 902 8 902 8 902

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

0 0 0 27 711 27 711 27 711 2 375 2 375 2 375 8 902 8 902 8 902 0

0 0 0 112 372 112 372 112 372 2 374 2 374 2 374 0 0 0 4 026
3 031

750
112 372 112 372 112 372 2 374 2 374 2 374 245

54 092 54 092 54 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 092 54 092 54 092

54 092 54 092 54 092 112 372 112 372 112 372 2 374 2 374 2 374 0 0 0 4 026

7.sz.melléklet

adatok eFt-ban

5 629 171 6 820 0214 299 001 5 629 131



Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

       Kölcsönök

Gyál Város Önkormányzat
 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
2013. évi 

terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
2013. évi 

terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
2013. évi terv

0 1 150 0 0 0 56 834 163 892 127 102 0 0 0 1 402 998
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 402 998
1 402 998

56 834 56 834 7 394
1 150 12 650

107 058 107 058
0 0 0 0 0 270 000 1 270 000 1 319 940 20 986 20 986 20 986 0

49 940
270 000 270 000 270 000 20 986 20 986 20 986

1 000 000 1 000 000

0 1 150 0 0 0 326 834 1 433 892 1 447 042 20 986 20 986 20 986 1 402 998

4 082 4 766 43 909 43 909 43 909 416 515 341 797 830 754 13 575 24 293 19 793 0
3 075 3 614 34 794 34 794 34 794 1 802

762 907 9 115 9 115 9 115 248
245 245 154 539 166 652 167 430

166 858 175 145 178 617 13 575 24 293 19 793

95 118 1 123 100 482 657
0 0 0 0 0 11 550 17 007 17 807 0 0 0 0

2 207 2 207

11 550 11 800 12 600

3 000 3 000

4 082 4 766 43 909 43 909 43 909 428 065 358 804 848 561 13 575 24 293 19 793 0

7.sz.melléklet

adatok eFt-ban

8 411 261 8 411 2658 130 001 8 411 121



Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

       Kölcsönök

Gyál Város Önkormányzat 7.sz.melléklet

2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
2013. évi terv

1 402 998 1 412 904 0 0 0 0 0 0 119 740 119 740 119 740 628 066
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 884

575 884

0

1 402 998 1 402 998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 402 998 1 402 998

9 906 119 740 119 740 119 740
52 182

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

1 402 998 1 412 904 0 0 0 0 0 0 119 740 119 740 119 740 628 066

0 0 2 000 2 048 5 373 61 574 61 574 61 574 108 127 114 226 100 924 0
1 044 5 865 0

281 234 0
2 000 2 048 2 448 61 574 61 574 61 574 108 127 108 127 100 924

1 600

0 0 0 0 0 0 0 0 8 890 8 890 8 890 0
8 890 8 890 8 890

0 0 2 000 2 048 5 373 61 574 61 574 61 574 117 017 123 116 109 814 0

adatok eFt-ban

8 411 331 8 411 921 8 414 021 8 414 031



Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

       Kölcsönök

Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
2013. évi terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi terv
2013.06.hó 

mód.ei.
592 705 688 001 0 0 0 18 619 18 619 14 805 0 0 0 0 0
581 925 677 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
575 884 608 570

483 2 073

0 0
5 558 66 578

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

0 0
18 619 18 619 14 805

10 780 10 780

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

592 705 688 001 0 0 0 18 619 18 619 14 805 0 0 0 0 0

5 361 41 817 56 403 8 900 88 314 926 795 915 533 946 355 5 000 0 0 0 0

8 900 8 900 9 142

5 361 41 817 926 795 915 533 946 355
47 503 47 503 79 172

5 000 8 273 0
118 600 177 174 360 174 360 192 197 0 0 0 0 0 0 0 0

118 177
600 000 174 360 174 360 192 197

5 479 641 994 230 763 183 260 280 511 926 795 915 533 946 355 5 000 0 0 0 0

7.sz.melléklet

adatok eFt-ban

8 520 1118 419 019 8 419 069 8 419 136 8 419 081



Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

       Kölcsönök

Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként adatok eFt-ban

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
2013. évi terv

2013.06.hó 
mód.ei.

0 0 0 0 780 780 780 0 28 358 52 660 0 177
0 0 0 0 0 0 0 0 28 358 52 660 0 177

28 358 52 660 177
0

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

0
780 780 780

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

0 0 0 0 780 780 780 0 28 358 52 660 0 177

6 205 0 0 2 460 0 0 420 14 000 42 358 66 660 0 177
4 650 1 250 420

345
1 210 1 210

14 000 42 358 66 660 177

5 413 0 0 5 414 0 0 0 0 0 0 0 0

5 413 5 414

11 618 0 0 7 874 0 0 420 14 000 42 358 66 660 0 177

7.sz.melléklet

8 520 211 8 520 311 8 821 111 8 821 121



Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

       Kölcsönök

Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
2013. évi 

terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
2013. évi 

terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
2013. évi 

terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
177 0 5 559 10 334 0 0 0 0 3 682 3 682 0 1 483 1 483
177 0 5 559 10 334 0 0 0 0 3 682 3 682 0 0 0

177 5 559 10 334 3 682 3 682

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

1 483 1 483

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

177 0 5 559 10 334 0 0 0 0 3 682 3 682 0 1 483 1 483

177 1 500 7 059 11 834 0 4 698 5 558 0 0 0 0 1 483 1 483
138 138
186 186
692 1 552

177 1 500 7 059 11 834 3 682 3 682 1 483 1 483

0 0 0 0 0 526 526 0 0 0 0 0 0
526 526

177 1 500 7 059 11 834 0 5 224 6 084 0 0 0 0 1 483 1 483

7.sz.melléklet

adatok eFt-ban

8 821 131 8 421 551 8 821 151 8 899 361



Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

       Kölcsönök

Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

0 144 194 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190

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

144 194

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

0 144 194 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 000 144 7 833 0 0 190 4 500 4 500 4 500 500 500 500 0 6 000 6 000 4 500

6 000 144 7 833 190 4 500 4 500 4 500 500 500 500 6 000 6 000 4 500

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

6 000 144 7 833 0 0 190 4 500 4 500 4 500 500 500 500 0 6 000 6 000 4 500

7.sz.melléklet

adatok eFt-ban

8 821 1918 821 181 8 821 221 8 821 231 8 821 241



Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

       Kölcsönök

Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként 2013. évi b

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0

1 500 1 500 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0

4 500 7 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 8 000 7 600
6 000
1 600

4 500 7 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
8 000

0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0

1 500 1 500 1 500

4 500 7 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 1 500 0 0 8 000 7 600

7.sz.melléklet

adatok eFt-ban

8 903 0118 822 021 8 822 031 8 899 4318 821 291



Kapott támogatás
          Támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

       Kölcsönök

Gyál Város Önkormányzat 
bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013. évi terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
1 919 5 119 0 0 0 2 325 569 2 438 588 2 536 853

0 0 0 0 0 575 884 619 701 744 264
575 884 575 884 608 570

0 483 2 073
0 37 776 67 043
0 0 0
0 5 558 66 578

0 0 0 0 0 1 402 998 1 402 998 1 402 998
1 402 998 1 402 998 1 402 998

0 0 0
294 505 294 505 251 157

1 919 5 119 52 182 14 326 31 376
107 058 107 058

0 0 0 0 0 779 577 1 779 577 1 955 923
487 091 487 091 613 497

0 0 49 940
290 986 290 986 290 986

1 500 1 500 1 500
1 000 000 1 000 000

1 919 5 119 0 0 0 3 105 146 4 218 165 4 492 776
0

9 519 12 719 12 225 12 225 12 225 1 984 394 3 089 407 2 597 896
7 511 10 031 43 825 51 383 57 743
2 008 2 688 11 465 12 305 13 770

629 030 641 883 644 288
33 000 72 403 111 859

12 225 12 225 12 225 1 119 453 1 132 557 1 208 407
47 503 47 503 79 172

100 118 1 131 373 482 657
0 0 0 1 905 1 905 1 120 752 1 128 758 1 894 880

1 905 1 905 928 042 932 680 1 074 579
5 300 5 300 10 827

11 550 11 918 12 777
174 360 174 360 792 197

1 500 4 500 4 500
0

9 519 12 719 12 225 14 130 14 130 3 105 146 4 218 165 4 492 776

9 311 025 Szakfelad. összesen8 904 421

7.sz.melléklet

adatok eFt-ban



Intézm. működési bevételek 26 730 26 730 26 730
Kapott támogatás 346 823 347 809 362 630

             Pénzmaradvány igénybevétel 10 136 10 136
Bevételek összesen: 373 553 384 675 399 496

Személyi juttatások 196 614 205 393 214 653
Munkaadókat terhelő járulékok 50 574 52 917 55 226
Dologi kiadások 123 295 123 295 126 047
Egyéb működési célú kiadás 0 0 0

370 483 381 605 395 926

Felhalmozási célú kiadások 3 070 3 070 3 570

Kiadások összesen: 373 553 384 675 399 496

8.sz.melléklet
adatok eFt-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2013. évi bevételei és kiadásai

2013.10.hó 
mód.ei.

Működési célú kiadások

 Működési kiadások összesen:

2013.évi 
terv

Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú bevételek

Polgármesteri Hivatal kiadásai

2013.06.hó 
mód.ei.

M e g n e v e z é s



Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.évi terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
2013.évi terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
2013.évi terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi terv

Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 21 119
Intézményi működési bevételek 3 000 3 000 3 000 21 119
Kapott támogatás
Pénzmaradvány igénybevétel
Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 21 119

Működési kiadások 0 0 0 0 0 694 0 0 0 56 783 56 783 56 783 215 695
Személyi juttatások 433 32 262 32 262 32 262 106 334
Munkaadókat terhelő járulékok 261 8 000 8 000 8 000 27 474
Dologi kiadások 16 521 16 521 16 521 81 887
Felhalmozási kiadások 3 070
Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 0 0 0 0 0 694 0 0 0 56 783 56 783 56 783 218 765

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

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



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

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
2013.évi terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
2013.évi terv

2013.06.hó 
mód.ei.

31 255 21 119 0 0 0 0 0 0 2 611 2 611 2 611 346 823 347 809
21 119 21 119 2 611 2 611 2 611

346 823 347 809
10 136 10 136
31 255 21 119 0 0 0 0 0 0 2 611 2 611 2 611 346 823 347 809

218 562 224 236 24 743 30 712 36 715 63 610 65 896 67 846 0 0 0 0 0
108 613 110 828 14 178 18 878 23 940 37 225 39 025 40 575
28 062 28 497 3 600 4 869 6 082 10 300 10 786 11 186
81 887 84 911 6 965 6 965 6 693 16 085 16 085 16 085
3 070 3 570

221 632 227 806 24 743 30 712 36 715 63 610 65 896 67 846 0 0 0 0 0

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

8 411 261 8 411 331 8 411 431 8 414 031 8 419 136



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

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
2013.évi terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.10.hó 

mód.ei.
2013.évi terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

362 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 553 384 675 399 496
26 730 26 730 26 730

362 630 346 823 347 809 362 630
10 136 10 136

362 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 553 384 675 399 496

0 4 643 4 643 4 643 5 009 5 009 5 009 0 0 0 370 483 381 605 395 926
3 125 3 125 3 125 3 490 3 490 3 490 196 614 205 393 214 653

600 600 600 600 600 600 50 574 52 917 55 226
918 918 918 919 919 919 123 295 123 295 126 047

3 070 3 070 3 570
0 4 643 4 643 4 643 5 009 5 009 5 009 0 0 0 373 553 384 675 399 496

9 311 021 Szakfelad. összesen

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

8 821 221 8 822 021



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

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban



Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

B e v é t e l e k

      Int. működési bevételek 10 804 10 804 10 804 9 493 9 493 9 493 8 211 8 211 8 211 23 073 23 073 23 073

      Kapott támogatás 125 787 127 071 129 814 120 436 121 495 125 093 121 292 122 647 125 565 63 376 68 849 83 992
Normatív támogatás 119 279 119 279 119 279 106 877 106 877 106 877 104 878 104 878 104 878 27 108 27 108 27 108
Önkormányzati támogatás 6 508 7 792 10 535 13 559 14 618 18 216 16 414 17 769 20 687 0 36 268 41 741 56 884 0
OEP támogatás

2 742 2 742 1 558 1 558 589 589 160 160
ebből alulfinanszírozás 2 742 2 742 1 558 1 558 589 589 160 160

70 70 386 386 299 299 468 468

B e v é t e l e k összesen: 136 591 140 687 143 430 129 929 132 932 136 530 129 503 131 746 134 664 86 449 92 550 107 693

K i a d á s o k

      Személyi juttatások 75 534 76 388 77 996 73 645 74 400 75 673 73 887 74 702 76 054 29 784 30 311 30 703
Rendszeres személyi juttatások 73 382 73 382 74 391 71 506 71 506 72 256 71 105 71 105 71 855 27 950 27 950 27 950
Nem rendszeres személyi juttatások 2 152 3 006 3 605 1 995 2 750 3 273 1 845 2 660 3 262 634 1 161 1 553
Külső személyi juttatások 0 144 144 144 937 937 937 1 200 1 200 1 200

      Munkaadókat terhelő járulékok 20 187 20 417 20 852 19 307 19 507 19 852 19 792 20 012 20 378 7 871 8 009 8 115

      Dologi kiadások 40 870 43 882 43 882 36 977 39 025 39 025 35 824 37 032 37 032 48 794 54 230 67 438

0 700 0 1 980 0 1 200 0 1 437

0 0 0 0

K i a d á s o k összesen: 136 591 140 687 143 430 129 929 132 932 136 530 129 503 131 746 134 664 86 449 92 550 107 693

10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

      Átadott pénzeszköz

Működési bevételek

       Átvett pénzeszközök

       2012. évi pénzmaradvány

Működési kiadások

      Felhalmozási kiadások

Tulipán Óvoda Liliom Óvoda Tátika Óvoda
Arany J. Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár



B e v é t e l e k

      Int. működési bevételek

      Kapott támogatás
Normatív támogatás
Önkormányzati támogatás
OEP támogatás

ebből alulfinanszírozás

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

      Átadott pénzeszköz

Működési bevételek

       Átvett pénzeszközök

       2012. évi pénzmaradvány

Működési kiadások

      Felhalmozási kiadások

Inézmények 2013.évi bevételei és kiadásai

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

14 500 14 500 14 500 2 207 2 207 2 207 68 288 68 288 68 288
0

105 969 106 209 113 984 0 43 112 43 665 44 079 579 972 589 936 622 527
18 690 18 690 18 690 376 832 376 832 376 832

53 787 54 027 52 920 0 24 422 24 975 25 389 150 958 160 922 184 631
52 182 52 182 61 064 52 182 52 182 61 064

14 234 6 526 1 485 1 485 0 20 768 13 060
14 234 6 526 1 485 1 485 0 20 768 13 060

1 432 1 432 35 35 0 2 690 2 690

120 469 136 375 136 442 45 319 47 392 47 806 648 260 681 682 706 565

33 566 33 755 34 692 23 018 23 453 23 779 309 434 313 009 318 897
27 134 27 134 26 138 22 581 22 581 22 581 293 658 293 658 295 171
2 952 3 141 3 266 365 800 1 126 9 943 13 518 16 085
3 480 3 480 5 288 72 72 72 5 833 5 833 7 641

8 362 8 413 8 577 6 116 6 234 6 322 81 635 82 592 84 096

78 541 80 160 86 080 16 185 17 705 17 705 257 191 272 034 291 162

0 14 047 7 093 0 0 14 047 12 410
0

0 0 0 0 0

120 469 136 375 136 442 0 45 319 47 392 47 806 648 260 681 682 706 565

10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen



Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi 
terv

      Int. működési bevételek 28 453 28 453 28 453 800 800 800 55 55 55 12 730
      Kapott támogatás 527 790 558 275 561 463 3 530

OEP támogatás 3 530
13 060 13 060
13 060 13 060

1 432 1 432 755 755
B e v é t e l e k összesen: 28 453 28 453 28 453 800 2 232 2 232 527 790 571 335 574 523 55 810 810 16 260

      Személyi juttatások 0 0 0 6 758 6 758 5 762 0 0 0 223 066 225 710 229 723 0
Rendszeres személyi juttatások 3 958 3 958 2 962 215 993 215 993 218 502
Nem rendszeres személyi juttatások 40 40 40 5 992 8 416 9 920
Külső személyi juttatások 2 760 2 760 2 760 1 081 1 301 1 301

      Munkaadókat terhelő járulékok 1 910 1 910 1 640 59 286 59 716 61 082
      Dologi kiadások 71 732 77 360 77 360 5 512 7 131 7 131 41 939 42 579 42 579 14 190

14 047 6 339 3 880
K i a d á s o k összesen: 71 732 77 360 77 360 14 180 29 846 20 872 0 0 0 324 291 328 005 337 264 14 190

Létszám: 2013. január 1-től 0 2 2 2 0 120 120 120 0
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk. 1 1 1 120 120 120
                 részmunkaidőben foglalt. 1 1 1 0

11.sz.mell.
adatok eFt.

5629121 6920001 8419136 8510111

Intézmények összesen

Működési bevételek

     Átvett pénzeszköz
ebből:alulfinanszírozás

    2012.évi pénzmaradvány

     Felhalmozási kiadások

Működési kiadások

eu.igaz támogatás ovi házio



      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2013. január 1-től
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Intézmények összesen

Működési bevételek

     Átvett pénzeszköz
ebből:alulfinanszírozás

    2012.évi pénzmaradvány

     Felhalmozási kiadások

Működési kiadások

Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.06.hó 
mód ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi 
terv

2013.06.h
ó mód ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi 
terv

12 730 12 730 970 970 970 2 207
3 530 12 412 16 900 16 900 16 900 30 379 30 379 30 379 1 373 1 373 1 373
3 530 12 412 16 900 16 900 16 900 30 379 30 379 30 379 1 373 1 373 1 373

16 260 25 142 17 870 17 870 17 870 30 379 30 379 30 379 1 373 1 373 1 373 0 0 0 2 207

0 1 808 0 0 0 17 911 18 073 18 180 8 897 8 924 8 942 0 0 0 23 018
16 139 16 139 16 139 7 037 7 037 7 037 22 581
1 772 1 934 2 041 1 140 1 167 1 185 365

1 808 720 720 720 72
400 4 358 4 402 4 431 2 094 2 101 2 106 6 116

14 190 20 348 43 283 43 283 43 283 7 376 7 376 7 138 1 144 1 144 1 144 7 036 7 036 7 036 16 185
516 238

14 190 23 072 43 283 43 283 43 283 29 645 29 851 29 987 12 135 12 169 12 192 7 036 7 036 7 036 45 319

0 7 7 7 3 3 3 0 15
7 7 7 3 3 3 15
0 0 0

8690421 86221118621011 8621021

11.sz.mell.
adatok eFt-ban

8690411

ügyelet védőnőkorvosi iskola eu járóbeteg böl



      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2013. január 1-től
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Intézmények összesen

Működési bevételek

     Átvett pénzeszköz
ebből:alulfinanszírozás

    2012.évi pénzmaradvány

     Felhalmozási kiadások

Működési kiadások

Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.06.hó 
mód ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.10.hó 
mód.ei.

2013.évi terv
2013.06.hó 

mód ei.
2013.10.hó 

mód.ei.

2 207 2 207 22 448 22 448 22 448 625 625 625 68 288 68 288 68 288
579 972 610 457 622 527
52 182 52 182 61 064

13 060 13 060
13 060 13 060

35 35 468 468 2 690 2 690
2 242 2 242 22 448 22 916 22 916 625 625 625 648 260 694 495 706 565

23 453 23 779 20 767 21 197 21 490 9 017 9 114 9 213 309 434 313 229 318 897
22 581 22 581 19 310 19 310 19 310 8 640 8 640 8 640 293 658 293 658 295 171

800 1 126 257 687 980 377 474 573 9 943 13 518 15 865
72 72 1 200 1 200 1 200 5 833 6 053 7 861

6 234 6 322 5 550 5 662 5 741 2 321 2 347 2 374 81 635 82 372 84 096
17 705 17 705 39 321 44 757 51 834 9 473 9 473 15 604 257 191 272 034 291 162

1 437 14 047 12 410
47 392 47 806 65 638 71 616 80 502 20 811 20 934 27 191 648 260 681 682 706 565

15 15 10 10 10 4 4 4 161 161 161
15 15 10 10 10 3 3 3 159 159 159

0 1 1 1 2 2 2

Szakfeladatok összesen

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

lcsi közház könyvtár

9105021 91012318891011



12. sz. melléklet

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 45 1 0 46
Liliom Óvoda 39 0 0 39 41 0 0 41
Tátika Óvoda 38 0 0 38 40 1 0 41
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 0 161 165 4 0 169

Mindösszesen 216 2 17 235 222 4 15 241

Létszám 2013 szept. 01-jén

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Összesen

adatok e Ft-ban

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Összesen

Gyáli Polgármesteri Hivatal és Intézmények
2013. évi költségvetési létszámkerete

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2013 jan. 01-jén



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
8 419 136 Támogatási célú finanszírozási műveletek
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:  Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 

2013. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi alakulásáról. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 87. §. (1) bekezdése alapján a 
polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció 
ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat 
költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. 
Az ÁHT 24. §. (1) szerint a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó koncepciót a polgármester 
október 31-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. 
A törvényi kötelezettségnek eleget téve Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
alakulásáról az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket. 
 
 
Bevételek 
 
A bevételi előirányzat és a teljesítési adatok alakulását előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti 
bontásban az előterjesztés 1. sz. melléklete, szakfeladatonkénti bontását pedig a 7. sz., a 9. sz., és a 11. sz. 
mellékletek tartalmazzák. 
A bevételek eredeti előirányzata 3.200.164 e Ft, amely év közben 4.409.636 e Ft-ra módosult, teljesítése 
4.081.631 e Ft, 92,56 %. 
A 2012. évi pénzmaradvány és alulfinanszírozás figyelmen kívül hagyása esetén a bevételek teljesítése 90,03 % 
 
1. Önkormányzat bevételei 
 
Az Önkormányzat bevételeinek részletezését az előterjesztés 2. sz. melléklete, szakfeladatonkénti bontását a 7. 
sz. melléklete tartalmazza. 
 
Működési célú bevételek 
 
Kapott támogatás 
Az önkormányzatok költségvetési támogatása soron került tervezésre és elszámolásra a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. sz. és 3. sz. 
mellékletében meghatározott feladatmutatók alapján az önkormányzatot megillető támogatások összege. A 
támogatások részletezését a rendelettervezet 3. sz. melléklete tartalmazza. 
A támogatások eredeti előirányzata 575.884 e Ft, amely évközben 630.378 e Ft-ra módosult, teljesítése 572.086 
e Ft, 90,75 %. A túlteljesítés oka, hogy az egyes szociális feladatok támogatása, a központosított előirányzat, az 
egyéb központi támogatás, az egyéb működési célú központi támogatás-adósságkonszolidáció és a kistérségi 
feladatokra kapott támogatás sorokon a teljesítés már megtörtént, az előirányzat módosításra október hónapban 
kerül sor. 
 
Közhatalmi bevétel 
Az önkormányzatok sajátos működési bevételei között került megtervezésre és elszámolásra a helyi adók – 
építményadó, iparűzési adó – összege és a gépjárműadó 40 %-ának bevétele. 
A helyi adók tervezett bevétele 1.402.998 e Ft, év közben nem módosult, a teljesítés 1.097.281 e Ft, 78,21 %. 
Az adóbevételeken belül az építményadó bevétele 95,14 %-ra, az iparűzési adó bevétele 74,82 %-ra, a gépjármű 
adó bevétele 68,93 %-ra teljesült. 
Itt került továbbá elszámolásra a közterület-használati díjból befolyt bevétel összege, 1.726 e Ft. 
 
Intézményi működési bevételek 
A működési bevételek között került megtervezésre és elszámolásra a bérleti díjak, az A.S.A által fizetett 
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kompenzációs jutalék, a kamatbevétel, az egyéb sajátos bevételek (úgy, mint behajtási engedély, mezőőri járulék 
visszaigénylésének összege, közbeszerzési dokumentációk ellenértéke), valamint az ezekhez kapcsolódó áfa 
összege. Itt került továbbá elszámolásra Felsőpakony Község Önkormányzatának korábbi években felhalmozott 
tartozásainak összege. 
Itt került tervezésre és elszámolásra az átadott intézmények (iskolák) 2012. évi pénzmaradványának összege, 
intézményenkénti bontásban az étkeztetés során beszedett térítési díj összege, valamint a Kodály Zoltán 
Zeneiskola tandíj bevételének 30 %-a. 
A működési bevételek eredeti előirányzata 294.505 e Ft, amely összeg év közben nem módosult, teljesítése 
266.700 e Ft, 90,56 %.  
Bevételi elmaradás az A.S.A által fizetendő kompenzációs jutalék soron van, melynek oka, hogy szeptember 30-
ig csak az első félévben kiszámlázott kompenzációs jutalék összege folyt be, ráadásul a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ismert változásai miatt csökken a telepre kerülő hulladék mennyisége is.. 
Elmaradás található az átadott intézmények étkezési bevételei soron, amelynek oka, hogy a nyári szünet 
időtartama alatt csak a nyári napköziben étkezőktől volt bevétel. 
 
 Működési célú átvett pénzeszköz 
A működési célú támogatás értékű bevételek soron év közben itt került elszámolásra a különböző 
jogszabályokban meghatározott visszaigénylések, az átadott intézmények 2012. december 31-e előtt 
megvalósult, utófinanszírozás keretében elszámolt pályázatainak bevételei illetve vállalkozásoktól, 
háztartásoktól átvett pénzeszköz összegei. 
A bevételek 14.326 e Ft-os módosított előirányzata 33.146 e Ft-ra, 231,37 %-ra teljesült. Ennek oka, hogy a 
segélykifizetések állami támogatása, az elszámolt pályázati pénzeszköz, a befolyt mezőőri támogatás, a 
földvédelmi járulék, a működési célú pénzeszköz átvételek háztartásoktól és a kistérségtől kapott támogatás 
összege még nem került beépítésre az előirányzatok közé. 
 
Működési célú hitelt  
Itt kerül elszámolásra az igénybe vett folyószámla hitel összege, amelynek 2013. szeptember 30-ai tényleges 
állománya 0 Ft. 
A teljesítési oszlopában nem ez az adat szerepel, amelynek oka, hogy a pénzforgalmi szemléletű könyvelés miatt 
a felvett folyószámla hitel összege halmozottan jelenik meg – minden negyedév utolsó napján felvett összeg - a 
bevételi oldal ezen során, valamint halmozottan jelenik meg – minden negyedév utolsó napján törlesztett összeg 
- a kiadási oldal likvid hitel törlesztése során.  

 
Felhalmozási célú bevételek 
 
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 
A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Eu-s) tételei között került megtervezésre és elszámolásra a Kistérségi 
Szolgáltató Központ építésére a támogatási szerződésben meghatározott és a korábbi években le nem hívott 
támogatások összege. Itt került tervezésre és elszámolásra továbbá ugyanezen létesítmény finanszírozására az 
EU Önerő Alapból megnyert és 2012. évben le nem hívott összeg, valamint a 2013. évben elnyert támogatás 
összege. 
A tervezett támogatás összege 314.643 e Ft, teljesítése 477.797 e Ft. A túlteljesítés abból adódott, hogy a 2012. 
évben betervezett és decemberében lehívott összeg ténylegesen 2013. I. félévében teljesült, valamint az EU 
Önerő Alapból 2013. évben nyert 49.412.182 e Ft támogatás összege is befolyt fél év végéig, azonban az 
előirányzatok között az összeg még nem szerepel. 
Az EU Önerő Alapból 2012. évben nyert 22.448 e Ft támogatás összege 100 %-ban teljesült. 
A Bóbita Bölcsőde bővítésére is kapott önkormányzatunk Eu-s forrásból támogatást, amelynek 150.000 e Ft-os 
támogatási összegéből 14.300 e Ft került kifizetésre. 
 
Felhalmozási bevétel 
Ezen a soron eredeti előirányzatként nem terveztünk bevételt. Teljesítés egyrészt a korábbi években részletre 
értékesített bérlakások vásárlói által, másrészt a 4002. hrsz-ú ingatlan eladása miatt befizetett 10 % foglaló 
összegéből keletkezett. 
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között került tervezésre és elszámolásra a közérdekű 
kötelezettségvállalásból várhatóan befolyó összeg, valamint a 2012. évi pénzmaradvány beruházást érintő 
összege. Az eredeti előirányzat 290.986 e Ft, teljesítése 277.422 e Ft, 95,34 %.  
 
Kölcsönök 
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Itt került tervezésre és elszámolásra a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított munkáltatói 
kölcsön összegének megtérülése. Az eredeti előirányzat 1.500 e Ft, teljesítés 811 e Ft, az elmaradás oka, hogy 
bevételként csak az I. és II. negyedév került lekönyvelésre, a III. negyedévi elszámolás október hónapban 
érkezett a pénzintézettől. 
 
2. Polgármesteri Hivatal bevételei 
 
A Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezését a rendelettervezet 8. sz., szakfeladatonkénti bontását a 9. sz. 
melléklete tartalmazza.  
 
Működési célú bevételek 
 
Intézményi működési bevételek 
Itt kerültek megtervezésre és elszámolásra az igazgatás szolgáltatás bevételei, amely a helyszíni bírságok, 
valamint az építéshatósági eljárási bírságok és igazgatás szolgáltatási díjak várható összegei, az eredeti 
előirányzat 4.700 e Ft, amely 2.571e Ft-ra, 54,70 %-ra teljesült. 
Szolgáltatások ellenértékeként került tervezésre és elszámolásra a helyi rendeletünk alapján az esküvői 
szolgáltatás bevétele, az eredeti előirányzat 1.000 e Ft, amelyből 1.167 e Ft folyt be az I-III. negyedévben. 
Az egyéb sajátos bevételek között került megtervezésre és elszámolásra Alsónémedi és Ócsa Önkormányzata 
felé, az építéshatósági feladatokat ellátó ügyintézők járandóságainak (bér, járulék, munkába járás, cafetéria 
juttatás) szerződés szerint továbbszámlázandó összege.  
A „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása munkaszervezetének feladatait a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal dolgozói látják el, amelyhez havi 400 e Ft-tal járul hozzá a Társulás, ennek összege 
szintén itt került tervezésre és elszámolásra. 
Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra, mint továbbszámlázott szolgáltatás a Járási Hivatal részére 
átszámlázandó rezsi költségek (víz- és csatorna, villamos energia, gázenergia, szemétdíj, telefon, Internet, 
takarítás, fénymásoló bérlete, kötelező karbantartás, biztosítás) szerződésben rögzített feltételek szerinti összege. 
Ezen a tételen az eredeti előirányzat 17.476 e Ft volt, amely 14.533 e Ft-ra, 83,16 %-ra teljesült. 
Szintén itt került tervezésre és elszámolásra a fentiekhez kapcsolódó ÁFA összege is, melynek eredeti 
előirányzata 3.554 e Ft, teljesítése 2.162 e Ft, 60,84 %. 
 
Kapott támogatás 
Itt került tervezésre és elszámolásra az Önkormányzat által adott támogatás összege, amely a Polgármesteri 
Hivatal kiadásainak és bevételeinek különbözete. Ez az összeg a nettósítás szabályai miatt csak a 8 sz. 
mellékletben jelenik meg, az 1 sz. melléklet, Önkormányzat kiadásai soron nem szerepel. A támogatás eredeti 
előirányzata 346.823 e Ft, amely év közben 347.809 e Ft-ra módosult,  teljesítése 252.242 e Ft, 72,52 %. 
 
Pénzmaradvány 
Eredeti előirányzat ezen a tételen nem került tervezésre, módosított előirányzatként jelent meg a 2012. évi 
zárszámadási rendeletben elfogadott 10.136 e Ft pénzmaradvány összege,amelynek teljesülése 100 %. 
 
 
Felhalmozási célú bevételek 
 
A Polgármesteri Hivatal esetében felhalmozási célú bevétel nem keletkezett az I-III. negyedév során. 
 
 
3. Intézmények bevételei 
 
Az Intézmények bevételeinek részletezését a rendelettervezet 10.sz., szakfeladatonkénti bontását pedig a 11. sz. 
melléklete tartalmazza. 
 
Működési célú bevételek 
 
Az intézményi működési bevételek között az önkormányzat fenntartásában és működésében maradt intézmények 
étkeztetéssel kapcsolatos bevételei, a bérleti díj bevételek, valamint közüzemi számlák továbbszámlázásából 
keletkező bevételek kerültek tervezésre és elszámolásra. 
A bevételek eredeti előirányzata 68.288 e Ft, év közben nem került módosításra, teljesítése 45.766 e Ft, 67,02 
%.  
Az Intézmények esetében elmondható, hogy az étkezési térítési díj bevétele eltér az időarányostól amelynek oka, 
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hogy nyári időszakban kevesebb az étkezők száma. A bérleti díjból származó bevétel az időarányos mértéknek 
megfelelően alakult.  
 
Felhalmozási célú bevételek 
 
Felhalmozási célú bevétel az Intézményeknél ebben az évben nem keletkezett. 
 
Kiadások 
 
1. Önkormányzat kiadásai 
 
Az Önkormányzat kiadásainak részletezését az előterjesztés 4. sz. és 5. sz. mellékletei, szakfeladatonkénti 
bontását pedig a 7. sz. melléklet tartalmazza. 
 
Működési célú kiadások 
 
A működési célú kiadások részletezését a rendelettervezet 4. sz. melléklete tartalmazza.  
 
Személyi juttatások 
A rendszeres személyi juttatások között került tervezésre és elszámolásra a polgármester, az alpolgármester 
valamint a két fő mezőőr alapilletményének összege. Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a 
közfoglalkoztatásra fordított összeg önkormányzatunkat terhelő önrésze., valamint itt került elszámolásra a 
fenntartásra átadott intézmények technikai dolgozóinak 2012. december havi illetménye. 
Az eredeti előirányzat 20.795 e Ft, amely év közben 25.033 e Ft-ra módosult, teljesítése 82,17 %. A túlteljesítés 
oka, hogy az átadott intézmények technikai dolgozóinak 2012. évi decemberi illetménye egyszeri kifizetés révén 
100 %-ban teljesült, valamint a közfoglalkoztatás önrésze soron a visszaigényelt összeg egy része a negyedik 
negyedévben teljesül, ezért az előirányzatok közé is akkor kerül beépítésre. 
A nem rendszeres személyi juttatások soron került megtervezésre és elszámolásra a polgármester, 
alpolgármester, a két fő mezőőr cafetéria juttatásának, és költségtérítésének összege. 
Az eredeti 3.602 e Ft év közben 6.434 e Ft-ra módosult, teljesítése 5.633 e Ft, 87,55 %. A túlteljesítés egyrészt 
az egyszer jelentkező kifizetés 100 %-os teljesítése miatt, másrészt a cafetéria elemek egy része jellegéből fogva 
(SZÉP kártya) nem havi bontásban, hanem egy összegben került a dolgozók részére kifizetésre. 
A külső személyi juttatások között került tervezésre és elszámolásra a képviselőknek fizetendő tiszteletdíj 
összege, valamint megbízási díjra kifizetett összeg, itt került továbbá elszámolásra az átadott intézmények 
technikai dolgozói egy részének 2012. december havi illetménye. 
Az eredeti előirányzat 19.428 e Ft, év közben 19.916 e Ft-ra módosult, teljesítése 16.527 e Ft, 82,98 %. Az 
állományba nem tartozók megbízási díja soron jelentkező 257,60 %-os teljesítés oka, hogy a nyári napköziben 
dolgozó pedagógusok részére kifizetett összeg teljesítése a beszámolóban jelentkezik, azonban a céltartalékról 
az előirányzat rendezése október hónapban történik. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
Itt került tervezésre és elszámolásra a bérek és a béren kívüli juttatások (cafetéria, költségtérítés), külső személyi 
juttatások után a jogszabályban meghatározott szociális hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás összege.  
Az eredeti előirányzat 11.465 e Ft, amely év közben 12.305 e Ft-ra módosult, 8.908 e Ft-ra 72,39 %-ra teljesült. 
 
Dologi kiadások 
A készletbeszerzések soron került tervezésre és elszámolásra a mezőőrök formaruha beszerzésének összege, itt 
került továbbá elszámolásra a HPV védőoltásra kifizetett összeg, a Comenius pályázatból vásárolt 
eszközbeszerzés, valamint irodaszer, nyomtatványbeszerzés összege. 
A készletbeszerzés eredeti előirányzata 245 e Ft, amely évközben 5.849 e Ft-ra módosult, teljesítése 4.913 e Ft, 
84 %. Az előirányzatok rendezése ez esetben is október hónapban történik. 
A szolgáltatások között került tervezésre és elszámolásra a közvilágítás, a városközpontban létesített park 
öntözése, a veszélyes hulladékok elszállítása, a 75 év felettiek szemétszállítási díjának átvállalása, az utcanév 
táblák cseréje az egységes utcakép kialakítása érdekében, a BKK-nak fizetendő szolgáltatási díj összege. Itt 
került továbbá tervezésre és elszámolásra a fenntartásra átadott intézmények működési kiadásainak összege, 
úgy, mint étkezési, rezsi, egyéb üzemeltetési kiadások, valamint a 2012. évben teljesített, kifizetetlen számlák 
összegei. 
Az eredeti 351.005 e Ft eredeti előirányzat összege év közben 352.810 e Ft-ra módosult, teljesítése 203.433 e Ft, 
57,66 %. 
A különféle dologi kiadások között került tervezésre és elszámolásara a vissza nem igényelhető, a befizetendő és 



5 

a beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa összege. Az egyéb dologi kiadások soron zajtérkép megújítására, 
utcaszélesítésre, területrendezésre kifizetett összeg. 
Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a cafetéria juttatás után fizetendő személyi jövedelemadó, valamint 
a reklám és propaganda kiadások összege. 
Az eredeti előirányzat összege 251.993 e Ft, amely év közben 257.058 e Ft-ra módosult, teljesítése 170.085 e Ft, 
66,17 %. 
Az egyéb folyó kiadások tételén került tervezésre és elszámolásra az önkormányzati szintű vagyonbiztosítás 
összege. Itt került elszámolásra a bankköltségekre, a tranzakciós illetékre, valamint a folyószámla és munkabér 
hitel igénybevételéhez kapcsolódó kamatkiadásokra kifizetett összeg. 
Az eredetileg tervezett 25.787 e Ft-os összeg év közben nem módosult, teljesítése 18.644 e Ft, 72,30 %. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Az itt tervezett összegek az önkormányzati saját forrás összegei, figyelembe véve az ezt megalapozó szociális 
rendeletünket, az ide vonatkozó jogszabályokat. Az eddigi tapasztalatok, valamint a korábbi évek tényszámai 
alapján az állami finanszírozással 2013. év végére a segélyezési kiadás kb. háromszorosára nő. 
A segélyezési kiadásokra eredetileg 33.000 Ft-ot terveztünk, év közben a visszaigénylések és kifizetések 
következtében 79.656 e Ft-ra módosult, teljesítése 92.663 e Ft, 116,33 %. A segélyekre kifizetett és 
visszaigényelt összeg előirányzatának rendezésére a negyedik negyedévben kerül sor. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
A működési célra átadott pénzeszközök között került tervezésre és elszámolásra többek között a Dabas és 
Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatása, a Szent József Idősek Klubja részére nyújtandó támogatás, a 
Sportpálya üzemeltetésére fordított támogatás. Itt került tervezésre és elszámolásra a Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit KFT részére a szindikátusi szerződésben megfogalmazott feladatok elvégzésére 
adott támogatás összege, a Gyáli Kistérségi Társulás részére fizetendő tagdíj és működési hozzájárulás összege. 
A 4. sz. melléklet szerint itt került elszámolásra továbbá az Önkormányzat fenntartásában maradó intézmények 
és a Polgármesteri Hivatal részére átadott költségvetési támogatás összege, amely az u.n. beduplázódás miatt az 
1. sz. melléklet ugyanezen elnevezésű sorában és a tényleges kiadási főösszegben már nettósítva került 
feltüntetésre.  
Ennek megfelelően az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti eredeti előirányzat 192.658 e Ft, amely év közben 
246.994 e Ft-ra módosult, teljesítése 195.888 e Ft, 79,31 %. Az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint az egyéb 
működési célú kiadások eredeti előirányzata 1.119.453 e Ft, amely év közben 1.132.557 e Ft-ra módosult, 
teljesítése 848.236 e  Ft, 74,90 %. 
 
Likvid hitel törlesztése 
Itt került tervezésre és elszámolásra a 2012. december 31-én igénybevett, és 2013. január 2-án visszafizetett 
folyószámlahitel összegének 60 %-a. A törlesztés 100 %-ban teljesült. A teljesítési oszlopában nem ez az adat 
szerepel, amelynek oka, hogy a pénzforgalmi szemléletű könyvelés miatt a felvett folyószámla hitel összege 
halmozottan jelenik meg – minden negyedév utolsó napján felvett összeg - a bevételi oldal ezen során, valamint 
halmozottan jelenik meg – minden negyedév utolsó napján törlesztett összeg - a kiadási oldal likvid hitel 
törlesztése során.  

 
Tartalékok 
A tartalékok – általános és céltartalék – összegét az előterjesztés 6. sz. mellékletében részletezzük. Itt szerepel a 
pályázatok benyújtásához szükséges önrész összege, a civil szervezetek, alapítványok részére adható 
keretösszeg, a közbiztonság támogatására fordítható összeg, a városi rendezvényekre illetve a város által 
alapított díjakra fordítható összeg, az intézményeknél várható végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak 
összege. Itt került tervezésre forrás a HPV védőoltás, a hóeltakarítás kiadásaira. Itt terveztünk összeget a 
beadásra váró energetikai korszerűsítés pályázat önrészének fedezetére. 
A táblázatban teljesítési adat nem szerepel, azok a költségvetés soraiban találhatók, jellegüknek megfelelően. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
 
Intézményi beruházások 
A felhalmozási kiadások részletezését a rendelettervezet 5. sz. melléklete, szakfeladatonkénti bontását a 7. sz. 
melléklete tartalmazza.  
A mellékletben a beruházások összegei bruttó módon (áfát is tartalmazva) kerültek tervezésre és elszámolásra. 
Ez alól kivételt képeznek az engedélyköteles beruházások – mint Kistérségi Szolgáltató Központ építése, 
Bölcsőde bővítése, – mivel azok a fordított áfa fizetés szabályai alá esnek, az áfa összege a működési célú 
kiadások között került tervezésre és elszámolásra.  
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Az intézményi beruházások között a mellékletben szereplő beruházások két csoportban szerepelnek. A 
beruházási feladatok között az önkormányzat saját forrásából megvalósítandó, míg az Eu-s támogatással 
megvalósuló beruházások között a pályázati forrásból megvalósuló beruházások szerepelnek. 
A saját forrásból megvalósuló beruházások eredeti előirányzata 108.508 e Ft, amely év közben 113.146 e Ft-ra 
módosult, teljesítése 10.992 e Ft, 9,71 %. 
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási kiadások eredeti előirányzata 819.534 e Ft, amely év 
közben nem módosult, teljesítése 762.200 e Ft, 93 %. 
 
Felújítások 
A felújítások között került megtervezésre az intézmények szükséges év közbeni felújítására fordított kiadás. A 
tervezett 5.300 e Ft eredeti előirányzat év közben nem módosult, a teljesítése az intézmények és az 
önkormányzat dologi kiadásai között szerepel, az előirányzat rendezésére az októberi rendelet módosítás 
keretében kerül sor. 
 
Egyéb felhalmozási kiadások 
Itt került tervezésre és elszámolásra a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-nek eszközvásárlásra 
(gázzsámoly, gépjármű, aggregátor, útfenntartási kiadások, gépjármű vásárlás) átadott összeg, a 
közműfejlesztési támogatás összege, valamint a 2012. évről áthúzódó otthonteremtési támogatásra kifizetett 
összeg. 
Az eredeti előirányzat 11.550 e Ft, amely év közben 11.918 e Ft-ra módosult, teljesítése 8.263 e Ft, 69,33 %. 
 
Kötvénykiadások 
Ezen a soron került tervezésre a Gyál Jövője kötvény 2013. évi tőke és kamatfizetési kötelezettségének 60 %-os 
összege, 245 Ft/CHF árfolyamon számolva. A március hónapban teljesített tényleges kifizetés még a 100 %-ban 
fizetendő tőke és kamat összegét tartalmazza. Az adósságkonszolidációt követően fennmaradt tartozás összegét 
a Raiffeisen Bank a hátralévő futamidőre – 31 alkalomra - szétosztotta, ezért szeptember hónapban még 223.375 
CHF tőke és kamatfizetési kötelezettségünk keletkezett. A 174.360 e Ft eredeti előirányzattal szemben így a 
tényleges teljesítés 203.236 e Ft, 116,56 %.  
Itt került elszámolásra az adósságkonszolidáció kapcsán az opciós betétből az átvállalás arányában befizetendő 
összeg teljesítése, 600.000 e Ft. Ennek előirányzata a céltartalékon található, amelynek a költségvetés megfelelő 
sorain történő átvezetésére az októberi költségvetési rendelet módosításánál kerül sor. 
 
Kölcsönök 
Ezen a soron került tervezésre és elszámolásra a dolgozóknak lakásépítési és lakás-felújítási célból folyósított 
munkáltatói kölcsön összege, ide került módosított előirányzatként a GY.T.H Nonprofit Kft részére 
meghatározott tagi kölcsön összege is. Az eredeti előirányzat összege 1.500 e Ft, amely évközben 4.500 e Ft-ra 
módosult, teljesítése 2.500 e Ft, 55,56 %. 
 
 
2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 
 
A Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezését az előterjesztés 8. sz., szakfeladatonkénti bontását pedig a 9. 
sz. melléklete tartalmazza. 
A kiadások eredeti előirányzata 373.553 e Ft, amely év közben módosításra került 384.675 e Ft-ra, teljesítése 
274.974 e Ft, 71,48 %. 
 
Működési célú kiadások 
 
A működési kiadások eredeti előirányzata 370.483 e Ft, amely év közben 381.605 e Ft-ra módosult, teljesítése 
271.538 e Ft, 71,16 %. 
 
Személyi juttatások 
A rendszeres személyi juttatások tervezését a 2013. évi költségvetési törvényben meghatározott 38.650,- Ft-os 
köztisztviselői illetményalappal készítettük el. A tervszámokban ezen kívül a soros előrelépés összege, valamint 
a Képviselő-testület által megszavazott illetménykiegészítés szerepel. 
A nem rendszeres juttatásoknál került tervezésre és elszámolásra a cafetéria juttatás összege, dolgozónként 
bruttó 200.000 Ft, amely a fizetendő járulék összegét is tartalmazza, a köztisztviselők jubileumi jutalma, 
közlekedési költségtérítése, a túlóra és készenléti díj összege. Jutalom összege nem került tervezésre és 
kifizetésre. 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 196.614 e Ft, amely év közben 205.393 e Ft-ra módosult, teljesítése 
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157.386 e Ft, 76,63 %. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2013. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely 
tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó és az 
egészségügyi hozzájárulás összegét. 
Az eredeti előirányzat 50.574 e Ft, év közben 52.917 e Ft-ra módosult, teljesítése 41.697 e Ft, 78,80 %. 
 
Dologi kiadások 
A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között került tervezésre és elszámolásra a Hivatal működésével 
kapcsolatos készletbeszerzések, közüzemi és egyéb szolgáltatók díjai, egyéb dologi kiadások, karbantartási 
kiadások, bérleti díjak, programfrissítések, honlap karbantartása, postaköltség, takarítás, oktatás, foglalkozás eü. 
Itt került továbbá tervezésre és elszámolásra a könyvvizsgálati díj, a belső ellenőrnek fizetett díj, a reprezentáció, 
az irattár rendezéséért fizetendő összeg, a REHAB hozzájárulás a cégautó adó és az áfa összegei.  
A dologi kiadások eredeti előirányzata 123.295 e Ft, amely év közben nem került módosításra, teljesítése 72.455 
e Ft, 58,77 %. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
 
Itt került tervezésre és elszámolásra a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges szerver és számítógép 
beszerzés összege. 
Az eredeti előirányzat 3.070 e Ft, módosításra nem került, teljesítése 3.436 e Ft, 111,92 %. A túlteljesítés oka, 
hogy a dologi kiadások eszközbeszerzési során tervezett kiadás terhére nagy értékű tárgyi eszköz (100 e Ft 
egyedi érték feletti) is került beszerzésre, az előirányzat rendezésére október hónapban kerül sor. 
 
 
3. Intézmények kiadásai 
 
Az önkormányzat által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 
2013. évre tervezett kiemelt kiadási előirányzatait és azok teljesítését az előterjesztés 10. sz. melléklete, 
szakfeladatonkénti bontását pedig a 11. sz. melléklete tartalmazza. 
Az eredeti előirányzat intézményi szinten 648.260 e Ft, amely év közben 681.682 e Ft-ra módosult, teljesítése 
493.276 e Ft, 72,36 %. 
 
Működési célú kiadások 
 
Személyi juttatások 
A rendszeres személyi juttatás kiadási tételein belül került tervezésre és elszámolásra a közalkalmazottak 
alapilletménye és pótlékai a 2013. évi költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően a bértábla és a szakmai 
szorzók előírásai alapján.  
A személyi juttatások eredeti előirányzat 309.434 e Ft, amely év közben 313.009 e Ft-ra módosult, teljesítése 
226.212 e Ft, 72,27 %. 
 
Munkaadókat terhelő járulék 
A munkaadókat terhelő járulékok összegét a 2013. évre hatályos jogszabályok alapján terveztük, amely 
tartalmazza a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adó és az 
egészségügyi hozzájárulás összegét. 
Az eredeti előirányzat 81.635 e Ft-os összege év közben 82.592 e Ft-ra módosult, teljesítése 58.681 e Ft, 71,05 
%. 
 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások az intézmények készletbeszerzési (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag), szolgáltatási 
(elsősorban közüzemi díjak) kiadásainak, valamint a gyermek és felnőtt étkeztetés kiadásainak összegeit 
tartalmazzák.  
Az eredeti előirányzat 257.191 e Ft, év közben 272.034 e Ft-ra módosult, teljesítése 206.525 e Ft, 75,92 %. 
A dologi kiadások esetében az időarányos teljesítéstől magasabb eltérés az Arany János Művelődési Ház és 
Városi Könyvtárnál keletkezett, amelynek oka, hogy 2012. évről a pénzmaradványát meghaladó összegű 
számlatartozást hozott át a 2013. évre, amelyet az idei év költségvetéséből kell kigazdálkodnia az év végéig. 
 
Felhalmozási célú kiadások 
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Az intézmények ezen a soron nem terveztek összeget, a módosított előirányzat 14.047 e Ft, teljesítése 1.858 e Ft, 
13,23 %. 
 
Az Önkormányzat és intézményeinek létszámkeretét az előterjesztés 12. sz. melléklete tartalmazza. 
 
 
Az Önkormányzat költségvetési mérlegének közgazdasági tagolásban történő teljesítésének bemutatását az 
előterjesztés 13. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szívesedjenek.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi  teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
 
A határozat elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
 
 
 
Gyál, 2013. október 14. 
 
 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 3 105 146 4 228 842 3 944 717 93,28%
     Működési célú bevételek 2 325 569 2 449 265 2 186 234 89,26%
        Kapott támogatás 575 884 630 378 572 086 90,75%
        Közhatalmi bevételek 1 402 998 1 402 998 1 099 007 78,33%
        Intézményi működési bevétel 294 505 294 505 266 700 90,56%
        Működési célú átvett pénzeszközök 52 182 14 326 33 146 231,37%
        Működési célú hitelfelvétel 0 0 108 237
        2012 évi működési célú pénzmaradvány 107 058 107 058 100,00%

     Felhalmozási célú bevételek 779 577 1 779 577 1 758 483 98,81%
        Felhalm. célú támogatás értékű bevétel 487 091 487 091 478 460 98,23%
        Felhalmozási bevétel 0 0 1 790
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 290 986 290 986 277 422 95,34%
        Kölcsönök(munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 1 500 1 500 811 54,07%
        2012 évi felhalmozási pénzmaradvány 1 000 000 1 000 000 100,00%

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 26 730 36 866 30 569 82,92%
     Működési célú bevételek 26 730 36 866 30 569 82,92%
        Intézményi működési bevétel 26 730 26 730 20 433 76,44%
       2012.évi pénzmaradvány 0 10 136 10 136 100,00%
    Felhalmozási célú bevételek 0 0 0

3. Intézmények bevételei 68 288 143 928 106 345 73,89%
     Működési célú bevételek 68 288 143 928 106 345 73,89%
        Intézményi működési bevétel 68 288 68 288 45 766 67,02%
        Működési célú támogatás értékű bevétel OEP 52 182 50 993 97,72%
       Működési célú átvett pénzeszközök 20 768 6 896 33,20%
       2012.évi pénzmaradvány 2 690 2 690 100,00%
     Felhalmozási célú bevételek 0 0 0

B e v é t e l e k összesen: 3 200 164 4 409 636 4 081 631 92,56%

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 2 178 351 3 342 900 2 511 864 75,14%
     Működési célú kiadások 1 057 599 2 214 142 924 673 41,76%
        Személyi juttatások 43 825 51 383 42 729 83,16%
        Munkaadókat terhelő járulékok 11 465 12 305 8 908 72,39%
        Dologi kiadások 629 030 641 504 397 075 61,90%
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 000 79 656 92 663 116,33%
        Egyéb működési célú kiadások (átadott) 192 658 246 994 195 888 79,31%
       Likvid hitel törlesztés 47 503 47 503 187 410 394,52%
      Tartalékok 100 118 1 134 797
          - céltartalék 95 118 1 126 524
          - általános tartalék 5 000 8 273

      Felhalmozási célú kiadások 1 120 752 1 128 758 1 587 191 140,61%
         Intézményi beruházás 928 042 932 680 773 192 82,90%
         Felújítások 5 300 5 300 0
         Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 11 550 11 918 8 263 69,33%
         Kötvénykiadások 174 360 174 360 803 236 460,68%
         Kölcsönök 1 500 4 500 2 500

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 373 553 384 675 274 974 71,48%
     Működési célú kiadások 370 483 381 605 271 538 71,16%
         Személyi juttatások 196 614 205 393 157 386 76,63%
         Munkaadókat terhelő járulékok 50 574 52 917 41 697 78,80%
         Dologi kiadások 123 295 123 295 72 455 58,77%
    Felhalmozási célú kiadások 3070 3 070 3 436 111,92%

3. Intézmények kiadásai 648 260 681 682 493 276 72,36%
     Működési célú kiadások 648 260 667 635 491 418 73,61%
      Személyi juttatások 309 434 313 009 226 212 72,27%
      Munkaadókat terhelő járulékok 81 635 82 592 58 681 71,05%
      Dologi kiadások 257 191 272 034 206 525 75,92%
      Felhalmozási kiadások 0 14 047 1 858 13,23%

K i a d á s o k összesen: 3 200 164 4 409 257 3 280 114 74,39%

Teljesítés %-
a a mód.ei-

hoz

 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2013. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2013.09.30.
teljesítés

2013.06.hó 
mód.ei.

2013. évi 
eredeti ei.

M e g n e v e z é s



2 325 569 2 449 265 2 186 234 89,26%

Kapott támogatás 575 884 630 378 572 086 90,75%
Önkormányzatok költségvetési támogatása 575 884 630 378 572 086 90,75%
          Támogatások 575 884 575 884 435 093 75,55%
          Egyes szociális feladatok támogatása 45 029 67 042 148,89%
          Központosított előirányzat 1 842 2 073 112,54%
               Működési célú közp.ei. 365 537 147,12%
              Felhalmozási célú közp.ei. 1 477 1 536 103,99%
          Egyéb központi támogatás 7 623 12 385 162,47%
         Egyéb műk.c.kp.támogatás-adósságkonszolidáció 48 059

         Kistérségi feladatokra kapott támogatás 7 434

Közhatalmi bevétel 1 402 998 1 402 998 1 099 007 78,33%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 402 998 1 402 998 1 099 007 78,33%
         Helyi adók 1 402 998 1 402 998 1 097 281 78,21%
                Építményadó 205 299 205 299 195 322 95,14%
                Iparűzési adó 1 088 817 1 088 817 814 652 74,82%
                Gépjárműadó 108 882 108 882 75 053 68,93%
                Bírság, pótlék 7 901
                Talajterhelési díj 4 353
         Igazgatás szolgáltatási bevétel 1 726

Intézményi működési bevételek 294 505 294 505 266 700 90,56%
Működési bevételek 294 505 294 505 266 700 90,56%
   Bérleti díj Mezőhúsgép 4 800 4 800 3 600 75,00%
   Bérleti díj Navax 3 622 3 622 2 717 75,01%
   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 102 000 102 000 55 096 54,02%
   Bérleti díj DPMV Zrt 50 044 50 044 39 423 78,78%
   Bérleti díj Eisberg Kft. 480 480 376 78,33%
   Kamatbevétel 49 440 49 440 34 610 70,00%
   Kiszámlázott term. és szolg. Áfa 27 540 27 540 30 441 110,53%
   Értékesített eszk. Áfa 0 0 125
   Fordított adózáshoz kapcsolódó Áfa bevétel 55 155
   Felsőpakony korábbi évek tartozása 4 844 4 844 4 844 100,00%
   Egyéb sajátos bevétel 2 250 2 250 4 600 204,44%
   Adóérdekeltségi bevétel 9 906
   Átadott intézmények 2012. évi pénzmaradványa 18 619 18 619 9 202 49,42%
   Átadott intézmények étkezési bevételei 30 086 30 086 14 184 47,14%
                        -Ady Endre Általános Iskola 17 573 17 573 8 873 50,49%
                        -Bartók Béla Általános Iskola 5 758 5 758 2 076 36,05%
                        - Zrínyi Miklós Általános Iskola 6 755 6 755 3 235 47,89%
    Kodály Zoltán Zeneiskola tandíj bevétele 780 780 509 65,26%
    Továbbszámlázott szolgáltatások 1 888
    Árfolyamnyereség 24

Működési célú átvett pénzeszközök 52 182 14 326 141 383 986,90%
Működési célú pénzeszköz átvétel 52 182 14 326 33 146 231,37%
        Segélykifizetések állami támogatása 0 3 546 7 444 209,93%
        Működési célú támogatás értékű bevétel (OEP) 52 182 0
        MÁK 2012 évi normatíva elszámolás 10 780 10 780 100,00%
       Átadott intézményekkel kapcs. pályázati pénz 5 394
       Földvédelmi járulék 7 256
       Mezőőri támogatás 850
       Működési c.pénzeszköz átvétel háztartásoktól 1 222
       Kistérségi támogatás 200
Működési célú hitelfelvétel 0 0 108 237

2012 évi működési célú pénzmaradvány 107 058 107 058 100,00%

779 577 779 577 758 483 97,29%

Felhalmozási célú támogatás értékű bev. 487 091 487 091 478 460 98,23%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Uniós) 487 091 487 091 477 797 98,09%
      Kistérségi Szolgáltató Központ építése 314 643 314 643 391 637 124,47%
      Kistérségi Szolgáltató Központ Eu önerő támogatás 22 448 22 448 71 860 320,12%
      Bölcsőde bővítése 150 000 150 000 14 300 9,53%
Otthonteremtési támogatás 663

Felhalmozási bevétel 0 0 1 790
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0
     Telek, gépek, berendezések, járművek értékesítése 1 790
     Árfolyamnyereség

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 290 986 290 986 277 422 95,34%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (hazai) 290 986 290 986 277 422 95,34%
      Közérdekű köt.váll. - Raiffeisen Bank, Erste Bank 2 000 2 000 1 000 50,00%
                                   - MO melleti szab. Ter. 18 986 18 986 0
                                   - Invitel Zrt. 2 760

Telj.%-a a 
mód.ei-

hoz

2.sz. melléklet
adatok eFt-ban

Gyál Város Önkormányzat

2013. évi bevételei 

2013.09.30. 
teljesítés

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

M e g n e v e z é s



        2012. évi pénzmaradvány Önkormányzat 270 000 270 000 270 000 100,00%
        Csatorna befizetések 3 662

2012 évi felhalmozási célú pénzmaradvány 1 000 000 1 000 000 100,00%

1 500 1 500 811 54,07%
Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 1 500 1 500 811 54,07%

Önkormányzat bevételei összesen: 3 105 146 4 228 842 3 944 717 93,28%

    Kölcsönök



3. sz. melléklet
adatok  Ft-ban

2. sz. I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 103 043 203

2. sz.

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
II.1./a Óvodapedagógusok támogatása 196 352 000
II.1./b Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása 65 280 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás 43 902 000
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 81 294 000

2. sz. III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 58 239 757
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 39 958 057
III.3. Bölcsődei ellátás 18 281 700

2. sz. IV. A települési önkormnyzatok kulturális feladatainak támogatása 27 108 060

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

3.sz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 665 242

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 575 884 262

Gyál Város Önkormányzat

2013. évi  támogatásai

Kv.tvr.   
mell.

Megnevezés

2013. évi eredeti ei.



Pf. 
szám

Megnevezés
2013. évi eredeti 

ei.
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.09.30. 
teljesítés

Teljesítés 
%-a a 

mód.ei-hoz

Személyi juttatások 43 825 51 383 42 729 83,16%

Rendszeres személyi juttatás 20 795 25 033 20 569 82,17%

Polgármester, alpolgármester alapilletménye 12 059 12 059 9 044 75,00%

Közalkalmazottak alapilletménye 2 736 2 736 1 882 68,79%

Átadott intézmények technikai dolgozóinak 2012.dec.alapilletménye 2 727 2 727 100,00%

Közmunka foglalkoztatás önrésze 6 000 7 511 6 132 81,64%

Egyéb bérrendszer hat.alá tartozók mbére 784
Nem rendszeres személyi juttatás 3 602 6 434 5 633 87,55%
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása 295 295 262 88,81%
Közalkalmazottak keresetkiegészítése 44 194 440,91%
Közalkalmazottak cafetéria juttatása 295 295 231 78,31%
Közlekedési költség térítése 3 012 3 012 2 158 71,65%
Köztisztviselők normatív jutalma 0 138 138 100,00%
Átadott intézmények technikai dolgozóinak 2012.dec.kifizetései 2 650 2 650 100,00%
Külső személyi juttatások 19 428 19 916 16 527 82,98%
Képviselők tiszteletdíja 18 928 18 928 14 034 74,14%
Állományba nem tartozók megb.díja 500 500 1 288 257,60%
Átadott intézmények technikai dolgozóinak 2012.dec.kifizetései 488 488 100,00%
Kitüntetések, díjak 0 717

Munkaadókat terhelő járulékok 11 465 12 305 8 908 72,39%
Szociális hozzájárulási adó (Tb. Járulék) 11 367 12 207 8 398 68,80%
Egészségügyi hozzájárulás %-os 98 98 504 514,29%
Táppénz hozzájárulás 0 0 6

Dologi kiadások 629 030 641 504 397 075 61,90%

245 5 849 4 913 84,00%
Gyógyszer beszerzés 0 5 604 3 670 65,49%
Irodaszer,nyomtatvány,könyvbeszerzés 112
Kisértékű tárgyi eszköz, szakmai anyag beszerzés 977
Mezőőrök formaruha, egyéb anyagbeszerzés 245 245 154 62,86%

351 005 352 810 203 433 57,66%

Közvilágítás 46 632 46 632 35 047 75,16%
Kommunikációs szolgáltatások 881
Gáz, villamos energia, víz és csatornadíj 6 000 6 000 2 899 48,32%
Karbantartás, kisjavítás 1 405 3 330 237,01%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 15 500 15 500 3 244 20,93%
Bérleti és lízingdíjak, szállítási szolgáltatások 0 0 687
BKV buszjáratok 60 000 60 000 31 166 51,94%
Intézmények működési kiadásai 222 873 222 873 122 481 54,96%
    -Étkezés 114 746 114 746 54 122 47,17%
                 -Ady Endre Á.I. 46 697 46 697 22 271 47,69%
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 35 894 35 894 17 480 48,70%
                 - Bartók Béla Á.I. 32 155 32 155 14 371 44,69%
    -Rezsi 35 837 35 837 19 283 53,81%
                 -Ady Endre Á.I. 11 562 11 562 5 925 51,25%
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 13 154 13 154 7 439 56,55%
                 - Bartók Béla Á.I. 11 121 11 121 5 919 53,22%
    - Egyéb üzemeltetés 35 819 35 819 15 518 43,32%
                 -Ady Endre Á.I. 13 941 13 941 7 181 51,51%
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 9 000 9 000 3 094 34,38%
                 - Bartók Béla Á.I. 12 635 12 635 5 115 40,48%
                 - Kodály Z.Zeneisk. 243 243 128 52,67%
Átadott intézmények 2012.évi telj.kifizetetlen számlái 36 471 36 471 33 558 92,01%
                 - Ady Endre Á.I. 7 963 7 963 8 055 101,16%
                 - Zrínyi Miklós Á.I. 7 999 7 999 8 452 105,66%
                 - Bartók Béla Á.I. 11 977 11 977 11 671 97,45%
                 - Kodály Z.Zeneisk. 10 10 28 280,00%
                 - Eötvös J KSZKI 8 522 8 522 5 352 62,80%
Oktatási költség,fogl. Eü.-i szolgáltatás 400 361 90,25%
Továbbszámlázott szolgáltatások 0 0 3 337

251 993 257 058 170 085 66,17%

Szolgáltatások

Különféle dologi kiadások

Készletbeszerzések

4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi működési célú kiadások



Pf. 
szám

Megnevezés
2013. évi eredeti 

ei.
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.09.30. 
teljesítés

Teljesítés 
%-a a 

mód.ei-hoz

4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi működési célú kiadások

Vissza nem igényelhető Áfa 36 942 38 167 47 155 123,55%
Felh.kiadáshoz kapcsolódó fordított áfa miatti befiz. 178 899 178 899 83 810 46,85%
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa 0 0 663
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz. 27 540 27 540 25 752 93,51%
Egyéb különféle dologi kiadás 2 500 6 048 7 908 130,75%
Különféle adók, díjak 112 112 191 170,54%
Kiküldetés 99
Reklám és propaganda kiadások, reprezentáció 6 000 6 292 4 507 71,63%

25 787 25 787 18 644 72,30%

Előző évi maradvány visszafizetése 0 0
Költségvetési befizetési kötelezettség 633
Vagyonbiztosítás, késedelmi kamat (casco) 3 012 3 012 2 451 81,37%
Bankköltség, különféle tagdíjak 13 375 13 375 5 556 41,54%
Kártérítések 500 500 411 82,20%
Árfolyamveszteség 0 0 5 912
Kamatkiadások működési célú 8 900 8 900 3 681 41,36%

Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 000 79 656 92 663 116,33%

Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 12 000 36 776 50 074 136,16%
Rendszeres szociális segély 2 000 11 491 14 017 121,98%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6 000 6 000 4 184 69,73%
Lakásfenntartási támogatás 1 500 8 213 11 494 139,95%
Rendkívüli szociális segély 4 500 4 500 3 068 68,18%
Temetési segély 500 500 250 50,00%
Köztemetés 1 000 1 000 647 64,70%
Beiskolázási segély 1 500 1 500 645 43,00%
Szociális tanulmányi ösztöndíj 3 000 3 000 1 537 51,23%
Méltányossági közgyógyellátás 1 000 1 000 604 60,40%
Ápolási díj 3 682 4 806 130,53%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 144 144 100,00%
Gyermektartásdíj megelőlegezése 1 483 807 54,42%
Időskorúak járadéka 177 196 110,73%
Óvodáztatási támogatás 190 190 100,00%

1 119 453 1 132 557 848 236 74,90%
   Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 1 600 1 600 1 219 76,19%
   Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 1 000 1 000 810 81,00%
   Szent József Idősek Klubja 2 625 2 625 1 970 75,05%
   Bursa Hungarica 3 350 3 350 2 425 72,39%
   Sportpálya üzemeltetésre támogatás 12 225 12 225 7 655 62,62%
   Polgármester által felhaszn.keret 5 000 5 000 3 166 63,32%
   Civil szervezetek támogatása 8 000 6 930 86,63%
   Kertvárosi Fúvószenekar támogatása 1 568 1 568 100,00%
   Kincstári fejlesztési támogatás átadása Klebersberg Központnak 5 361 5 361 100,00%
   Rákóczi Szövetség 150
   Iskolai alapítványok támogatása 1 500 1 500 100,00%
   Gyáli BKSE támogatás 1 000 688 68,80%
   Fogathajtó fesztivál támogatása 1 600
   Római Katolikus Plébánia támogatása 2 000
   FEGY támogatása 1 500
   Költségvetési támogatások 926 795 915 533 667 450 72,90%
   Gyáli Polgármesteri Hivatal támog. 346 823 347 809 252 242 72,52%
   Gyál Város intézményeinek támogatása 579 972 537 754 400 106 74,40%
   Intézmények alulfinanszírozása 29 970 15 102 50,39%

   Támogatások, tagdíjak 166 858 173 645 142 394 82,00%
   Gyál Várofejl.és Városüz. Kft. műk. támog. 137 126 143 913 105 609 73,38%
   Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500 1 500 830 55,33%
   Kertváros Önkormányzati társulás támog. 27 752 27 752 20 888 75,27%
                           - tagdíj 713 713 535 75,04%
                           - működési támog. 27 039 27 039 20 353 75,27%
   Kertváros Önkormányzati Társ.,Szoc.és Családvád. Kp.normatíva 14 609
   FAÖT tagdíj 480 480 237 49,38%
   Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat tagdíj 221
   Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 0 0 0 0

Likvid hitel törlesztés 47 503 47 503 187 410 394,52%

Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Egyéb folyó kiadások



Intézményi beruházások 928 042 932 680 773 192 82,90%

1. Beruházási feladatok 928 042 932 680 773 192 82,90%
1.1. Beruházási feladatok (nem EU-s támogatással) 108 508 113 146 10 992 9,71%
   Településrendezési eszközök felülvizsgálata 8 890 8 890 1 672 18,81%
   Sportcsarnok építéshez tervkészítés 17 526 17 526 147 0,84%
   Járdaépítés, gyalogátkelő építés 52 742 52 742 334 0,63%
   Gyál-felső Vasútállomás épület felújítása 28 000 28 000 0
   Dózsa György út utcaszélesítésre igénybe vett ter. megvásárlása 1 350 1 350 1 350 100,00%
   GYTH  törzstőke 1 000 1 000 100,00%
   Intézmények energetikai korszerűsítése 1 207 0
   Sportpálya fejlesztési tanulmány 1 905 1 905 100,00%
   Comenius program notebook, projektor 526 437 83,08%
   Zrínyi Iskola tornacsarnok padló felújítás 3 389
   Fénymásológép 228
   Csatorna bekötés 530
1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási felad. 819 534 819 534 762 200 93,00%
   Kistérségi Szolgáltató Központ építése * 612 650 612 650 746 311 121,82%
   Bóbita Bölcsőde bővítése ** 206 884 206 884 15 889 7,68%

Felújítások 5 300 5 300 0
   Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 5 300 5 300 0

Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 11 550 11 918 8 263 69,33%
Gyál Városüzemeltetési és Városf. Kft beruh.átadott támog. 11 550 11 800 7 600 64,41%
Közműfejlesztési támogatás 118 0 0,00%
Otthonteremtési támogatás 663

Kötvénykiadások 174 360 174 360 803 236 460,68%
Kötvény tőke törlesztése 141 120 141 120 165 791 117,48%
Kötvény kamat törlesztése 33 240 33 240 37 445 112,65%
Opciós betét 60% (adósságkonszolidáció) 600 000

Kölcsönök 1 500 4 500 2 500 55,56%
       Munkáltatói kölcsön lakásépítésre 1 500 1 500 500 33,33%
       GY.T.H. tagi kölcsön 3 000 2 000 66,67%

*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".
A Bölcsőde beruházási költségei 13.560 eFt összegben a könyvelésben függő tételként szerepelnek.

Teljesítés 
%-a a 

mód.ei-
hoz

5.sz melléklet
adatok e.Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2013. évi felhalmozási célú kiadások

2013.09.30.
teljesítés

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s



Civil szervezetek támogatása 10 000 1 544
Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) 1 500 1 500
Nyári napközis tábor 1 000 1 000
Iskolai alapítványok támogatása 1 500 0
Udvari játékok felülvizsgálata 1 524 1 524
Városi rendezvények 20 000 14 941
Város által alapított díjak 2 000 2 000
Pályázati pénzeszközök 12 560 12 560
     ebből: közművelődési támogatás 3 000 3 000
       ebből: könyvtári támogatás 1 600 1 600
     ebből: egyéb pályázatokhoz 7 960 7 960
HPV védőoltás 8 000 2 116
Átadott intézmények szakmai munkához tartozó kiadások 5 000 0
Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 8 034 8 034
Hóeltakarítás 4 000 0
Pályázattól függő beruházások önrésze 20 000 9 929
Pénzmaradvány - kötvénybefektetés 1 000 000
Pénzmaradvány - számlaegyenlegek 59 636
Pénzmaradvány - MÁK fejlesztési támogatás 0
Pénzmaradvány - Comenius program 6 070
Bóbita Bölcsőde 2012 évi szabad pénzmaradvány 2 246
Kincstári támogatás egyeztetés miatti korrekció 3 424

Céltartalék összesen: 95 118 1 126 524

Általános tartalék 5 000 8 273

Gyál Város Önkormányzat

2013. évi cél- és általános tartaléka

6.sz.melléklet
adatok eFt-ban

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.évi 
eredeti ei.

Megnevezés



Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

0 0 0 59 544 0 0 0 0 55 155 0 59 544 49 677 83,43%
Kapott támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0
          Támogatások (Kistérséggel együtt.)
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Adósságkonszolidáció
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         Helyi adók
         Igazgatás szolgáltatási díj
Intézményi működési bevételek 59 544 0 55 155 59 544 49 677 83,43%
Működési célú pénzeszköz átvétel
Likvid hitel felvétel
Pénzmaradvány

0 0 0 150 000 150 000 14 300 9,53% 337 091 337 091 463 497 137,50% 0 0 3 662
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 150 000 150 000 14 300 9,53% 337 091 337 091 463 497 137,50%
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3 662

Pénzmaradvány
0 0 0 209 544 150 000 14 300 9,53% 337 091 337 091 518 652 153,86% 0 59 544 53 339 89,58%

0 0 3 048 0 0 178 899 178 899 85 334 47,70%
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások 3 048 178 899 178 899 85 334 47,70%
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)
Likvid hitel törlesztés
Tartalékok

0 0 0 50 826 50 826 17 794 35,01% 819 534 819 534 746 311 91,07% 530
Intézményi beruházások 45 526 45 526 17 794 39,09% 819 534 819 534 746 311 91,07% 530
Felújítások 5 300 5 300 0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

0 0 3 048 50 826 50 826 17 794 35,01% 998 433 998 433 831 645 83,30% 530

7.sz.melléklet
adatok eFt-ban

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:
       Kölcsönök

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

4 120 001 4 120 0063 821 011 4 221 001



Kapott támogatás
          Támogatások (Kistérséggel együtt.)
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Adósságkonszolidáció
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Igazgatás szolgáltatási díj
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Likvid hitel felvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:
       Kölcsönök

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-

hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

0 0 27 711 27 711 16 908 61,02% 2 375 2 375 1 105 46,53% 8 902 8 902 5 144
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

27 711 27 711 16 908 61,02% 2 375 2 375 1 105 46,53% 8 902 8 902 5 144

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 27 711 27 711 16 908 61,02% 2 375 2 375 1 105 46,53% 8 902 8 902 5 144

0 0 112 372 112 372 67 631 60,18% 2 374 2 374 1 105 46,55% 0 0

112 372 112 372 67 631 60,18% 2 374 2 374 1 105 46,55%

54 092 54 092 1 683 3,11% 0 0 0 0 0 0 0 0
54 092 54 092 1 683 3,11%

54 092 54 092 1 683 3,11% 112 372 112 372 67 631 60,18% 2 374 2 374 1 105 46,55% 0 0

7.
ad

4 299 001 5 629 131 5 629 171 6 820 021



Kapott támogatás
          Támogatások (Kistérséggel együtt.)
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Adósságkonszolidáció
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Igazgatás szolgáltatási díj
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Likvid hitel felvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:
       Kölcsönök

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Gyál Város Önkormányzat
 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

57,78% 0 0 6 307 0 0 0 0 0 1 897 56 834 163 892 152 346
0 0 0 0 0 0 556

556

0 0 0 0 0 0 0

57,78% 5 457 1 897 56 834 56 834 39 340
850 5 392

107 058 107 058
0 0 0 0 270 000 1 270 000 1 270 394

394
270 000 270 000 270 000

1 000 000 1 000 000
57,78% 0 0 6 307 0 0 0 0 0 1 897 326 834 1 433 892 1 422 740

4 026 4 082 3 615 88,56% 43 909 43 909 30 105 68,56% 0 0 0 416 515 341 797 234 662
3 031 3 075 3 056 99,38% 34 794 34 794 24 594 70,68% 1 975

750 762 367 48,16% 9 115 9 115 5 461 59,91% 300
245 245 192 78,37% 50 154 539 166 652 100 721

166 858 175 145 131 666

95 118 1 126 524
0 0 0 0 0 0 11 550 17 007 10 828

2 207 1 228

11 550 11 800 7 600

3 000 2 000
4 026 4 082 3 615 88,56% 43 909 43 909 30 105 68,56% 0 0 0 428 065 358 804 245 490

.sz.melléklet
datok eFt-ban

7
a

8 411 2418 130 001 8 411 121 8 411 261



Kapott támogatás
          Támogatások (Kistérséggel együtt.)
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Adósságkonszolidáció
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Igazgatás szolgáltatási díj
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Likvid hitel felvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:
       Kölcsönök

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-

hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

92,96% 0 0 0 1 402 998 1 402 998 1 107 187 78,92% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 402 998 1 402 998 1 097 281 78,21% 0 0 0 0
1 402 998 1 402 998 1 097 281 78,21%

69,22% 9 906
200

100,00%
100,03% 20 986 20 986 3 760 17,92% 0 0 0 0 0 0

100,00% 20 986 20 986 3 760 17,92%

100,00%
99,22% 20 986 20 986 3 760 17,92% 1 402 998 1 402 998 1 107 187 78,92% 0 0 0 0

68,66% 13 575 24 293 10 630 43,76% 0 0 2 000 2 048 3 019 147,41% 61 574 61 574 44 509
802
217

60,44% 2 000 2 048 400 19,53% 61 574 61 574 44 509

75,18% 13 575 24 293 10 630 43,76% 1 600

63,67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55,64%

64,41%

68,42% 13 575 24 293 10 630 43,76% 0 0 2 000 2 048 3 019 147,41% 61 574 61 574 44 509

7.
ad

7.sz.melléklet
adatok eFt-ban

8 411 265 8 411 331 8 411 921 8 414 021



Kapott támogatás
          Támogatások (Kistérséggel együtt.)
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Adósságkonszolidáció
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Igazgatás szolgáltatási díj
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Likvid hitel felvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:
       Kölcsönök

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-

hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

119 740 119 740 72 357 60,43% 628 066 596 129 522 524 87,65% 0 0 108 237 18 619 18 619 9 202
0 0 575 884 585 349 504 488 86,19% 0 0 0 0

575 884 575 884 442 527 76,84%
1 842 2 073 112,54%

0 47 503 0
7 623 12 385 162,47%

0 0 0 0 0 0 0 0

1 726 0
119 740 119 740 72 357 60,43% 18 619 18 619 9 202

52 182 10 780 18 036 167,31%
108 237

0 0 1 325 0 0 0 0 0 0 0 0

1 325

119 740 119 740 73 682 61,53% 628 066 596 129 522 524 87,65% 0 0 108 237 18 619 18 619 9 202

72,29% 108 127 108 127 506 0,47% 0 5 361 5 361 100,00% 56 403 56 403 193 691 343,41% 926 795 915 533 441 816

72,29% 108 127 108 127 506 0,47% 8 900 8 900 6 281 70,57% 44

5 361 5 361 100,00% 926 795 915 533 441 772
47 503 47 503 187 410 394,52%

8 890 8 890 1 672 18,81% 0 118 600 000 508474,58% 174 360 174 360 203 236 116,56% 0 0 0
8 890 8 890 1 672 18,81%

118 0,00%
600 000 174 360 174 360 203 236 116,56%

72,29% 117 017 117 017 2 178 1,86% 0 5 479 605 361 11048,75% 230 763 230 763 396 927 172,01% 926 795 915 533 441 816

.sz.melléklet
datok eFt-ban

7
a

8 419 0798 414 031 8 419 019 8 419 069



Kapott támogatás
          Támogatások (Kistérséggel együtt.)
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Adósságkonszolidáció
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Igazgatás szolgáltatási díj
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Likvid hitel felvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:
       Kölcsönök

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

49,42% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0
49,42%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49,42% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48,26% 5 000 0 0 0 240 228 0 4 429 43 152 974,31% 0 1 250 37 558
4 195 4 193 99,95% 1 250 1 343

234 1 058 452,14% 453
37 901 35 762

48,25% 240 228

5 000 8 273
0 0 0 0 0 0 0 1 627 0 0 1 559

1 627 1 559

48,26% 5 000 0 0 0 240 228 0 4 429 44 779 1011,04% 0 1 250 39 117

7.
ad

7.sz.melléklet
adatok eFt-ban

8 419 1368 419 081 8 520 2118 520 111



Kapott támogatás
          Támogatások (Kistérséggel együtt.)
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Adósságkonszolidáció
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Igazgatás szolgáltatási díj
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Likvid hitel felvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:
       Kölcsönök

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-

hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

0 0 0 0 0 0 780 780 509 65,26% 0 34 267 52 660
0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 267 52 660

34 267 52 660
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
780 780 509 65,26%

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

0 0 0 0 0 0 780 780 509 65,26% 0 34 267 52 660

3004,64% 0 0 1 869 0 0 5 352 0 420 640 152,38% 14 000 48 267 65 509
107,44% 420 420 100,00%

1 869 5 352 220 1 418
14 000 48 267 64 091

0 0 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203

3129,36% 0 0 2 072 0 0 5 352 0 420 640 152,38% 14 000 48 267 65 509

.sz.melléklet
datok eFt-ban

7
a

8 520 121 8 821 1118 520 3118 531 211



Kapott támogatás
          Támogatások (Kistérséggel együtt.)
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Adósságkonszolidáció
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Igazgatás szolgáltatási díj
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Likvid hitel felvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:
       Kölcsönök

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

153,68% 0 177 177 100,00% 0 6 713 10 333 153,93% 0 0 43 0 3 682 3 682
153,68% 0 177 177 100,00% 0 6 713 10 333 153,93% 0 0 0 3 682 3 682

153,68% 177 177 100,00% 6 713 10 333 153,93% 3 682 3 682

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43

0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0

71

153,68% 0 177 177 100,00% 0 6 713 10 333 153,93% 0 0 114 0 3 682 3 682

135,72% 0 177 200 112,99% 1 500 8 213 12 403 151,02% 0 1 016 2 270 223,4% 0 3 682 4 830
138 138 100,0%
186 200 107,5%

909 692 1 932 279,2% 24
132,78% 177 200 112,99% 1 500 8 213 11 494 139,95% 3 682 4 806

0 0 0 0 0 0 0 526 437 83,1% 0 0 0
526 437 83,1%

135,72% 0 177 200 112,99% 1 500 8 213 12 403 151,02% 0 1 542 2 707 175,6% 0 3 682 4 830

7.sz.melléklet
adatok eFt-ban

8 821 121 8 821 131 8 421 551 8 821 151

7.
ad



Kapott támogatás
          Támogatások (Kistérséggel együtt.)
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Adósságkonszolidáció
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Igazgatás szolgáltatási díj
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Likvid hitel felvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:
       Kölcsönök

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

100,00% 0 1 483 2 705 182,40% 0 144 226 156,94% 0 190 190 100,00% 0 0
100,00% 0 0 0 0 0 0 0 190 190 100,00% 0 0

100,00% 190 190 100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 483 2 705 182,40% 144 226 156,94%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100,00% 0 1 483 2 705 182,40% 0 144 226 156,94% 0 190 190 100,00% 0 0

131,18% 0 1 483 824 55,56% 6 000 144 522 362,50% 0 190 190 100,00% 4 500 4 500

17 331
130,53% 1 483 807 54,42% 6 000 144 191 132,64% 190 190 100,00% 4 500 4 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131,18% 0 1 483 824 55,56% 6 000 144 522 362,50% 0 190 190 100,00% 4 500 4 500

8 821 191 8 821 2218 899 361 8 821 181

.sz.melléklet
datok eFt-ban



Kapott támogatás
          Támogatások (Kistérséggel együtt.)
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Adósságkonszolidáció
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Igazgatás szolgáltatási díj
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Likvid hitel felvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:
       Kölcsönök

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-

hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

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

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 034 67,42% 500 500 250 50,00% 0 6 000 4 168 69,47% 4 500 4 500 2 340 52,00% 1 000 1 000

158
3 034 67,42% 500 500 250 50,00% 6 000 4 168 69,47% 4 500 4 500 2 182 48,49% 1 000 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 034 67,42% 500 500 250 50,00% 0 6 000 4 168 69,47% 4 500 4 500 2 340 52,00% 1 000 1 000

8 821 231 8 821 241 8 821 291 8 82

7.sz.melléklet
adatok eFt-ban



Kapott támogatás
          Támogatások (Kistérséggel együtt.)
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Adósságkonszolidáció
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Igazgatás szolgáltatási díj
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Likvid hitel felvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:
       Kölcsönök

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 663 1 500 1 500 811 54,07% 0 0
663

1 500 1 500 811 54,07%

0 0 0 0 0 663 1 500 1 500 811 54,07% 0 0

604 60,40% 1 000 1 000 646 64,60% 0 0 0 0 0 0 0 0

604 60,40% 1 000 1 000 646 64,60%

0 0 0 0 0 0 663 1 500 1 500 500 0 0

663 663

1 500 1 500 500
604 60,40% 1 000 1 000 646 64,60% 0 0 663 1 500 1 500 500 0 0

7.sz.melléklet
adatok eFt-ban

8 899 3518 822 03122 021 8 899 431 8 903



Kapott támogatás
          Támogatások (Kistérséggel együtt.)
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Adósságkonszolidáció
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Igazgatás szolgáltatási díj
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Likvid hitel felvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:
       Kölcsönök

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

Gyál Város Önkormányzat 
2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

2013. évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-

hoz
2013. évi terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód. ei-hoz

0 0 1 919 5 737 298,96% 0 0 2 325 569 2 449 265 2 186 234 89,26%
0 0 0 0 0 0 575 884 630 378 572 086 90,75%

575 884 575 884 442 527 76,84%
0 1 842 2 073 112,54%
0 45 029 67 042 148,89%
0 0 48 059
0 7 623 12 385 162,47%

0 0 0 0 0 0 1 402 998 1 402 998 1 099 007 78,33%
1 402 998 1 402 998 1 097 281 78,21%

0 0 1 726
294 505 294 505 266 700 90,56%

1 919 5 737 298,96% 52 182 14 326 33 146 231,37%
108 237

107 058 107 058 100,00%
0 0 0 0 0 0 779 577 1 779 577 1 758 483 98,81%

487 091 487 091 478 460 98,23%
0 0 1 790

290 986 290 986 277 422 95,34%
1 500 1 500 811 54,07%

1 000 000 1 000 000 100,00%
0 0 1 919 5 737 298,96% 0 0 3 105 146 4 228 842 3 944 717 93,28%

0
10 168 7 600 9 519 7 060 74,17% 12 225 12 225 8 172 1 984 394 3 100 084 1 577 021 50,87%

6 000 7 511 6 208 82,65% 43 825 51 383 42 729 83,16%
1 600 2 008 852 42,43% 11 465 12 305 8 908 72,39%

1 361 629 030 641 883 397 075 61,86%
33 000 79 656 92 663 116,33%

10 168 12 225 12 225 6 811 1 119 453 1 132 557 848 236 74,90%
47 503 47 503 187 410 394,52%

100 118 1 134 797 0
0 0 0 0 0 1 905 148 1 120 752 1 128 758 1 587 191 140,61%

1 905 148 928 042 932 680 773 192 82,90%
5 300 5 300 0

11 550 11 918 8 263 69,33%
174 360 174 360 803 236 460,68%

1 500 4 500 2 500
10 168 7 600 9 519 7 060 74,17% 12 225 14 130 8 320 3 105 146 4 228 842 3 164 212 74,82%

7.sz.melléklet
adatok eFt-ban

8 904 421 9 311 0253 011 Szakfelad. összesen



Kapott támogatás
          Támogatások (Kistérséggel együtt.)
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Adósságkonszolidáció
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Igazgatás szolgáltatási díj
Intézményi működési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel
Likvid hitel felvétel
Pénzmaradvány

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Pénzmaradvány

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

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Felhalmozási célú kiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:
       Kölcsönök

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

       Kölcsönök(dolgozók lakásépítési kölcsön)

7.sz.melléklet
adatok eFt-ban



Intézm. működési bevételek 26 730 26 730 20 433 76,44%
Kapott támogatás 346 823 347 809 252 242 72,52%

             Pénzmaradvány igénybevétel 10 136 10 136 100,00%
Bevételek összesen: 373 553 384 675 282 811 73,52%

Személyi juttatások 196 614 205 393 157 386 76,63%
Munkaadókat terhelő járulékok 50 574 52 917 41 697 78,80%
Dologi kiadások 123 295 123 295 72 455 58,77%

370 483 381 605 271 538 71,16%

Felhalmozási célú kiadások 3 070 3 070 3 436 111,92%

Kiadások összesen: 373 553 384 675 274 974 71,48%

Teljesítés %-
a a mód.ei-

hoz

8.sz.melléklet
adatok eFt-ban

Gyáli Polgármesteri Hivatal
2013. évi bevételei és kiadásai

2013.09.30. 
teljesítés

2013.06.hó 
mód.ei.

Működési célú kiadások

 Működési kiadások összesen:

2013.évi 
terv

Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú bevételek

Polgármesteri Hivatal kiadásai

M e g n e v e z é s



Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-

hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-

hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Működési bevételek 0 0 0 0 0 72 0 0 0 3 000 3 000 1 260
Intézményi működési bevételek 72 3 000 3 000 1 260
Kapott támogatás
Pénzmaradvány igénybevétel
Gyáli Polgármesteri Hivatal bevételei 0 0 0 0 0 72 0 0 0 3 000 3 000 1 260

Működési kiadások 0 0 0 0 0 147 0 0 0 56 783 56 783 37 506
Személyi juttatások 32 262 32 262 25 974
Munkaadókat terhelő járulékok 8 000 8 000 6 102
Dologi kiadások 147 16 521 16 521 5 430
Felhalmozási kiadások
Gyáli Polgármesteri Hivatal kiadásai 0 0 0 0 0 147 0 0 0 56 783 56 783 37 506

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

9. s
ada



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

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-

hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

42,00% 21 119 31 255 26 761 85,62% 0 0 0 0 0 0 2 611 2 611
42,00% 21 119 21 119 16 625 78,72% 2 611 2 611

10 136 10 136 100,00%
42,00% 21 119 31 255 26 761 85,62% 0 0 0 0 0 0 2 611 2 611

66,05% 215 695 218 562 153 575 70,27% 24 743 30 712 28 896 94,09% 63 610 65 896 43 487 65,99% 0 0
80,51% 106 334 108 613 77 006 70,90% 14 178 18 878 20 305 107,56% 37 225 39 025 28 782 73,75%
76,28% 27 474 28 062 21 492 76,59% 3 600 4 869 5 399 110,89% 10 300 10 786 7 523 69,75%
32,87% 81 887 81 887 55 077 67,26% 6 965 6 965 3 192 45,83% 16 085 16 085 7 182 44,65%

3 070 3 070 3 436 111,92%
66,05% 218 765 221 632 157 011 70,84% 24 743 30 712 28 896 94,09% 63 610 65 896 43 487 65,99% 0 0

8 411 261 8 411 331 8 411 431 8 4

sz. melléklet
atok e Ft-ban



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

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-

hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-

hoz

2013.évi 
terv

2 476 94,83% 346 823 347 809 191 227 54,98% 0 0 61 015 0 0 0 0
2 476 94,83%

346 823 347 809 191 227 54,98% 61 015

2 476 94,83% 346 823 347 809 191 227 54,98% 0 0 61 015 0 0 0 0

141 0 0 0 0 0 0 4 643 4 643 3 766 81,11% 5 009
3 125 3 125 2 559 81,89% 3 490

600 600 564 94,00% 600
141 918 918 643 70,04% 919

141 0 0 0 0 0 0 4 643 4 643 3 766 81,11% 5 009

14 031 8 419 079 8 821 2218 419 136

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban



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

Gyáli Polgármesteri Hivatal
 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.06.h
ó mód.ei.

2013.09.
30. 

teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-

hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

2013.évi terv
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-

hoz

0 0 0 0 0 373 553 384 675 282 811 73,52%
26 730 26 730 20 433 76,44%

346 823 347 809 252 242 72,52%
10 136 10 136 100,00%

0 0 0 0 0 373 553 384 675 282 811 73,52%

5 009 4 020 80,26% 0 0 0 370 483 381 605 271 538 71,16%
3 490 2 760 79,08% 196 614 205 393 157 386 76,63%

600 617 102,83% 50 574 52 917 41 697 78,80%
919 643 69,97% 123 295 123 295 72 455 58,77%

3 070 3 070 3 436 111,92%
5 009 4 020 80,26% 0 0 0 373 553 384 675 274 974 71,48%

adatok e Ft-ban

9 311 021 Szakfelad. összesen8 822 021

9. sz. melléklet



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



Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

B e v é t e l e k

      Int. működési bevételek 10 804 10 804 7 315 67,71% 9 493 9 493 6 261 65,95% 8 211 8 211 5 604

      Kapott támogatás 125 787 127 071 89 151 70,16% 120 436 121 495 88 182 72,58% 121 292 122 647 88 151
Normatív támogatás 119 279 119 279 106 877 106 877 104 878 104 878
Önkormányzati támogatás 6 508 7 792 13 559 14 618 16 414 17 769
OEP támogatás

2 742 2 742 1 558 1 146 589 786
ebből alulfinanszírozás 2 742 2 742 1 558 1 146 589 589

70 70 100,00% 386 386 100,00% 299 299

B e v é t e l e k összesen: 136 591 140 687 99 278 70,57% 129 929 132 932 95 975 72,20% 129 503 131 746 94 840

K i a d á s o k

      Személyi juttatások 75 534 76 388 53 273 69,74% 73 645 74 400 53 518 71,93% 73 887 74 702 55 106
Rendszeres személyi juttatások 73 382 73 382 49 050 66,84% 71 506 71 506 48 978 68,49% 71 105 71 105 50 482
Nem rendszeres személyi juttatások 2 152 3 006 4 223 140,49% 1 995 2 750 4 432 161,16% 1 845 2 660 4 044
Külső személyi juttatások 0 144 144 108 75,00% 937 937 580

      Munkaadókat terhelő járulékok 20 187 20 417 13 803 67,61% 19 307 19 507 13 915 71,33% 19 792 20 012 14 796

      Dologi kiadások 40 870 43 882 31 003 70,65% 36 977 39 025 27 473 70,40% 35 824 37 032 23 929

0 0 0

0 0 0

K i a d á s o k összesen: 136 591 140 687 98 079 69,71% 129 929 132 932 94 906 71,39% 129 503 131 746 93 831

Tulipán Óvoda Liliom Óvoda

      Átadott pénzeszköz

Működési bevételek

       Átvett pénzeszközök

       2012. évi pénzmaradvány

Működési kiadások

      Felhalmozási kiadások

Tátika Óvoda

10. s
ada



B e v é t e l e k

      Int. működési bevételek

      Kapott támogatás
Normatív támogatás
Önkormányzati támogatás
OEP támogatás

ebből alulfinanszírozás

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

      Átadott pénzeszköz

Működési bevételek

       Átvett pénzeszközök

       2012. évi pénzmaradvány

Működési kiadások

      Felhalmozási kiadások

Intézmények 2013.évi bevételei és kiadásai

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

68,25% 23 073 23 073 14 044 60,87% 14 500 14 500 10 727 73,98% 2 207 2 207

71,87% 63 376 68 849 67 705 98,34% 105 969 106 209 87 456 82,34% 43 112 43 665
27 108 27 108 18 690 18 690
36 268 41 741 53 787 54 027 36 463 67,49% 24 422 24 975

52 182 52 182 50 993 97,72%

160 960 600,00% 14 234 187 1 485
160 160 14 234 187 1 485

100,00% 468 468 100,00% 1 432 1 432 100,00% 35

71,99% 86 449 92 550 83 177 89,87% 120 469 136 375 99 802 73,18% 45 319 47 392

73,77% 29 784 30 311 22 827 75,31% 33 566 33 755 24 263 71,88% 23 018 23 453
71,00% 27 950 27 950 20 227 72,37% 27 134 27 134 16 268 59,95% 22 581 22 581

152,03% 634 1 161 2 002 172,44% 2 952 3 141 1 843 58,68% 365 800
61,90% 1 200 1 200 598 49,83% 3 480 3 480 6 152 176,78% 72 72

73,94% 7 871 8 009 5 559 69,41% 8 362 8 413 6 038 71,77% 6 116 6 234

64,62% 48 794 54 230 52 197 96,25% 78 541 80 160 60 708 75,73% 16 185 17 705

0 1 437 0 14 047 421 3,00% 0

0 0 0

71,22% 86 449 92 550 82 020 88,62% 120 469 136 375 91 430 67,04% 45 319 47 392

Bóbita BArany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár

sz. melléklet
atok e Ft-ban

Városi Egészségügyi Központ



B e v é t e l e k

      Int. működési bevételek

      Kapott támogatás
Normatív támogatás
Önkormányzati támogatás
OEP támogatás

ebből alulfinanszírozás

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

      Átadott pénzeszköz

Működési bevételek

       Átvett pénzeszközök

       2012. évi pénzmaradvány

Működési kiadások

      Felhalmozási kiadások

Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai

2013.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj. %-a a 
mód.ei-hoz

1 815 82,24% 68 288 68 288 45 766 67,02%
0

30 454 69,74% 579 972 589 936 451 099 76,47%
376 832 376 832
150 958 160 922
52 182 52 182 50 993 97,72%

1 075 0 20 768 6 896 33,20%
1 075 0 20 768 0

35 100,00% 0 2 690 2 690 100,00%

33 379 70,43% 648 260 681 682 506 451 74,29%

17 225 73,44% 309 434 313 009 226 212 72,27%
15 865 70,26% 293 658 293 658 200 870 68,40%
1 312 164,00% 9 943 13 518 17 856 132,09%

48 66,67% 5 833 5 833 7 486 128,34%

4 570 73,31% 81 635 82 592 58 681 71,05%

11 215 63,34% 257 191 272 034 206 525 75,92%

0 14 047 1 858 13,23%

0 0

33 010 69,65% 648 260 681 682 493 276 72,36%

Bölcsőde Intézmények összesen

10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban



B e v é t e l e k

      Int. működési bevételek

      Kapott támogatás
Normatív támogatás
Önkormányzati támogatás
OEP támogatás

ebből alulfinanszírozás

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok

      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

      Átadott pénzeszköz

Működési bevételek

       Átvett pénzeszközök

       2012. évi pénzmaradvány

Működési kiadások

      Felhalmozási kiadások

10.sz.melléklet
adatok e Ft.-ban



Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-

hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

      Int. működési bevételek 28 453 28 453 19 002 66,78% 101 800 800 1 488 186,00%
      Kapott támogatás 50 993 527 790 537 754 270 421 50,29%

OEP támogatás 50 993
20 768 6 896
20 768

1 432 1 432 100,00%
B e v é t e l e k összesen: 28 453 28 453 19 002 66,78% 101 800 2 232 53 913 2415,46% 527 790 558 522 277 317 49,65%

      Személyi juttatások 0 6 758 6 758 4 488 66,41% 0 0
Rendszeres személyi juttatások 3 958 3 958 2 975 75,16%
Nem rendszeres személyi juttatások 40 40 13 32,50%
Külső személyi juttatások 2 760 2 760 1 500 54,35%

      Munkaadókat terhelő járulékok 1 910 1 910 1 146 60,00%
      Dologi kiadások 71 732 77 360 55 562 71,82% 118 5 512 7 131 7 000 98,16%

14 047
K i a d á s o k összesen: 71 732 77 360 55 562 71,82% 118 14 180 29 846 12 634 42,33% 0 0 0

Létszám: 2013. január 1-től 0 2 2 2 0
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk. 1 1 1
                 részmunkaidőben foglalt. 1 1 1

11.sz.melléklet.
adatok eFt.

8419079

eu.igaz támogatás

Intézmények összesen

Működési bevételek

     Átvett pénzeszköz
ebből:alulfinanszírozás

    2012.évi pénzmaradvány

6920001 6920001

     Felhalmozási kiadások

Működési kiadások

5629121 5629171



      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2013. január 1-től
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Intézmények összesen

Működési bevételek

     Átvett pénzeszköz
ebből:alulfinanszírozás

    2012.évi pénzmaradvány

     Felhalmozási kiadások

Működési kiadások

Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

55 55 77 140,00% 12 730 12 730 5 837 45,85% 970 970 3 402 350,72%
129 685 3 530 3 530 16 900 16 900

3 530 3 530 16 900 16 900

755 755 100,00%
129 685 55 810 832 102,72% 16 260 16 260 5 837 35,90% 17 870 17 870 3 402 19,04%

223 066 225 710 161 897 71,73% 0 2 010 0
215 993 215 993 148 510 68,76%

5 992 8 416 12 699 150,89%
1 081 1 301 688 52,88% 2 010

59 286 59 716 42 514 71,19% 488
41 939 42 579 26 725 62,77% 14 190 14 190 8 036 56,63% 43 283 43 283 32 961 76,15%

182
324 291 328 005 231 136 70,47% 14 190 14 190 10 716 75,52% 43 283 43 283 32 961 76,15%

120 120 124 0 0
120 120 124

0

8510111 8621011 86210218419136

ügyeletovi háziorvosi



      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2013. január 1-től
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Intézmények összesen

Működési bevételek

     Átvett pénzeszköz
ebből:alulfinanszírozás

    2012.évi pénzmaradvány

     Felhalmozási kiadások

Működési kiadások

Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2 207 2 207 1 815 82,24%
30 379 30 379 1 373 1 373
30 379 30 379 1 373 1 373

35 35 100,00%
30 379 30 379 0 1 373 1 373 0 0 0 2 207 2 242 1 850 82,52%

17 911 18 073 12 728 70,43% 8 897 8 924 4 487 50,28% 0 0 550 23 018 23 453 17 225 73,44%
16 139 16 139 10 023 62,10% 7 037 7 037 3 270 46,47% 22 581 22 581 15 865 70,26%

1 772 1 934 1 309 67,68% 1 140 1 167 521 44,64% 365 800 1 312 164,00%
1 396 720 720 696 96,67% 550 72 72 48 66,67%

4 358 4 402 3 101 70,45% 2 094 2 101 1 168 55,59% 135 6 116 6 234 4 570 73,31%
7 376 7 376 4 249 57,61% 1 144 1 144 359 31,38% 7 036 7 036 8 103 115,16% 16 185 17 705 11 215 63,34%

239
29 645 29 851 20 317 68,06% 12 135 12 169 6 014 49,42% 7 036 7 036 8 788 124,90% 45 319 47 392 33 010 69,65%

7 7 7 3 3 3 0 15 15 15
7 7 7 3 3 3 15 15 15
0 0 0

88910118690411 8690421 86221118690411

védőnők iskola eu bölcsijáróbeteg

11.sz.melléklet.
adatok eFt-ban



      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2013. január 1-től
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Intézmények összesen

Működési bevételek

     Átvett pénzeszköz
ebből:alulfinanszírozás

    2012.évi pénzmaradvány

     Felhalmozási kiadások

Működési kiadások

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2013. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi 
terv

2013.06.hó 
mód ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

2013.évi terv
2013.06.hó 

mód ei.
2013.09.30. 
teljesítés

Telj.%-a a 
mód.ei-hoz

22 448 22 448 13 629 60,71% 625 625 415 66,40% 68 288 68 288 45 766 67,02%
579 972 589 936 451 099 76,47%

52 182 52 182 50 993 97,72%
20 768 6 896 33,20%
20 768 0

468 468 100,00% 2 690 2 690 100,00%
22 448 22 916 14 097 61,52% 625 625 415 66,40% 648 260 681 682 506 451 74,29%

20 767 21 197 15 721 74,17% 9 017 9 114 7 106 77,97% 309 434 313 229 226 212 72,22%
19 310 19 310 13 786 71,39% 8 640 8 640 6 441 74,55% 293 658 293 658 200 870 68,40%

257 687 1 337 194,61% 377 474 665 140,30% 9 943 13 518 17 856 132,09%
1 200 1 200 598 49,83% 5 833 6 053 7 486 123,67%
5 550 5 662 4 059 71,69% 2 321 2 347 1 500 63,91% 81 635 82 372 58 681 71,24%

39 321 44 757 47 063 105,15% 9 473 9 473 5 134 54,20% 257 191 272 034 206 525 75,92%
1 437 14 047 1 858 13,23%

65 638 71 616 68 280 95,34% 20 811 20 934 13 740 65,63% 648 260 681 682 493 276 72,36%

10 10 10 4 4 4 161 161 165
10 10 10 3 3 3 159 159 163

0 1 1 1 2 2 2

91012319105021 9101231

közház könyvtár

Szakfeladatok összesen



      Int. működési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhelő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2013. január 1-től
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Intézmények összesen

Működési bevételek

     Átvett pénzeszköz
ebből:alulfinanszírozás

    2012.évi pénzmaradvány

     Felhalmozási kiadások

Működési kiadások

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban



12. sz. melléklet

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 41 0 0 41
Tátika Óvoda 38 0 0 38 40 0 0 40
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 0 161 163 2 0 165

Mindösszesen 216 2 17 235 220 2 15 237

adatok e Ft-ban

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Összesen

Gyáli Polgármesteri Hivatal és Intézmények
2013. évi költségvetési létszámkerete

Intézmény megnevezése

Nyitólétszám 2013 jan. 01-jén Létszám 2013 szept.30-án

Teljes 
munkaidős

Rész- 
munkaidős

Köz-
foglalkozt.

Összesen



13. sz.

adato

B e v é t e l e k
2013. évi eredeti 

ei.
2013.06.hó 

mód.ei.
2013.09.30. 
teljesítés

Teljesítés %-a a 
mód.ei.-hoz

K i a d á s o k
2013. évi 
eredeti ei.

2013.06.hó 
mód.ei.

2013.09.30. 
teljesítés

Teljesítés %-a 
a mód.ei.-hoz

Kapott támogatás 575 884 630 378 572 086 90,75% Személyi juttatások 549 873 569 785 426 327 74,82%
Működ. célú támog. értékű bev. 0 52 182 50 993 97,72% Munkaadói járulékok 143 674 147 814 109 286 73,93%
Közhatalmi bevételek 1 402 998 1 402 998 1 099 007 78,33% Dologi kiadások 1 009 516 1 037 212 676 055 65,18%
Intézményi működési bevételek 340 083 340 083 298 289 87,71% Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 000 79 656 92 663 116,33%
Működési célú átvett pénzeszk. 52 182 35 094 40 042 114,10% Átadott pe. (működési célú) 192 658 246 994 195 888 79,31%
Kamatbevétel 49 440 49 440 34 610 70,00% Tartalék 100 118 1 134 797
2012 évi pénzmaradvány 119 884 119 884 100,00% Hitel törlesztés 47 503 47 503 187 410 394,52%

2 420 587 2 630 059 2 214 911 84,22% 2 076 342 3 263 761 1 687 629 51,71%

Felhalm. célú támog. értékű bev. 487 091 487 091 478 460 98,23% Felhalmozási kiadás 936 412 955 097 778 486 81,51%
Felhalmozási bevétel 0 0 1 790 Átadott pe. (felhalmozási célú) 11 550 11 918 8 263 69,33%
Felhalmozási célú átvett pénze. 290 986 290 986 277 422 95,34% Kölcsön 1 500 4 500 2 500
Kölcsön 1 500 1 500 811 54,07% Kötvénykiadások 174 360 174 360 803 236 460,68%
2012 évi pénzmaradvány 1 000 000 1 000 000 100,00%

779 577 1 779 577 1 758 483 98,81% 1 123 822 1 145 875 1 592 485 138,98%

Külső finanszírozás - műk.c.hitel 108 237

Bevételek összesen: 3 200 164 4 409 636 4 081 631 92,56% Kiadások összesen: 3 200 164 4 409 636 3 280 114 74,39%

Működési célú bevételek és kiadások

Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások

Gyál Város Önkormányzat
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban



. melléklet

ok eFt-ban



 
 
 
 
 

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

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban ÁHT) 24. §. (1) szerint a jegyző által 
elkészített, a következő évre vonatkozó koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a Képviselő-
testületnek. 
Fenti paragrafus 2013. április 26-tól változott, ezt megelőzően a koncepció elkészítésének határideje április 30-a 
volt. 
A Képviselő-testület - eleget téve az akkor érvényes jogszabályi előírásoknak - Gyál Város 2014. évi 
koncepcióját a 77/2013.(IV.25) sz. határozatával elfogadta, amelyet a változás tükrében most hatályon kívül kell 
helyezni. 
 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről készült törvényjavaslat (továbbiakban törvénytervezet) 
szeptember hóban beterjesztésre került a Parlament elé, száma: T/12415.  
A törvénytervezet és módosító javaslatainak megtárgyalása, vitája jelenleg is folyik a Parlamentben, ezért 
koncepcionálisan a 2014. évi költségvetési koncepcióban kizárólag a fő alapelvek számbavétele és rögzítése a 
Képviselő-testület feladata. A költségvetés tervezésénél fokozottan kell érvényesíteni az óvatosság elvét, kiemelt 
figyelmet kell fordítani a biztonságra, a takarékosságra. 
Cél a város és az intézmények eddig elért színvonalon való működtetése, az ezen túl fennmaradó bevételi 
összegből a város lakosságának életkörülményeit segítő beruházások elvégzése. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjainak együttgondolkodását és mértéktartását elsősorban az 
önkormányzat kötelező feladatainak ellátása, az intézményeink további működésének fenntartása és minél több, 
a lakosság életkörülményeit javító beruházások elvégzése érdekében. 
 
 
A 2014. évi bevételek számbavétele 
 
Az önkormányzat feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett központi adókból, más 
gazdálkodó szervektől átvett pénzeszközökből, központi költségvetési támogatásból, valamint pályázaton elnyert 
támogatásból teremti meg. 
 
Saját bevételek: 
 
Önkormányzat saját bevételei: 
Saját bevételek között önkormányzati szinten a legjelentősebb forrás a helyi adóbevételekből származik. 
Az adóbevételek esetében bevétel növekedéssel nem számolhatunk, hisz a jelenlegi adómértékek változtatását, 
valamint új adónem bevezetését a nehéz gazdasági helyzet miatt, ahol a gazdasági szféra szereplői és a lakosság 
sem terhelhető tovább, nem javasoljuk. 
A bevételek számbavételénél javasoljuk az óvatosság elvét szem előtt tartani, vagyis az adóbevételeket a 2013. 
évi eredeti előirányzat és annak teljesítése szintjén tervezni. 
 
Szintén saját bevételként vehetők figyelembe a bérleti díjakból származó bevételek, a kamatbevételek, a 
közterület foglalási díjakból származó bevételek, az általános iskolák étkezési bevételei, valamint a zeneiskola 
tandíjbevételéből Önkormányzatunkat a jogszabály szerint megillető összege. 
 
Saját bevételként vehetők figyelembe a felhalmozási jellegű bevételek, amelyek az önkormányzati telkek 
értékesítéséből származnak valamint a vagyonhasznosításból származó bevételek. Ilyen jogcímen az elmúlt 
években nem keletkezett számottevő bevételünk, ezért az óvatosság elve alapján 2014-ban sem kellene ezzel 
számolnunk. 
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A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények saját bevételei: 
A Bölcsődénél, az óvodáknál, az Egészségügyi Központnál és a Közösségi Háznál ezen a tételen az étkezésből 
származó bevételek, bérleti díj bevételek, valamint közüzemi díjak továbbszámlázásából keletkező bevételek 
szerepelnek. 
 
A Polgármesteri Hivatal saját bevétele az esküvői szolgáltatások ellenértékéből, továbbszámlázott 
szolgáltatásokból, a közterület-felügyelők által a város területén kiszabott helyszíni bírságokból, eljárási 
bírságokból, igazgatási szolgáltatási díjból származhat. 
 
A Polgármesteri Hivatal és az intézmények bevételei összegét a 2014. évi szerződések, egyes bevételi elemeknél 
a 2013. évi tényszámok alapulvétele alapján javasoljuk tervezni. 
 
Átengedett pénzeszközök: 
 
Az Önkormányzat bevételei között szerepelnek továbbá az átengedett pénzeszközökből származó bevételek, 
melyek az alábbiak: 

 A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által 
beszedett adó 40 %-a, 

 A gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-
a 

 A törvénytervezet szerint továbbra is a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési 
önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési 
önkormányzatot illeti meg.  

 
A települési önkormányzatot megillető egyéb bevételek:  

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, 
- a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat 

területén kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a  
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény 252.§ (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és 
helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely 
alszámlájára érkezett bevétel 100 %-a, 

- -a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti 
közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 
40 %-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva 
foganatosította, 

- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő 
által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100 %-a. 

 
Átvett pénzeszközök: 
 
A bevételi források között szerepelnek az un. átvett pénzeszközök, amelyek más gazdálkodó szervezetektől 
átvett bevételek. 
Átvett pénzeszköz továbbá az egyes szociális kiadásokra a központi költségvetésből utólagosan leigényelhető 
összegek. Ez előre nem tervezhető, mindig a leigényelt összeggel kell módosítani az önkormányzat költségvetési 
rendeletébe foglalt előirányzatokat. 
 
Az átvett pénzeszközök közé tartozik továbbá az egészségügyi ellátás un. Egészségbiztosítási Pénztár általi 
finanszírozása, (OEP finanszírozás). 
 
Központi költségvetésből származó bevételek: 
 
Az önkormányzati forrásszabályozás figyelembevételével a helyi önkormányzatok központi költségvetésből 
származó – Gyál Város Önkormányzatát érintően - bevételei a következők: 

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 
o Önkormányzati hivatal működésének támogatása 
o Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 

 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 
 Közvilágítás fenntartásának támogatása 
 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 
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 Közutak fenntartásának támogatása 
o Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 

 
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 

o Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 

o Óvodaműködtetési támogatás 
 
- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 

o Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 
o Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz  
o Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 

 amelyek ellátása társult formában történik: 
 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai  
 Szociális étkeztetés 
 Házi segítségnyújtás 

 amelyek ellátása nem társult formában történik: 
 bölcsődei ellátás 

o Gyermekétkeztetés támogatása 
 
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  
 
- A helyi önkormányzatok által felhasználható és általuk igényelhető központosított előirányzatok – 

Gyál Város Önkormányzatát érintően – a következő jogcímeken tartalmazhatnak elosztható, kötött 
felhasználású kötelezettséggel járó forrásokat: 
o lakossági közműfejlesztés támogatása, 
o az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét 

javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése, 
o helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, 
o önkormányzatok, és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének 

támogatása, 
o gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása, 
o önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, 
o egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás, 
o könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 
o a 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása, 
o lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, 

 
Támogatások: 
 
Ezen a soron tervezzük a 2013. évről áthúzódó és le nem hívott pályázati pénzeszközből megvalósuló 
beruházások támogatásának, valamint a 2014. évre fejlesztéshez és beruházáshoz elnyert pályázati forrás 
összegét. 
 
 
A 2014. évi kiadások számbavétele 
 
A 2014. évi költségvetési kiadások tervezése során prioritást élveznek az önkormányzat által kötelezően 
ellátandó feladatok. 
 
Az önkormányzat kiadásainak tervezése során figyelemmel kell lennünk a jogszabályokban, a helyi 
önkormányzati rendeletekben, a képviselő-testületi határozatokban és koncepciókban, valamint a gazdasági 
programban foglalt feladatokra. 
 
A kiadások tervezésénél figyelembe kell venni a már megkötött és a 2014. költségvetési évet is terhelő 
szerződéseket, valamint a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségeket, amelyeket az előterjesztés 1. sz. és 2. 
sz. mellékletei tartalmazzák. 
 
A 2014. évi költségvetés kiadásainak tervezésénél törekedni kell az óvatosságra, biztonságra, valamint a 
takarékosságra. 
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Önkormányzat kiadásai 
 
Működési kiadások 
 
Személyi jellegű kiadásokra, annak járulékai 
Ezen tételen a polgármester, az alpolgármester és a mezőőrök személyi jellegű kiadásaira és a közcélú 
foglalkoztatásra tervezünk összeget.  
A közfoglalkoztatáshoz önerőt kell biztosítani, valamint önerő lehet szükséges a foglalkoztathatóság növelése 
érdekében benyújtandó egyéb pályázatokhoz is, ezért javasoljuk ezen kiadásokra a 2014. évi költségvetésben 
fedezetet biztosítani. 
 
Dologi kiadások 
Tervezni szükséges a város működéséhez meglévő szerződések szerinti összegeket, úgy, mint közvilágítás 
(jelenleg érvényben lévő szerződés 2014. első felében lejár), a víz és csatornahálózat karbantartása, 
buszjáratokért a BKK-nak fizetendő szolgáltatási díj, vagyonbiztosítás, bankköltség.  
Szintén biztosítani kell fedezetet az általános iskolák és a zeneiskola működési kiadásaira, a gyermekétkeztetési 
kiadásokra. 
Szerződéses kötelezettségeinken felül javasoljuk összeg tervezését reklám-propaganda kiadásokra, kártérítések 
megfizetésére, egyéb dologi kiadásokra az előző évi tényszámok alapján, kamatkiadásokra (likviditási hitel) a 
várható igénybevétel alapján, áfa fizetési kötelezettségre, geodéziai feladatokra, telekalakítási vázrajzok, 
értékbecslések készítésére, utcaszélesítés és területrendezés költségeire. 
Javasoljuk továbbá a 75. év feletti lakosok szemétdíjának kompenzálására fedezet biztosítását a 2014. évi 
költségvetésben is, a felmért adatok alapján. 
 
Ellátottak pénzbeli támogatása 
A szociálpolitikai - pénzbeni és természetbeni – juttatások tervezésénél alapvető szempontnak kell tekinteni azt 
a törekvést, hogy a segélyek reálértékét megőrizzük. E törekvést az is megalapozza, hogy minden évben 
jogszabály határozza meg az adott évre vonatkozó öregségi nyugdíjminimumot és több segélyezési forma értéke 
a nyugdíjminimum százalékában meghatározott. Alapkövetelmény tehát a jogszabályoknak megfelelő 
segélyezési költségvetés elkészítése. 
Az Önkormányzat kötelezően ellátandó, de jelenleg nem ellátott feladatai a következők: 
gyermekek átmeneti otthona; nappali melegedő; fogyatékosok nappali intézménye; szenvedélybetegek nappali 
intézménye; pszichiátriai betegek nappali intézménye. 
Ezen feladatokat önálló intézmény fenntartásával és ellátási szerződés megkötésével is el lehet látni, valamint 
Társulás útján. A központi költségvetés ezen feladatok elvégzését normatív alapon támogatja. 
Az Önkormányzat nem kötelező, de biztosított ellátásai jelenleg: szociális tanulmányi ösztöndíj, beiskolázási 
segély. 
 
Egyéb működési célú kiadások, támogatások, tagdíjak 
Javasoljuk fedezet biztosítását a Dabas és Vidéke Üdülőtábor Alapítvány (Baji József Üdülőtábor) és a gyerekek 
táboroztatásának támogatására, a Szent József Idősek Klubja támogatására, a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjra pályázók támogatására, sportpálya üzemeltetésének támogatására. 
A támogatások között fedezetet kell biztosítani a „Kertváros” Önkormányzati Társulás működésének 
támogatására, ezen belül a több kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti feladat támogatására. 
Szintén itt javasoljuk tervezni a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, a 2012-ben 
megalakult Városgazda, valamint a 2013-ban megalakult Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 
működtetéséhez a szükséges hozzájárulás összegét. 
Javasoljuk azon tagdíjak fedezetére összeget biztosítani, amelynek Önkormányzatunk tagja. 
Javasoljuk továbbá keret meghatározását és biztosítását a Polgármester saját hatáskörben történő 
felhasználására, valamint a városban működő civil szervezetek és a közbiztonság támogatására. 
 
Beruházások, felújítások 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben fokozott figyelmet fordított a városi 
beruházások alakulására, a folyamatos fejlesztésekre, illetve a már befejeződött munkálatok eredményének 
szinten tartására. 
A beruházási kiadások tervezésénél is mérsékletet kell tanúsítani, ezért a 2014. évben az alábbi beruházási és 
felújítási feladatokra javasoljuk fedezet biztosítását: 

1. Azon beruházások megvalósítására, amelyre a 2013. évben pályázati forrást nyertünk 
2. Pályázati forrás igénybevételével: 

a. Intézmények energetikai korszerűsítésére. 
b. esetleges forrás esetén Sportcsarnok építésére. 
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3. Saját forrás igénybevételével: 

a. Utcanév és házszámtáblák egységesítésének, cseréjének befejezésére. 
b. Gyál-felső vasútállomás épület felújításának befejezésére. 
c. Járdaépítés folytatására, különös tekintettel a Kőrösi út Bem J. u. és Kisfaludy u. közötti 

szakaszára. 
d. Szükséges év közbeni intézményi felújításokra (1. és 4. osztályos tantermek festése). 
e. Kistérségi Szolgáltató Központ energiaellátásának, hűtési rendszerének, ill. 

akadálymentesítésének szükség szerinti bővítésére, illetve véglegesítésére. 
f. Városi Egészségügyi Központ akadálymentesítésére, felújítására. 
g. Millenniumi park rendezésére. 
h. Parkok építésére. 
i. A Bóbita Bölcsőde részére játék és eszközbeszerzésre. 

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

i. Tisztasági festésre 4 db csoportszobában, öltözőben, mosdóban. 
ii. Beltéri ajtók mázolása. 

iii. Mosógép vásárlása 
iv. Vészkijáratot jelző lámpák cseréjére. 

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

színezése, ereszcsatornák cseréje. 
ii. Nyílászárók cseréje. 

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

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

c. Tátika Óvoda 
i. Vizesblokk felújítására. 

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

d. Városi Egészségügyi Központ 
i. A védőnői épület elektromos hálózatának felújítására. 

e. Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
i. Nyílászárók, egyéb faszerkezetek javítására. 

ii. Az épület világításának korszerűsítésére. 
iii. A könyvtár korszerűsítésére, új klubterem kialakítására. 
iv. Fűtéskorszerűsítésre. 
v. Tisztasági festésre. 

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

5. Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft feladatainak elvégzéséhez: 
a. Gyepmesteri telepen a veszélyes állati hulladék kezeléséhez szükséges beruházás. 
b. 1 db földmunkagép beszerzésére. 
c. Telephely/konyha beruházás. 

 
Hitel-, és kötvénytörlesztések 
Ezen fizetési kötelezettséget a hitelezés éveiben az éves költségvetések összeállításakor minden más fejlesztési 
kiadást megelőzően be kell tervezni, erre a Képviselő-testület kötelezettséget vállalt. A 2014. évi költségvetés 
tervezésénél fentieknek megfelelően fedezet kell biztosítani a kötvény tőke és kamatfizetési kötelezettségére. 
 
Általános tartalék és céltartalék 
A költségvetési rendelettervezet összeállításánál törvény általi kötelezettség az általános tartalék képzése. 
 
A különböző pályázatok saját forrás-részének biztosítása érdekében a 2014. évi költségvetésben is javasoljuk 
beruházási keret és pályázati önrész összegének tervezését a céltartalékok között, amelynek felhasználásáról – a 
pályázatokon elnyert pénzeszközök függvényében – a Képviselő-testület dönt. 
 
Javasoljuk továbbá a céltartalékon az előző évek gyakorlatának megfelelően az alábbi tételek tervezésére fedezet 
biztosítását: 
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- A városban működő alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek támogatására. 
- Közbiztonság támogatására, 
- Városi rendezvényekre, 
- Város által alapított díjakra, 
- Intézmények dolgozói részére fizetendő végkielégítésekre, felmentésekre, jubileumi jutalmakra, 
- 13 éves korú gyermekek méh-nyakrák elleni védőoltására, 
- A könyvtári felzárkóztató pályázaton, valamint a közművelődési intézmény, közösségi színtér 

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

- Nyári napközi finanszírozására. 
- Általános Iskolai alapítványok támogatására. 

 
 
Polgármesteri Hivatal kiadásai 
 
Személyi jellegű kiadások 
A Polgármesteri Hivatal 2014. évi létszámkerete 57 fő. 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően javasoljuk fedezetet biztosítani az alábbiakra: 

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

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

közreműködők részére a többletmunka elismerésére, 
 A Kttv-ben meghatározott segélyekre (temetési – és szociális segély), 
 Dolgozók részére védőszemüveg biztosítására, egészségmegőrzés céljából 
 Megbízási díjakra. 

 
Munkaadókat terhelő járulékok 
Fedezetet kell biztosítani a járulék köteles juttatások jogszabályokban meghatározott járulékainak összegére. 
 
Dologi kiadások 
Javasoljuk a korábbi évek gyakorlatának megfelelően fedezetet biztosítani az alábbiakra: 

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

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

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

 A 2014. évi három választás (Eu parlamenti, országgyűlési és önkormányzati) lebonyolításához 
szükséges kiadásokra. 

 A működtetéssel kapcsolatos korábbi szerződésekből eredő kiadásokra. 
 
Intézmények kiadásai 
 
Az intézmények 2014. évi tervezési irányai a következők: 

 A béreket szigorú elvek szerint kell tervezni, bérnövekedés az intézményeknél csak az államilag 
garantált mértékben – a soros előrelépések fedezetére – tervezhető, jogszabályi változás és a pedagógus 
bérrendezés hatására tartós bérmaradvány nem vihető tovább. 

 A Bóbita Bölcsőde bővítése kapcsán 8 fő teljes foglalkoztatott kisgyermeknevelő és 3 fő teljes 
foglalkoztatott kisegítő létszámfejlesztésére. 

 Jutalom összegére fedezet nem tervezhető.  
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 A dologi kiadások esetében a működésre alapvetően szükséges kiadásokra, a már megkötött 
szerződésekre javasoljuk a fedezetet biztosítani. 

 Javasoljuk továbbá a konyhai dolgozók, védőnők, gondozónők, dajkák, óvónők részére védőruházat 
biztosítását. 

Összefoglalva : 
1./ A 2014. évi költségvetés tervezésénél is fokozatosan kell érvényesíteni az óvatosság elvét, kiemelt figyelmet 
kell fordítani a biztonságra, és a takarékosságra. 
 
2./ A Képviselő-testület a városfejlesztési elképzeléseinek biztosítására zártkörű kötvény kibocsátásáról döntött, 
melynek az adósságkonszolidációt követően megmaradt 40 %-ának visszafizetéséről, kamatainak fizetéséről 
2028-ig minden évben gondoskodni kell. 
 
3./ A Képviselő-testület hozott olyan döntéseket (2. sz. melléklet), amelynek 2014. évi költségkihatásaira fedezet 
biztosítása feltétlenül szükséges. 
 
4./ Terveink, feladataink megvalósításához a rendelkezésre álló bevételből nincs annyi saját erőnk, hogy jelentős 
fejlesztéseket valósítsunk meg. Ezért szükséges, hogy megfelelően elkészített anyagokkal minél több területen 
belföldi és EU-s pályázati pénzekhez jussunk. 
Ennek megvalósításához a 2014. évi költségvetésünkben feltétlenül tervezni kell a pályázatokhoz, szükséges 
önrészt, a beruházások megvalósításához keretösszeg biztosítását a céltartalékon belül. 
 
5./ Az általános tartalékba helyezendő összeg nagyságrendjét úgy kell meghatározni, hogy az előre nem látható 
esetekre lehetőleg fedezetet nyújtson. 
 
6./ A 2014. évi költségvetés bevételi forrásainak tervezésénél nagyon fontos, hogy számba vegyük a növelési 
lehetőségeket, és a gazdálkodás folyamán törekedjünk saját bevételeink növelésének megvalósítására.  
 
7./ Jövő évi gazdálkodásunk során továbbra is törekszünk a takarékos költséggazdálkodásra. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és Gyál Város 
Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének tervezési koncepcióját tartalmazó határozati javaslatait elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
I. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepcióját a következőkben 
határozza meg: 
1./ Elsődleges az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működőképességének biztosítása. 
 
2./ A 2014. évi költségvetési bevételek és kiadások tervezése során prioritást élveznek az Önkormányzat által 
kötelezően ellátandó feladatok. 
 
3./ Az intézmények a 2014. évi költségvetésük összeállítása során megtervezhetik: 

- saját bevételeiket legalább a 2013. évi tényszámok összegének megfelelően, figyelembe véve a 
megkötött szerződéseket, 

- szigorú elvek szerint a béreket, a bérnövekedés törvényben előírt mértékét, tartós bérmaradvány 
nem tervezhető tovább, 

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

kiadásait. 
- A Bóbita Bölcsőde 2014. január 1-től 8 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott kisgyermeknevelő és 

3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott kisegítő létszámfejlesztéséhez kapcsoló béreket és 
járulékokat. 

 
4/. A Polgármesteri Hivatal a 2014. évi költségvetésének összeállítása során megtervezheti a fedezetet: 

 saját bevételeiket legalább a 2013. évi tényszámok összegének megfelelően, figyelembe véve a 
megkötött szerződéseket, 

 besorolás szerinti bérekre, soros előrelépésekre, 
 nyugdíjazás miatti felmentési időre járó illetmény összegére, 
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 jubileumi jutalomra, 
 a jogszabályban dolgozónként meghatározott mértékű cafetéria keretösszeg fedezetére, 
 a 2013. évben biztosított illetménykiegészítés mértékét 2014-ben is, 
 szabadság megváltás, túlóra, helyettesítési díj, célfeladat összegére, 
 a kilométer átalányban részesülők költségtérítésére, munkába járáshoz utazási költség 

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

közreműködők részére a többletmunka elismerésére, 
 a Kttv-ben meghatározott segélyekre (temetési – és szociális segély), 
 dolgozók részére védőszemüveg biztosítására, egészségmegőrzés céljából 
 megbízási díjakra, 
 a működéshez szükséges kiadásokra (rezsiköltségek, irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag 

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

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

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

 a 2014. évi három választás (Eu parlamenti, országgyűlési és önkormányzati) lebonyolításához 
szükséges dologi kiadásokra. 

 a köztisztviselői kirándulás és vezetői képzés (tréning) összegére, 
 dologi kiadások esetében a működéshez alapvetően szükséges kiadásokra. 

 
5./ Az önkormányzat saját bevételeit legalább a 2013. évi tényszámoknak megfelelően kell megtervezni, 
figyelembe véve a szerződések megszűnéséből és az új szerződések megkötéséből eredő változásokat. 
 
6./ Fedezetet biztosít a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőre, valamint a foglalkoztathatóság növelése 
érdekében benyújtandó egyéb pályázatokhoz. 
 
7./ Fedezetet biztosít a város működésére megkötött szerződések szerinti összegekre, reklám-propaganda 
kiadásokra, kártérítések megfizetésére, telekalakítási vázrajzok, értékbecslések készítésére, utcaszélesítés és 
telekrendezés költségeire. 
 
8./ Fedezetet biztosít a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatására, a gyerekek táboroztatásához 
szükséges hozzájárulás összegére, a Szent József Idősek Klubja, a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjra 
pályázók, a sportpálya üzemeltetésének és a városban működő alapítványok, egyesületek és társadalmi 
szervezetek támogatására. 
 
9./ A támogatások között fedezetet biztosít a „Kertváros” Önkormányzati Társulás működésének támogatására, 
ezen belül a több kötelezően ellátandó szociális és gyermekjóléti feladat támogatására. 
 
10./ A Gyál, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, a Gyáli Városgazda Kft, valamint a Gyál és 
Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft működésének támogatására fedezetet biztosít.  
 
11./ Fedezetet biztosít azon tagdíjak összegére, amely társulásoknak Önkormányzatunk tagja. 
 
12./ Vállalja a Gyálon működő Bolgár Kisebbségi Önkormányzat működésének támogatását. 
  
13./ A 75. év feletti lakosok szemétdíjának kompenzálására fedezetet biztosít. 
 
14./ Fedezetet biztosít keretösszegre, amelynek felhasználásáról a Polgármester saját hatáskörben dönt. 
 
15./ A 2014. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során pénzügyi fedezetet biztosít általános és 
céltartalék tervezésére. 
 
16/. A céltartalékok között elsődlegesen biztosít fedezetet a pályázatokhoz szükséges önrész, és beruházási keret 
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összegére. 
 
17./ A céltartalékok között fedezetet biztosít: 

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

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

- Nyári napközi finanszírozására, 
- Általános iskolai alapítványok támogatására 

 
18./ A 2014. évi költségvetés tervezésénél fejlesztési kiadásokat megelőzően betervezi a kötvény és kamatainak, 
2014. évre fizetendő összegeit. 
 
19./ A rendelkezésre álló kereten belül fedezetet biztosít 

1. Azon beruházások megvalósítására amelyre a 2013. évben pályázati forrást nyertünk 
2. Pályázati forrás igénybevételével: 

a. Intézmények energetikai korszerűsítésére. 
b. esetleges forrás esetén Sportcsarnok építésére. 

3. Saját forrás igénybevételével: 
a. Utcanév és házszámtáblák egységesítésének, cseréjének befejezésére. 
b. Gyál-felső vasútállomás épület felújításának befejezésére. 
e. Járdaépítés folytatására, különös tekintettel a Kőrösi út Bem J. u. és Kisfaludy u. közötti 

szakaszára. 
c. Szükséges év közbeni felújításokra (1. és 4. osztályos tantermek festése). 
e. Kistérségi Szolgáltató Központ energiaellátásának, hűtési rendszerének, ill. 

akadálymentesítésének szükség szerinti bővítése, illetve véglegesítése. 
f. Városi Egészségügyi Központ akadálymentesítése, felújítása. 
g. Millenniumi park rendezése. 
h. Parkok építése. 
i. A Bóbita Bölcsőde részére játék és eszközbeszerzésre. 

 
4. A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Kft, valamint az intézmények részére a szükséges eszközök 

beszerzésére és beruházások megvalósítására a rendelkezésre álló források függvényében. 
 
20./ Utasítja a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során az 
előterjesztésben, illetve a határozati javaslatban foglaltakat érvényesítse. 
 
II. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepciójáról hozott 
77/2013.(IV.25.) sz. határozatát visszavonja. 
 
 
Határidő: A 2014. évi költségvetés benyújtásának időpontja. 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: valamennyi bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
 
 
Gyál, 2013. október 10. 
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         Pápai Mihály 

        polgármester 
1. sz. melléklet 

 
 

A 2014. évi költségvetést várhatóan érintő bevételi szerződések 
     

Név/partner Szerződés tárgya Bevételi összeg 

Alsónémedi Nagyközség Önk. Baracsi Judit foglalkoztatása miatt számított összeg 1/5-öd része 

A.S.A. Mo. Kft kompenzációs jutalék 
2013. évben átlagosan : 

6.000.000,- Ft 

DPMV Zrt. bérleti díj 2013. évben :34.495,- Ft/hó 

Eisberg Hungary Kft. bérleti díj 42.280,-Ft/hó 

"Kertváros" Gyáli Kistérség 
T.Önk.T. 

munkaszervezeti feladatok 
ellátása  400.000,-Ft/hó 

Mezőhúsgép Kft bérleti díj 2013. évben: 400.000,-Ft/hó 

Magyar Gazdaságfejlesztési 
Központ támogatási szerz./Bölcsőde   

Navax Kft bérleti díj 2013. évben: 301.839,-Ft/hó 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Hivatal által kifizetett tételek 

továbbszámlázása felhasználástól függő összeg 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Önkormányzat által kifizetett 
tételek továbbszámlázása felhasználástól függő összeg 

Raiffeisen Bank Zrt. szponzorációs támogatás 1.000.000,- Ft 

Szent József Idősek Klubja szállítási szolgáltatás 75.000,- Ft/hó 
   
   
  Polgármesteri Hivatal bevételei  

 
 
 

A 2014. évi költségvetést várhatóan terhelő szerződések 
   

Név/partner Szerződés tárgya Kiadási összeg 

23Vnet Kft 
Hely biztosítása WEB oldal 

számára 2013. évben : 19.050,- Ft/hó 

A.S.A. Magyarország Kft 
Polgármesteri Hiv. 
szemétszállítása 

Díjszabás alapján 2013. évben: 
16.586/hó 

A.S.A. Magyarország Kft 75 év felettiek szemétszállítása Igénybevételtől függően  

A.S.A. Magyarország Kft Veszélyes hulladék szállítása Igénybevételtől függően 
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Abacus Bt. 
Szociális 

tám.rendsz.szoftverkövetése 2013. évben 47.244,- Ft/n.év 

AFV Tábla Kft Utcanév és házszámtáblák  
Szerződés szerint áthúzódó 

összeg 

Alsónémedi és Vidéke 
Takarékszöv. hitelátvállalás 

2013. évben várhatóan : 
6.000.000,- Ft, fedezete a 
közműfejlesztési számlán 

rendelkezésre áll 

Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 

házasságkötések miatti 
terembérlés 25.000,- Ft+Áfa/esemény 

Békés István Tűzvédelmi feladatok ellátása 2013. évben 276.000,- Ft 

Béta-Audit Kft könyvvizsgálat 2013-ban 700.000,- Ft + ÁFA 

BKK Zrt Tömegközlekedési hozzájárulás 2013. évben 6.843.145,-Ft/hó 

Cell-Line It Security Kft. 
informatikus távollétében történő 

helyettesítés 2013. évben :  63.500,-Ft/hó 

CLH Hűtés és Klímatechnikai 
Kft Berendezések karbantartása 379.095,- Ft/n.év 

Clean Service 2000 Bt Takarítás szolgáltatás ellátása 2013.évben :  706.723,-Ft/hó 

Complex Kiadó Kft. 
rendszerhasználat, on-line 
szolgáltatás, jogtár on-line 2013. évben    392.471,-Ft 

Dabas és Környéke Üdülőtábor 
Alapítvány Támogatás 

támogatási szerződés szerinti 
összeg 2013. évben  2.438.920,-

Ft 

Datakart Geodézia Kft 
Térinformatikai rendszer és 

terméktámogatási rendszer ny. 2013. évben: 448.056,- Ft 

Dr. Piszker és Tsa Eü. Bt. Foglalkozás eü. feladatok 287.600,-Ft/év   

Dr. Schmidt Valéria ügyvéd jogi képviselet 2013. évben : 222.250,- Ft/hó 

DIGI Távközlési és Szolg. Kft. internet szolgáltatás 0,- Ft 

Elmű Nyrt. 
fogy.helyen teljesítmény 

biztosítása 
Díjszabás alapján havonta 

fizetendő 

Erste Bank Hungary Zrt Folyószámlahitel Kamata változó/3 havi BUBOR 

Erste Bank Hungary Zrt Számlavezetési költségek  
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Erzsébet Utalványforgalmazó 
Zrt Erzsébet utalványok 

Megrendelés alapján 
 

Földmérési és Távérz.Intézet Takarnet szolg. Igénybevétele 
Mindenkori díjszabás alapján 

igénybevételtől függően 

Groupama Garancia Biztosító 
Rt. Vagyonbiztosítás 2013. évre : 2.542.224,- Ft 

Gyál és Vidéke Vízügyi Kft 
(DPMV Zrt) üzemeltetés és bérbeadás 

kompenzáció részeként 
kiegyenlítve 

Gyál és Vidéke Vízügyi Kft 
(DPMV Zrt.) vízdíj, csatornadíj igénybevételtől függően 

Gyál Városüz. és Városfejl. 
Nonpr.Kft ingatlan bérlés 

2013. évben : 50.800,- Ft/hó 
Gyámhivatal 

Gyál Városüz. és Városfejl. 
Nonpr.Kft 

gyáli általános iskolák 
működtetésének ellátása 2013. évben  2.894.916,-Ft/hó 

Gyál Városüz. és Városfejl. 
Nonpr.Kft étkezési szerződés    étkezők számától függ 

Gyál Városüz. és Városfejl. 
Nonpr.Kft idősek szállítása 75.000,-Ft/hó 

Gyál Városüz. és Városfejl. 
Nonpr.Kft 

Polgármesteri Hivatal épületének 
karbantartása Igény szerint, 2.900,- Ft/óra/fő 

Gyáli Baráti Kör SE. Sportpálya üzemeltetése 
2013. évi költségvetésben 
elkülönítve:12.225.000,- Ft 

Katawin Bt, Pro Maker Bt./E-
Szoftverfejlesztő Kft. 

kataszteri program 
programkövetési szolg. 2013. évben : 104.013.,- Ft/év 

Kistérségi Ellenőrzési Központ 
belső ellenőrzési feladatok 

ellátása 2013. évben : 127.000,- Ft/hó 

Kovács Autóház Kft Gépjármű lízing 271.070,- Ft/hó 

Lux Invest 2000 Kft Közvilágítási feladatok ellátása 

2013. évben átlagosan 
4.936.280,-Ft/hó (2014. május 31-

vel a szerződés lejár) 

Magyar Közigazgatásfejlesztési 
Zrt. 

Alkalmazásszolg. Díj 2010.08.01-
től 2013. évben : 337.800,- / hó 

Magyar Közigazgatásfejlesztési 
Zrt. Ügyirat kezelési rendszer 2013. évben : 253.350,- Ft/hó 

Magyar Posta  Dij hitelezve postai szolg. Teljesítés szerint 

Magyar Posta/Postaktív Kft. 
Bérmentesítőgép/fizetési 

ért.nyomtatása   
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MÁV Zrt Bérleti szerződés 2013. évben 121.436,- Ft/év 

Monor Telefon Társaság-UPC telefonhál.haszn., 
Mindenkori díjszabás alapján 

igénybevételtől függően 

Nemzeti Kataszteri Program 
Nonprofit Kft Adatfelhasználási szerződés 2013. 655.933,- Ft/év 

Opten Kft Cégtár plusz megrendelése 2012. évben : 123.916,- Ft 

Pannónia Km Szerviz Kft Fénymásoló gépek bérlése 
Díjszabás alapján+használat 

szerint 

Pestterv Kft 
HÉSZ felülvizsgálata és 

módosítása 
2014. évben fizetendő 800.000,- 

Ft+ÁFA  

Póti Erzsébet munkavédelmi felügyelő 33.000,- Ft/hó 

Pro rec. Lines Kft. honlap karbantartás 97.790,- Ft/hó 

PTT System Kft. polgárőri telefonok előfiz.díja 2013. évben : 93.600,-Ft/n.év 

Raiffeisen Bank Zrt. Gyál Jövője kötvény kib.   

Raptor Security Kft 
Polgármesteri Hivatal őrzése, 

recepciós feladatainak ellátása 700,-Ft+ÁFA/óra  

Saldo Rt. Alaptagdíj 2013. évben : 256.540,-Ft 

Szent József Idősek Klubja 
Idősek ellátása/szolgáltatási díj 

fizetése 2013. évben : 220.208,- Ft/hó 

SZGM Control Kft tűzjelző rendszer karb. 2013. év :165.100,-Ft 

Tigáz Zrt Általános közüzemi szerződés 
Mindenkori díjszabás alapján 

igénybevételtől függően 

ThyssenKrupp Lift Kft. Liftkarbantartás 2013.évben: 20.193,-Ft/hó 

Volmer Kft 

Városi Eü. Kp. 
épületkorsz./műszaki ellenőrzési 

feladatok ellátása, tevbírálat 1.220.000,- Ft+ÁFA 

Vodafone Magyarország Nyrt Telefon szolg. Igénybevétele 
Díjszabás alapján igénybevételtől 

függően 

Williams TV Stúdió  televíziós műsor szerkesztése 2013. évben : 232.237,- Ft/hó 
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Zelem Soft Bt Szemiramisz program használata  

YBL Kft 
Energetikai pályázat műszaki 

melléklet elkészítése  

YBL Kft 
Városi Eü. Kp. engedélyezési és 

kiviteli terveinek elkészítése 5.460.000,- Ft 

YBL Kft 

Sportcsarnok építésével 
kapcsolatos engedélyezési és 

kiviteli tervek 
Kiviteli tervek: 11.500.000,- 

Ft+ÁFA 

   

Megjegyzés :   

  Polgármesteri Hivatal  

  Önkormányzat  
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2.sz.melléklet 

 
 
 
 

                               2014. évet terhelő Képviselő- testületi határozatok 
       
Sorszá

m 
Dátum  

Határozat 
száma 

Határozat tartalma Összeg 

1.) 2013-03-
07 

31/2013. (III.07.)

Gyál Város Településfejlesztési 
Koncepciójának, 

Településszerkezeti Tervének, 
valamint a Helyi Építési 

Szabályzatának felülvizsgálata és 
módosítása 

7.00.000,- 
Ft+ÁFA 2013 

évi, a 800.000,- 
Ft+Áfa 2014. évi 

kötelezettség 

2.) 
2013-09-

26 
203/2013. 

(IX.26.) 

Csatlakozás a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj 2014. évi fordulójához 
5.000,-Ft/hó/fő 

3.) 
2013-07-

17 
177/2013. 
(VII.17.) 

Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek 

eszközparkjának fejlesztése, 
informatikai korszerűsítése – 
projektmenedzseri feladatok 

ellátása 

7.500.000,-+Áfa

4.) 
2013-10-

17 
211/2013.  

(X.17.) Kőrösi úti járda megépítése 
85.127.548, Ft + 

Áfa 

5.) 
2013-10-

17 
208/2013.  

(X.17.) Bölcsőde bővítés bútorbeszerzése
3.152.706,- 

Ft+ÁFA 

 
 



 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közösségi együttélés alapvető szabályait és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit jelenleg Gyál Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének  15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete szabályozza. 
 
A Tisztelt Képviselő-testület a 154/2013.(VI.27.) számú határozatával elrendelte, hogy a Polgármesteri Hivatal  a 
2013. októberi képviselő-testületi ülésre készítse elő a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet olyan irányú módosítását, hogy minden szankcionálandó 
magatartásforma tételesen kerüljön bele a rendeletbe. 
 
Fentiek alapján elkészítettük az új rendelet-tervezetet, melyet megküldtünk a Tisztelt Képviselő-testület tagjai 
részére véleményezésre. 
A rendelethez Czotter Ferenc képviselő úr nyújtott be javaslatokat, melyeket beépítettünk a rendeletbe. 
 
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. október 15. 
 

 
 
 

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, leszerelni vagy megrongálni. 

 
(3) A közterületet 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, megrongálni. 
 
(5) Közterület-használati engedély szükséges: 

a) szobor, emlékmű, díszkút, medence, köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, 
közvilágítási lámpák, tartóoszlopok stb.) és alapzatos zászlórúd elhelyezéséhez; 
b) az árusító és árusítással kapcsolatos egyéb fülke, pavilon elhelyezéséhez; 
c) a közterületbe 10 centiméteren túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, védőtető 
(előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezéséhez; 
d) kereskedési engedéllyel rendelkező vállalkozó vagy szervezet részére, a szükséges feltételek megléte 
esetén alkalmi mozgóárusítási tevékenységhez; 
e) a mozgó árusításhoz; 
f) önálló hirdető-berendezés elhelyezéséhez; 
g) a közterületi műtárgyakon hirdető berendezés elhelyezéséhez; 
h) az építési munkával kapcsolatos állvány, konténer, építőanyag és törmelék elhelyezéséhez, 
tárolásához; 
i) az alkalmi, alkalmi idényjellegű árusítási tevékenység végzéséhez; 
j) a közterület kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (vendéglátó-ipari előkert, terasz 
létesítése, üzlet előtti árusítás stb.), árukirakodás céljából történő igénybevételéhez; 
k) a kiállítás, alkalmi vásár (búcsú), sport- és kulturális rendezvények, valamint mutatványos 
tevékenység folytatásához, esküvői rendezvények lebonyolításához (lakodalmas sátor felállítása stb.); 
l) kereskedelmi célú film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, ha az a közterület 
rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza. 

 
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. 
 



Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos magatartási szabályok 
 
7. § (1) A köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat meg kell 
tartani. 
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 
 
a) az ingatlannal határos járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellet 
zöld sáv is van, az úttestig terjedő terület) tisztán tartásáról, hulladékeltávolításáról. Ez a kötelezettség a 
bekerített, a be nem kerített üres, illetve használaton kívül álló ingatlanok tulajdonosaira is kiterjed, 
 
b) az úttest, járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá a kapubejárók tisztán tartásáról, 
 
c) az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való csorgásának, illetve a hó lecsúszásának megakadályozásáról, 
 
d) az utcai sorfák és a gyalogos járdára való kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, a lehullott lomb 
összegyűjtéséről, a járda, valamint az úttest között felburjánzó esetleges gaz eltávolításáról. Az utcai sorfák ás az 
ingatlanról kihajló fák, bokrok ágai nem lehetnek 2 m-nél alacsonyabbak. 
 
(3) Tilos a helyiségek, területsávok takarításánál, gondozásánál keletkezett szennyeződést, szennyvizet, 
permetlevet közterületre csapadék-levezető rendszerbe, csapadék-elvezető árokba beleseperni, belevezetni. 
 
(4) A járdáról összegyűjtött szemetet, illetve szennyező anyagot közútra helyezni tilos, azt onnan el kell 
távolítani. A közterületekről összegyűjtött szemetet, kerti hulladékot, levágott füvet tilos az utcai árkokban 
elhelyezni. Ugyancsak tilos az utcai árkokat szeméttel és egyéb anyagokkal feltölteni. 
 
(5) Az utcai hulladékgyűjtőbe a hulladékgyűjtő térfogati jellemzőitől lényegesen eltérő hulladékot (nagy méretű 
tárgyat) elhelyezni tilos. 
 
(6) A közterületről önálló bejárattal rendelkező üzletek és egyéb elárusítóhelyek, vendéglátóegységek, 
intézmények előtti járdaszakaszt, illetve ha a járda mellet zöld sáv is van, az úttestig erjedő szakaszt a nyitva 
tartás ideje alatt a használó köteles tisztán tartani, szükség esetén fellocsolni. 
 
(7) Közterületen megrendezett vásárok, sport-, és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője 
köteles gondoskodnia a várható forgalomnak megfelelő számú hulladékgyűjtő edényzet, továbbá illemhely, 
vízvételi lehetőség biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület 
tisztántartásáról. 
 
(8) Közterületi ivóvizet szolgáltató kutakat, közkifolyókat csak rendeltetésszerűen, ivóvízvételre szabad 
használni. 
 
(9) Szennyező illetve bűzös anyagokat (trágyát, ételhulladékot, moslékot, stb.) csak légmentesen elzárt tartállyal 
felszerelt vagy zárt rakterű járművel szabad szállítani. Istálló trágya belterületen csak szóródásmentesen, 
letakarva szállítható 
 
(10) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely környék levegőjét szennyezheti, az egészségét veszélyezteti 
vagy élősdiek számára tápot nyújthat, közterületen illetve magánterületen elhelyezni vagy elhagyni tilos. 
Közterületet emberi ürülékkel beszennyezni tilos. 
 
(11) A település lakóterületén átfolyó élő vízfolyásokba és árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet, 
permetlevet bevezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos. 
 

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. 



(3) A címer nem önkormányzati szervek általi használatát – kérelemre – a jegyző javaslata alapján a 
polgármester engedélyezheti.  

Hirdetményekkel kapcsolatos magatartási szabályok 
 
9. § (1) Hirdető berendezést, reklámhordozót közterület-használati hozzájárulással, az abban meghatározott 
módon lehet elhelyezni. 
 
 (2) 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.  
 
(3) Tilos az Önkormányzat tulajdonában álló hirdető-berendezést, reklámot, hirdetést beszennyezni, eltakarni. 
 

Az állattartásra vonatkozó magatartási szabályok 
 
10. § (1) Az ebtartó köteles biztosítani, hogy az ebek felügyelet nélkül más magánterületére ne juthassanak be, 
valamint, hogy ne rongálják a szomszédos ingatlanon elhelyezett építményeket, kerítést, kaput. 
 
(2) Tilos ebet táblával tiltott helyre, területre beengedni vagy bevinni. 
 
(3) A közterületen, a lakóház közös használatú helyiségeiben, épület részén, udvarán, liftben az állat által okozott 
szennyeződést el kell távolítani. 
 
(4) Közterületen tilos haszonállatot tartani és legeltetni, az ingatlanról felügyelet nélkül kiengedni.  
 
(5) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségeket, istállókat, ólakat úgy kell kialakítani, hogy az állat-
egészségügyi és egyéb beavatkozások balesetmentesen elvégezhetők legyenek. 
 
(6) Az állattartásra szolgáló létesítményeket és azok helyiségeit naponta legalább egyszer, de szükséghez képest 
többször is ki kell takarítani és mésztejjel, vagy más megfelelő fertőtlenítő szerrel rendszeresen fertőtleníteni 
kell. Az ott található legyek és kártékony rágcsálók irtását rendszeresen kell végezni. 
 
(7) A trágya- és trágyalétárolót úgy kell kialakítani, hogy abba a csapadékvíz be ne folyhasson, abból a 
szennyezett lé ki ne folyhasson, e célból vízhatlan aljzatú és oldalfalú fedett trágyatárolót kell létesíteni. 
 
(8) A trágya- és trágyalégyűjtő kiürítéséről szükség szerint, de a nyári időszakban legalább hetente gondoskodni 
kell. 
 
(9) A település mezőgazdasági művelés alatt álló belterületein a kiszállított trágyát haladéktalanul be kell 
dolgozni. Így kell eljárni Némediszőlő, Jálicsholdas és Dózsa-dűlő városrész területén is. 
 

Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 
 
11. § (1) Avarnak, illetve kerti hulladéknak minősül az ingatlan területén, annak tisztántartása, ápolása során 
keletkezett nem hasznosított fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék. 
 
(2) Az Önkormányzat közigazgatási területén avar csak állandó felügyelettel, a tűzvédelmi előírások betartásával 
égethető el, a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett. 
 
(3) Az avar között más hulladék elégetése tilos. 
 
(4) Az avar és kerti hulladék csak száraz állapotban égethető. 
 
(5) Égetést kizáró körülményeknek kell tekinteni a ködös, erősen párás, szeles, esős időszakot, valamint ha az 
arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendel el. 
 
(6) Az avar égetése évente kizárólag két időszakban megengedett. 
 
 a) tavasszal: április 15. és május 15. között. 



 b) ősszel:  október 15. és november 15. között. 
 
(7) Az égetést munkanapokon 8.00 - 16.00 óráig szabad végezni, munkaszüneti napon 10.00-14.00 óráig. 
 
(8) Tilos az avar égetése közterületen, valamint egészségügyi és gyermekintézmények, szociális gondozók, 
nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt. 
 

A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás 
Igénybevételének szabályai 

 
12. § (1) Be kell tartani a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendelet előírásait. 
 
(2) A tulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a háztartási hulladék vonatkozásában 
hetente egy alkalommal – a Közszolgáltató által megjelölt időpontban - igénybe venni. A kihelyezett fedeles 
gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lenni. A 
gyűjtőedény (konténer) nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat 
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó közérzetének a megzavarásával. 
 
(3) A tulajdonos a háztartási hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Gyál közigazgatási területén 
rendszeresített gyűjtőedények valamelyikét köteles igénybe venni, és kizárólag azt használni. 
 
(4) A tulajdonos kötelezettsége, hogy az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a 
hatékony hasznosításra, feldolgozásra, illetve a környezetbarát ártalmatlanításra – az elszállításra való átvételig 
az ingatlanán gyűjtse, illetve azt megfelelő gyűjtőedényben tárolja. A települési szilárd hulladék gyűjtése, 
tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a 
szállító járműbe való ürítéskor ne szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetterhelést ne idézzen 
elő. 
 
(5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves települési szilárd hulladékot helyeztek el, amely az edényben 
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a 
gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, illetve 
használhatóvá tenni. 
 
(6) Nem szabad a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, robbanó vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni települési 
szilárd hulladékként, amely veszélyezteti a begyűjtéssel és szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi 
épségét vagy egészségét. 
 
(7) Nem szabad a begyűjtés és a szállítás céljából a közterületre kihelyezett gyűjtőedényt oly módon rögzíteni, 
amely az edény ürítését lehetetlenné teszi vagy megnehezíti, illetve a gyalogos és gépjármű forgalmat 
veszélyezteti. 
 

A temetők használata 
 

13. § (1) A temetők használata kapcsán be kell tartani a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati 
rendelet előírásait. 
 
(2) Tilos 

a) olyan magatartást tanúsítani, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti érzéseit 
sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza vagy gátolja; 

b) a temető nyilvántartási rendjére, továbbá a sírok (urnafülkék) díszítésére nem szolgáló tárgyak temetőbe 
való bevitelére vonatkozó előírásokat megszegni; 

c) engedély nélkül gépjárművel behajtani a temető területére; 
d) a temető épületeit, a temetési hely jelölésére szolgáló sírjelet (sírt, sírboltot, síremléket stb.) vagy a 

temetőben lévő egyéb tárgyakat, vagy a növényzetet megrongálni, beszennyezni, továbbá a sírok 
díszítésére szolgáló tárgyakat jogtalanul eltávolítani; 

e) a temető területén szemetelni, nem a kijelölt helyre helyezni el a hulladékot; 
f) a temető területére állatot bevinni; 
g) a sírgödröt kifalazni; 
h) síremléket bejelentés nélkül lebontani, áthelyezni; 



i) a temető területén engedély nélkül munkát végezni; 
j) olyan fát, bokrot, cserjét ültetni, melynek az öregkori magassága az 50 cm-t eléri, vagy mely túlterjed a 

sírkő (területfoglalási) méret határán. 
 

 
3. Hatályba léptető és záró rendelkezések 

 
 
14. § (1) E rendelet 2014. január 01. napján 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 közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete. 
 

 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 
 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi belső 
ellenőrzési munkatervének jóváhagyására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 

kormányrendelet 22. §.(1) b.) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető feladata a kockázatelemzéssel 
alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének - helyi 
önkormányzatok esetén képviselő-testület - jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok 
megvalósításának nyomon követése. 

Ugyanezen jogszabály 32.§.(4) bekezdése szerint: „Helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési 
tervet a képviselő testület a tárgyévet megelőző év december 31.-ig hagyja jóvá.” 
 
A jogszabályi előírásoknak eleget téve az önkormányzat belső ellenőre elkészítette az önkormányzat 2014. 
évi belső ellenőrzési munkatervét, amelyet az előterjesztés mellékletei tartalmaznak. 
Az éves belső ellenőrzési terv összeállítása során felmértük a kockázati tényezőket, azok nagyságát, 
jelentőségét és bekövetkezésének valószínűségét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és melléklete alapján hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét a 
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: folyamatos 2014. december 31-ig 
Felelős:  Jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Majláth Konrád Konstantin belső ellenőr 
 
Gyál, 2013. október 22. 
 
 
 
 
        Rozgonyi Erik 
        címzetes főjegyző 
 



2014. évi Belső Ellenőrzési munkaterv 
(a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján) 

 
A feladat megnevezése 

(tárgya) 
 

Ellenőrzést 
megalapozó 

elemzés, különös 
tekintettel a 

kockázatelemzésre 

Az ellenőrzés célja
(a stratégiai terv  

célkitűzése) 

Ellenőrizendő 
időszak 

Ellenőri 
kapacitás

Ellenőrzés 
módszere 

Ellenőrzés
ütemezése

Ellenőrzött 
szerv, szervezeti 

egység 
megnevezése 

Hivatali és Intézményi 
ellenőrzések 

  

Szabályszerűségi ellenőrzések - 2.§ a) 
adójutalék kifizetések 
szabályszerűségi vizsgálata, 

349 kockázati pontszám 
 

25 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2013 I..félév 1fő Dokumentumok és belső 
szabályozások valamint 

fenntartói utasítások 
alapján 

2014. II. félév Polgármesteri 
Hivatal 

Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött 
feladatmegosztási 
megállapodás és gazdálkodás 
ellenőrzése. 

362 kockázati pontszám 
25 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2013.év 1fő Dokumentumok és belső 
szabályozások valamint 

fenntartói utasítások 
alapján 

2014. I. félév Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat 

 
 

2014. évi számviteli 
változásokra való átállás a 
második félévben, 

362 kockázati pontszám 
 

20 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2014.I félév 1fő Tételes aktualizált 
szabályzatok alapján 

2014. II. félév Polgármesteri 
Hivatal 

 
 

Bölcsődei működés és 
gazdálkodás ellenőrzése  

219 kockázati pontszám 
 

20 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2014.I félév 1fő Tételes aktualizált 
szabályzatok alapján 

2014. II. félév Városi Bölcsőde 
 
 

Megbízhatósági ellenőrzés  
Eü.-i Központ   
átfogó püi.-gazd. ell.  

367 kockázati pontszám 
45 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2012.év 1fő Leltári dokumentum és 
belső szabályozás alapján. 

2014. I. félév Eü.-i Központ   
 

 
Pénzügyi ellenőrzések - 2.§ b) 
Közbeszerzési eljárás 
ellenőrzése 

446 kockázati pontszám 
28 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2013.év 1fő Tételes közbeszerzési 
dokumentumok alapján 

2014. I. félév Polgármesteri 
Hivatal 

Gyáli Liliom Óvodánál a 
besorolások ell. 

316 kockázati pontszám 
22 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2013.év 1fő Tételes közbeszerzési 
dokumentumok alapján 

2014. I. félév Liliom Óvoda 



 
Rendszerellenőrzések - 2.§ c) 

 
   
Informatikai rendszerek ellenőrzése – 2.§ f) 
   
Utóvizsgálat 
A 2012. évben végrehajtott 
ellenőrzések utóvizsgálata 

162 kockázati pontszám 
18 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2013. év 1 fő Tételes vizsgálat az 
intézkedési terv alapján. 

2014. 
december  

Önkormányzat 
Hivatala  

Egyéb ellenőrzés 
Ad hoc ellenőrzés   
10 nap  
 

  

 
 
 
Dátum: 2012. október 2. 
 
 
 

Belső ellenőrzési vezető 
Bölcsi működési engedélyét bővítés miatt módosítjuk januártól, így a bővítés utáni időszak (2014. I. félév), a második félévben. 
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GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

STRATÉGIAI 
BELSŐ  ELLENŐRZÉSI  TERVE 

 
2014. – 2018. 

 
 
 
 
 

 
Készítette:  Majláth Konrád Konstantin 

           okl. pénzügyi – adó – pénzügyi ellenőrzési szakértő  
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A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzési vezető stratégiai 
ellenőrzési tervet készít, amely - összhangban a szervezet hosszú távú céljaival - 
meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, 
és az alábbiakat tartalmazza:  
a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;  
b) a belső kontrollrendszer általános értékelését;  
c) a kockázati tényezőket és értékelésüket;  
d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;  
e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek 
tekintetében;  
f) az a)-c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot.  
(2) A stratégiai ellenőrzési tervet szükség szerint felül kell vizsgálni.  
 
31. § (1) A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja 
a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.  Az éves ellenőrzési tervnek a 
stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a 
belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az elvégzett 
kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv 
készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni 
kell.  
 
A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzés vezetői értekezleteken: 

 a vezetőkkel egyeztetve elemezte a kontroll környezetet; 
 a  vezetőkkel egyeztetve  azonosítottuk a folyamatokat és a folyamatgazdákat;  
 megtárgyaltuk a vezetőkkel a belső ellenőrzéssel kapcsolatos elvárásokat;  
 a vezetőkkel megtárgyaltuk az Önkormányzat célkitűzéseit; 
 meghatároztuk a belső ellenőrzési fókuszt. 

 
Általános felmérés: 
A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Hivatal) a felmérés részeként a szervezet külső és 
belső kontroll környezetének vizsgálatára került sor. Ennek keretében a Hivatal működési 
környezetében és folyamataiban történt változásokat vizsgáltuk.  
 
A környezet változásának elsődleges forrásai:  

- a magyar és európai uniós jogszabályi változások; 
- a gazdasági – politikai környezet változása; 
- a szervezet stratégiájának, célkitűzéseinek változása; 
- a belső szervezeti változások; 
- a belső eljárások, ellenőrzési nyomvonalak, kézikönyvek változása. 

 
A külső kockázatok az Európa Uniós csatlakozás lezárását követő jogszabályi változások 
melyek jelenős része beépült a magyar jogrendbe, azonban még ismételt változás várható.  
 
 
 
 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=176159#sid135680
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=176159#sid136704
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A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása: 
Kiemelten fontos és a tervezés során figyelembe vettük a szervezet működési folyamatait, és 
azonosítottuk a folyamatgazdákat, vagyis azokat a személyeket a szervezeten belül, akik 
elsődlegesen felelősek az adott folyamat végrehajtásáért, működtetéséért.  Ennek keretében a 
Hivatalnál a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 3. § szerint a jegyző felelős a belső 
kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő  

a) kontrollkörnyezet,  
b) kockázatkezelési rendszer,  
c) kontrolltevékenységek,  
d) információs és kommunikációs rendszer, és  
e) nyomon követési rendszer (monitoring)  
kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.  

 
A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, 
melyek biztosítják, hogy:  

a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a 
szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és 
eredményesség követelményeivel,  
b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, 
visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,  
c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési 
szerv működésével kapcsolatosan, és  
d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó 
jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.  

 
A Bkr. 6. § (1) bekezdése alapján a Jegyző köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, 
amelyben  

a) világos a szervezeti struktúra,  
b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,  
c) meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,  
d) átlátható a humánerőforrás-kezelés.  

 
A Jegyző köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a 
szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, 
szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.  
A Jegyző köteles elkészítse és rendszeresen aktualizálja a szerv ellenőrzési nyomvonalát, 
amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges, táblázatokkal vagy 
folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és 
információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve 
azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.  
 
A Bkr. 7. § alapján költségvetési szerv vezetője köteles kockázatkezelési rendszert 
működtetni.  
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A Bkr. 8. § alapján a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan 
biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE), 
különösen az alábbiak vonatkozásában:  

a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a 
kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a 
szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is),  
b) a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és 
eredményességi szempontú megalapozottsága,  
c) a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a 
pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve 
ellenjegyzése,  
d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
könyvvezetés és beszámolás) kontrollja.  

 
A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv belső szabályzataiban a 
felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiakat szabályozni:  

a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások,  
b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés,  
c) beszámolási eljárások.  

 
Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy 
azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és 
módok világosan meg legyenek határozva.  

a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;  
b) a belső kontrollrendszer általános értékelését;  
c) a kockázati tényezőket és értékelésüket;  
d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;  
e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek 
tekintetében;  
 

A stratégiai ellenőrzési tervet szükség szerint felül kell vizsgálni.  
 
A belső ellenőrzési fókusz kialakítása: 
A belső ellenőrzés rendszeresen részt vesz a vezetői értekezleteken ahol megtárgyalásra került 
a belső ellenőrzés feladata, célkitűzései. Ennek keretében a magas kockázatúnak tekintett 
folyamatokat rangsoroltuk és kialakítottuk az ellenőrzési fókuszt.  
A belső ellenőrzési fókuszt a szervezet célkitűzéseinek és a szervezet vezetőinek belső 
ellenőrzésre vonatkozó speciális elvárásainak figyelembe vételével alakítottuk ki.  
 
A szervezet célkitűzései: 
A célkitűzések hosszabb ideig változatlanok maradhatnak (pl.: az EU működési irányelveinek 
való megfelelés), de új célkitűzésként figyelembe kell venni a hatékonyság javítását is pl. az 
adatfeldolgozás, iktatás tekintetében.  
 
A vezetők elvárásai: 
A vezetők elvárásai, hogy az Önkormányzat és a Hivatal valamennyi szervezeti egysége 
ellenőrzés alá kerüljön a hosszú távú ellenőrzési program keretében. A belső ellenőrzésnek 
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biztosítani kell a szakmai és a gazdasági ellenőrzéseket valamint az informatikai rendszer 
folyamatos ellenőrzését.   
 
A kockázatelemzési kritérium mátrix (KKM) elkészítése : 
Minden kockázat meghatározható a következő kritériumok alapján: a szervezet céljaira 
gyakorolt negatív hatása és bekövetkezési valószínűsége alapján.  
 
A KKM-re vonatkozó elvárásoknak a következőkkel tettünk eleget:  

 A jegyzővel és a pénzügyi vezetővel közösen alakítottuk ki és megbeszéltük az 
elvárásokat.  

 A belső ellenőrzési fókuszban meghatározott elemekkel összehangolt kockázati 
elemeket határoztunk meg. 

 Az elfogadott kockázati tűréshatárt is meghatároztuk. 

 
Kockázatelemzés 

 
A kockázatelemzési folyamat célja, hogy azonosítsa, elemezze és dokumentálja a Hivatal 
folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél létező kockázatokat. A kockázatelemzés az első 
lépés ahhoz, hogy az éves ellenőrzési tevékenységet a Hivatal vezetőivel egyetértésben 
meghatározott belső ellenőrzési fókusszal összehangolják.  
A folyamatgazdákkal folytatott megbeszélés során figyelemmel voltunk az alábbiakra: 

 A folyamat célja és tárgya: 
A folyamat céljainak közvetlenül kapcsolódniuk kell az Önkormányzat és a Hivatal 
céljaihoz, illetve a meglévő egyéb célokhoz. Elsődleges cél, hogy a Hivatal az Európa 
Uniós elvárások és jogszabályok szerint működjön. Ennek érdekében a Polgármesteri 
Hivatal minden szervezeti egysége illetve az Önkormányzat Intézményhálózata 
ellenőrzés alá kerülnek a hosszú távú ellenőrzési terv részeként. Az ellenőrzések célja 
elsősorban a jogszabályokhoz igazodó működés, hatékonyság vizsgálata. 
További kiemelt cél az átlátható szabályszerű gazdálkodás és működés valamint az 
alaptevékenység teljes körű ellátása ezért minden évben kiemelt feladat a gazdálkodás 
ellenőrzése.  

 
 A folyamat általános jellemzése: 

A folyamatok kezdete és vége a BELSŐ KONTROLLRENDSZERrendszer ellenőrzési 
nyomvonalában is meghatározásra került, melyek alap információt jelentenek az 
ellenőrzés számára. A kulcsfontosságú inputokat, outputokat és változásokat 
értelmeztük, megtárgyaltuk a részfolyamatokat.  
 
Kockázatok azonosítása: 
Kockázatnak minősül minden olyan esemény, tevékenység vagy tevékenység 
elmulasztása, ami gátolja, hogy a Hivatal elérje céljait (explicit vagy implicit).  
 
Minden kockázatnak két jellemzője van: 

 Oka (pl. bármely esemény, tevékenység vagy tevékenység elmulasztása, mely 
bekövetkezésének van valamilyen valószínűsége); 

 Hatása (pl.: a hivatali célok elérésére gyakorolt hatás, befolyás). 
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Főbb ellenőrzési pontok azonosítása: 
A kockázatelemzés során a legfontosabb ellenőrzési pontokat feltártuk. Ennek során fontos 
szempont volt, hogy dokumentáltuk az információkat (elsődlegesen a belső 
kontrollrendszerről a vezetői értekezleten történő megbeszélés keretében), majd az ellenőrzési 
pontokat és az azonosított jelentős kockázatokat közvetlenül összekapcsoltuk.  
 
Egyedi kockázatok elemzése: 
A kockázatok felmérése során figyelembe vettük az egyes főfolyamatokhoz tartozó egyedi 
kockázatokat, majd értékeltük a teljes folyamat kockázati rendszerét.  
 
Az egyedi kockázatok összegzése folyamatok szerint : 
Az egyedi kockázatokat feltárása és fontossága alapján folyamatok szerint csoportosítottuk és 
rögzítettük a főfolyamathoz tartozó kockázati listát a belső kontrollrendszer előírásai szerint.  
 
A folyamat teljes körű értékelésének elkészítése: 
Ennek során a belső kontrollrendszer ellenőrzési nyomvonalát és a működési folyamatokat is 
figyelembe véve meghatároztuk a folyamat kockázati tényezőjét valamint jelentőségét.  
 
Az ellenőrzés tervezési folyamat során a következő kulcsfontosságú alapelveket követtük:  
a) A tervezést kockázatokra és folyamatokra  alapoztuk. 
b) A tervezésnek a jövőbe kell tekintenie (egy-három-öt évet fed le).  
c) A tervezést folyamatosnak tekintjük (gördülő módon évente felülvizsgáljuk és szükség 
 szerint aktualizáljuk). 
d) A tervezést rugalmasan kezeljük. (Figyelembe vesszük , hogy olyan események, melyek 
 egy adott időpontban jelentős kockázatúnak minősültek, a továbbiakban már nem 
 lesznek azok és fordítva.) 
 
Ez a terv nem tartalmazza a belső ellenőrzés által elvégzendő konkrét feladatok leírását ! 

 A belső ellenőrzésnek az adott időszakra vonatkozóan kockázatelemzés alapján 
meghatározott prioritási területeit; 
Prioritás területei: gazdálkodás, 

     szakmai  szervezeti egységek, 
     informatika,  
 
 A meghatározott prioritási területeken az ellenőrzés gyakoriságát: 

gazdálkodás 75 % 
    szakmai 20 % 
    ad hoc    5 % 
    informatikai ( külső ellenőrzés ). 
 

 Az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges erőforrások meghatározását: 
1 fő belső ellenőrzési vezető, 

 
 A belső ellenőrök számára a képzési tervben alap elvárás a külső szakértővel szemben 

az éves mérlegképes továbbképzésen történő részvétel és annak igazolása továbbá 
elvárt az adószakértői valamint a közbeszerzési tanácsadói végzettség. 
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Az ellenőrzési területek kiterjesztése 

Az éves ellenőrzési terv kialakítása során vizsgálat tárgyát képezi, hogy egy-egy 
tevékenység ellenőrzése mely szervezeti egységekre terjedjen ki. Az ellenőrzések során 
a több osztályt érintő, de azonos vizsgálati cél szerint végzett ellenőrzéseket 
rendszerellenőrzés keretében vizsgáljuk (pl. iktatási rendszer ellenőrzése).   Az 
ellenőrzés kiterjesztése alapvetően a szervezeti változás valamint az egyes szervezeti 
egységek tevékenységi változása miatt következhet be. 

 

Belső ellenőrzést végzők  felsorolása Személyre szóló képzési terv elemei 

Külső szakértő: Elvárás: - évente igazolt számviteli továbbképzésen történő 
részvétel 

- adószakértő végzettség és továbbképzés 

-  közbeszerzési tanácsadó   végzettség  és továbbképzés   

Informatikai ellenőrzés Elvárás:  folyamatos szakképzés, szükség szerint a külső szakértő 
biztosítja 
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STRATÉGIAI TERV  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzési vezető stratégiai 
ellenőrzési tervet készít, amely - összhangban a szervezet hosszú távú céljaival - 
meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, 
és az alábbiakat tartalmazza:  
a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;  
b) a belső kontrollrendszer általános értékelését;  
c) a kockázati tényezőket és értékelésüket;  
d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;  
e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek 
tekintetében;  
 
Bkr. 30.§ (1) a) pont szerint a hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok;  

A Hivatal hosszú távú célkitűzései  A belső ellenőrzés  stratégiai 
céljai 

Ellenőrzés által vizsgált  

területek a szervezet és 
tevékenység változásai miatt 

Az Európa Uniós és a magyar jogi 
szabályozásnak megfelelő 
kiegyensúlyozott Hivatali és 
Intézményi működés. Takarékos, 
eredményes gazdálkodás és a 
működés színvonalának fejlesztése.  

A belső ellenőrzés minőségének 
fejlesztése a folyamatos szakmai 
képzés biztosítása. 

Az ellenőrzési tevékenység 
diverzifikálása, a pénzügyi 
szabályszerűségi és a 
teljesítményellenőrzések 
szétválasztása, mélyreható 
vizsgálatok lefolytatása. 

A gazdálkodási jogszabályok 
változása miatt a folyamatos, 
ellenőrzés biztosítása a Hivatalnál 
és Intézményi szinten is. 

 

 

Bkr. 30.§ (1) b) c) pontja a belső kontrollrendszer általános értékelése és kockázati tényezők; 
BELSŐ  

KONTROLLRENDSZER 

értékelése 

Kockázati tényezők Kockázati tényezők értékelése 

A pénzügyi döntések 
dokumentumainak előkészítése. 
(kötelezettségvállalások, szerződések, 
kifizetések, közbeszerzések folyamatos 
évente visszatérő ellenőrzése) 

Többszereplős, összetett terület 
(egyrészt szakmai, másrészt 
pénzügyi-számviteli) 

Szabálytalan pénzfelhasználás. 

 

 

 

közepes kockázat 

 

 

Előzetes pénzügyi kontroll. (a 
pénzügyi döntések szabályossági, és 
törvényességi szempontból történő 
jóváhagyása/ellenjegyzése) 

A kötelezettségvállaláshoz 
kapcsolódó nyilvántartások, 
célszerűségét megalapozó eljárások. 
Dokumentált folyamatok hiánya 
(szabályok kialakítása és 
működtetésének hiánya) 
többletkiadásokat, igazolatlan 
kiadásokat indukálhatnak. 

 

 

közepes kockázat 
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A gazdasági események könyvelése 
(megfelelő könyvvezetés és 
beszámolás) 

Jogszabályi változások  

magas kockázat 

Közbeszerzési eljárások 
lefolytatásának folyamata.  

Jelentős büntetés szabható ki a 
szabálytalan beszerzések miatt. 

Szabálytalan eljárás miatt 
többletforrás felhasználására kerül 
sor. 

magas kockázat 

Humánpolitikai feladatok ellátása. 

Helytelen adminisztráció, 
adatvédelmi szabálytalanságokat 
jelenthet. 

A továbbképzések nyilvántartásának 
hiányosságai. 

 

 

közepes kockázat 

Beszerzési folyamatok.  Helytelen beszerzési eljárások.  magas kockázat 

Beszámoló folyamata. Jogszabálysértő hiányosságok. 

Vagyonkimutatás teljessége nem 
felel meg az elvárásoknak.   

 

közepes kockázat 

Költségvetés tervezésének folyamata. Jogszabálysértő hiányosságok. 

Indokolatlan többletforrás igények 
épülnek be a költségvetésbe 

 

alacsony kockázat 

A szakmai osztályokon a belső 
kontrollrendszer kiépítése azért fontos, 
mert egyértelműen megállapítható és 
értékelhető  a szakmai feladatellátás.  

A belső kontrollrendszer 
alkalmazásának hiánya a folyamatok 
nyomon követését és 
ellenőrizhetőségét gátolja. 

 

 

közepes kockázat 

 

 

BELSŐ KONTROLLRENDSZER 

értékelése 

Kockázati tényezők Kockázati tényezők és azok 
értékelése 

A Polgármesteri Hivatal elkészítette a 
belső kontrollrendszer részeként 
rögzített szabályzatokat. 

A jegyző megtartotta a belső 
kontrollrendszer működésének 
tájékoztatását, melyek gyakorlati 
megvalósulását ellenőrizni szükséges.  

Az ellenőrzések során különös 
figyelemmel szükséges vizsgálni a 
belső kontrollrendszer gyakorlati 
alkalmazását. 

A folyamatba épített és a vezetői 
ellenőrzés elmaradása 
szabálytalanságokat 
eredményezhet és a gazdálkodás 
során a szabályok szerinti 
gazdálkodás helyett a 
„megszokás” –ból történik a 
feladatellátás.  
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Bkr. 30.§ (1) d) pont szerint a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet; 
Belső ellenőrzési fejlesztési terv 

elemei 
Belső ellenőrök képzési tervének 

elemei 
Belső ellenőrzés tárgyi és 

információs igénye 

A belső ellenőrzésnek a nemzetközi 
ellenőrzési standard eljárásokhoz való 
megfelelése, összhang megteremtése. 

Szakmai ismeretek bővítése Hatályos jogszabályok 

Az ellenőrzési munka 
hatékonyságának megteremtése az 
ellenőrzési módszerek és technikák 
javításával és alkalmazásával az 
ellenőrzések során. 

Szakmai ismeretek bővítése belső kontrollrendszer 
alkalmazása és annak 

ellenőrzése a gyakorlati 
tapasztalatok alapján az 

ellenőrzési módszer 
hatékonyságának  

fejlesztése. 

Az ellenőrzési munka 
minőségbiztosítása a 
minőségbiztosítási rendszer elemeinek 
teljes kiépítésével, illetve 
működtetésével. 

Minőségbiztosítás kiépítése a belső  
ellenőrzés területén. 

belső kontrollrendszer kiépítése a 
belső ellenőrzés során. 

Minőségbiztosítás hivatali 
szintű kiépítése és 

működtetése. 

Az ellenőrzési kézikönyv 
továbbfejlesztése. 

A kézikönyv éves szinten történő 
aktualizálása. 

Nemzetközi Belső 
ellenőrzési standardok 
figyelembe vétele és 

gyakorlati alkalmazása. 
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A belső ellenőrzés folyamatábrája a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján 

 
1. Tervezés előkészítése  (IV.B. fejezet )     FELELŐSSÉG: 

 

5. Belső ellenőrzési jelentés 
(F. fejezet) 

                                Belső ellenőrzési vezető 1.1. Az Önkormányzat és a Hivatal 
funkciójának, céljainak 
megismerése (B.1. fejezet) 

 
 
 

1.2. Kockázatelemzés (B.2. fejezet)  
 

2. A belső ellenőrzés tervezése (IV.C. fejezet) 
 
 

                                   Belső ellenőrzési vezető 
2.1. Erőforrás elosztás (C.4.) 
Stratégiai terv elkészítése 

 Éves Terv elkészítése 
 
 

 
3. Ellenőrzésre való felkészülés (IV.D. fejezet) 

 
                                  Belső ellenőrzési vezető 

                                                                                   Belső ellenőr  
 

 
 

3.1 Végrehajtás tervezése/ 
ellenőrzési program 
3.2. Adminisztratív felkészülés 

4. Az ellenőrzés végrehajtása (IV.E. fejezet)   FELELŐSSÉG: 
 
 
                                                                                                                   belső ellenőr Nyitó megbeszélés 
 
 
 
                                                                               belső ellenőr  

Interjúk, tesztelés, 
bizonyítékok begyűjtése  

 Egyeztető megbeszélés 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Vizsgálatvezető/belső ellenőr  
 
 
 
 
                                                                             
               Belső  ellenőrzési vezető 

                                                                                         ellenőrzött szervezeti  egység vezetője 
 
                                        belső ellenőrzési vezető 
 

 

 
 
 
 

Költségvetési szerv vezetője elfogadta 

Költségvetési szerv 
vezetője nem fogadta el 

A jelentés lezárása, megküldése 

Intézkedési terv 

Utóellenőrzés 
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II. Célkitűzések  

A Belső Ellenőrzés tevékenységének kiemelt elemei:  
- jogszabályok:  

Áht. 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról; 
 
Ávr. 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról 
 

Vhr.  249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól. 

 
Bek. A költségvetési szervek belső kontrollrendszerről és belső ellenőrzésről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet. 
 

- szabályzatok:  
Szervezeti Működési Szabályzat, Belső Ellenőrzési Kézikönyv  
 
- szakmai előírások  
nemzetközi belső ellenőrzési standardok, Belső Ellenőrzési Charta, Etikai Kódex   
 
A fentieknek megfelelően a stratégiai célkitűzései a következők:  
1. A belső ellenőrzés alapvető kötelezettsége érvényt szerezni annak a követelménynek, 
hogy objektív ellenőrző és tanácsadó tevékenységével növelje az önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának és Intézményeinek eredményességét. Ennek érdekében 
olyan folyamatelemzéseket kell készítenie és kockázatelemzéseken alapuló ellenőrzéseket 
végeznie, amelyek alapján megalapozott ajánlásokat, tanácsokat és információkat tud adni 
a vezetés számára a céljainak megvalósításához.  
 
2. A feladatok tervezésénél és szervezésénél a következőknek kell prioritást adni:  
 a) A belső ellenőrzési feladatokat a hivatkozott jogszabályokban és kézikönyvekben 
előírtaknak, valamint a PM által kiadott útmutatókban és módszertani kézikönyvekben 
foglaltaknak megfelelően kell megtervezni, és azok végrehajtásáról évenként beszámolót 
készíteni.  
 b) Az előbbi alpontban foglaltak megalapozása érdekében hangsúlyt kell adni a 
folyamatelemzéseknek, rendszerellenőrzéseknek, kockázat-elemzéseknek.  
 c) El kell érni, hogy a belső ellenőrzésnek felróható ok miatt az EU-s pénzeszközök 
felhasználhatóságával kapcsolatban az Önkormányzatot hátrány ne érje.  

  
3. A szervezetek működési folyamatainak és eredményeinek összevetése a szervezetek, 
valamint az Önkormányzat célkitűzéseivel.  
 a) Az ellenőrzéseket a jogszabályokban előírtak betartásával, objektíven és 
szakszerűen kell végrehajtani, a megállapításoknak helytállóknak, a javaslatoknak 
előremutatóknak kell lenniük. Ennek érdekében biztosítani kell a belső minőségellenőrzést.  
  
 b) Eleget kell tenni az ÁSZ vizsgálatokkal kapcsolatos koordinációs feladatoknak  
  
 c) Az éves beszámoló készítése alkalmával értékelni kell az önkormányzat folyamatba 
épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer működését.  
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III. Az Önkormányzat működésének a stratégia keretében minősített kockázati tényezői és 
vizsgálandó területei  
Az Önkormányzat előtt álló feladatok és célkitűzések értékelése alapján a működési 
folyamatokban a következő főbb kockázati tényezők azonosíthatók be.  

- A gazdasági program megvalósításának a szabályos pénzfelhasználás ellenőrzésének 
kiemelt feladata van.  Az értékelendő kockázati mértékek egyedi minősítése, valamint 
a kézikönyvek alapján készítendő éves ellenőrzési tervben és ellenőrzési 
programokban kerül meghatározásra. Fontos a költségvetési pénzeszközök 
intézményrendszeren keresztül történő hasznosulása szerinti ellenőrzése.  

- A jelen gazdasági helyzetben a racionális intézményi működés elengedhetetlen, 
hiszen a normatív állami támogatások nem fedezik az intézmények működését.  
 
-  A beszerzések, közbeszerzési eljárások szakszerű lebonyolítása, a beszerzési terv 
elkészítése elengedhetetlen feladat, melyet a jegyző készít el és a belső ellenőrzésnek 
vizsgálni javasolt.   
 

IV. A célkitűzések teljesítéséhez szükséges fejlesztési terv és humán fejlesztési stratégia:  
Az Önkormányzat külső erőforrással, szakértő igénybevételével döntött a belső ellenőrzés 
működtetéséről. Ezt a döntés az Önkormányzat képviselő-testületének Szervezeti 
Szabályzatában és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzatában is 
rögzíteni kell. A szakmai elvárás az ellenőrzést végzővel szemben, hogy felsőfokú szakmai 
végzettség mellett számviteli, adószakértői, közbeszerzési tanácsadói végzettségekkel is 
rendelkezzen. A szakmai továbbképzést a külső erőforrásnak kell megoldani.   
 
A 2014-2018. évek belső ellenőrzési terveinek kialakítása során a következőket vettem 
figyelembe: 
- a Polgármesteri Hivatal szabályozottságát és a szabályzatok aktualizálási folyamatát, 
 
- utóellenőrzések szükségességét, 
 
- a külső ellenőrző szervek által elvégzett ellenőrzési megállapításokat. 
 
- a főbb folyamatok és kockázatok dokumentálását,  
 
- éves beszámoló, leltár ellenőrzését kiemelt ellenőrzésnek javasolom.  
 
- Beszerzési (közbeszerzési) eljárások ellenőrzését (közbeszerzési szakértő, tanácsadó, 
referens bevonásával) kiemelt ellenőrzésnek javasolom, mert komoly büntetési összeget 
jelenthet a beszerzési eljárások szabálytalansága. 
 
- Az informatikai rendszer ellenőrzését (informatikai szakértő bevonásával) kiemelt 
ellenőrzésnek javasolom, mert nem kerül sor ilyen jellegű rendszervizsgálatra.  
 
- Az oktatás területén az állami támogatások és hozzájárulások ellenőrzését kiemelt 
ellenőrzésnek javasolom, mert szabálytalanság esetén jelentős befizetési kötelezettség 
jelentkezik.  
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- Az előző ponthoz szorosan tartozik, hogy az oktatás területén az alapító okiratok, 
Szervezeti Működési Szabályzatok és a működés szabályszerűségének ellenőrzésére 
kiemelt figyelmet fordítanánk tekintettel arra, hogy a legjelentősebb önkormányzati kiadást 
jelenti a törvényes működés biztosítása, valamint összefügg az állami támogatások és 
hozzájárulások jogszerű igénylésével.  
 
- Szociális ellátás dokumentálásának ellenőrzése kiemelt ellenőrzésnek javaslom, mert a 
Kormányhivatal is általánosan jelezte szükséges a szociális támogatások, kifizetések 
jogszerűségének és folyamatának stb. ellenőrzése.  
 
- A folyamatos utóellenőrzést is kiemelt ellenőrzésnek javasolom mert szükségesnek ítélem 
a folyamatos kontrollt a korábban feltárt hiányosságok tekintetében, melyet a Ber. is rögzít.  
 
- Feltétlen indokoltnak tartom fokozatosan az egyes hatósági feladatellátás színvonalának 
ellenőrzését.   
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STARTÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERV 
2014. év 

 
A Hivatal hosszú távú célkitűzései  A belső ellenőrzés  stratégiai 

céljai 
Ellenőrzés által vizsgált  

területek a szervezet és 
tevékenység változásai miatt 

2014. 

A stratégiai célként egyrészt éves 
szinten a folyamatos 
szabályszerűségi ellenőrzést jelöljük 
meg célnak.  

Kiemelt figyelmet fordítunk az 
intézmények ellenőrzésére oly 
módon, hogy kockázatos működés 
esetén az intézmények szakmai 
ellenőrzésére is sor kerüljön.  

Kiemelt az ellenőrzéseket követő 
utóellenőrzéseket szükséges 
elvégezni. 

Lényegesek az olyan hatékonysági 
vizsgálatok, mely a döntéshozókat a 
létszámok és fejlesztések 
meghatározása tekintetében 
segítséget adnak.  

Szükségesnek tartom rögzíteni, hogy 
az ellenőrzések megkezdéséről az 
intézmények időben értesüljenek és 
ne történjen akadályozó tényező az 
ellenőrzés lefolytatásában.  

- pénzgazdálkodás ell. 

- a szabályszerűségi ellenőrzések 
keretében a belső kontrollrendszer 
működését is szükséges értékelni. 

- okt intézmények folyamatos 
törvényességi (szabály-szerűségi) 
ellenőrzése, utóellenőrzése 

  

Polgármesteri Hivatalnál és az 
intézmények vezetőinek 
személyében lényeges változás 
nem történt. 

Önállóan működő intézmények 
működésének ellenőrzése jól 
minősíthető a Hivatalnál 
megjelenő adatok alapján.  

 

Kockázati tényezőként 
határozzuk meg: 

- nemzetiségi önkormányzatok 
ell. hiánya 

- a normatív támogatás 
elszámolásának hiányosságai  

- a költségvetés tervezése során 
a jelentős kiadásnövekmény 

- törvényi változást 
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2015. év 
 

A Hivatal hosszú távú célkitűzései  A belső ellenőrzés  stratégiai 
céljai 

Ellenőrzés által vizsgált  

területek a szervezet és 
tevékenység változásai miatt 

2015. 

Stratégiai célként megjelöljük a 
rendszerellenőrzéseket a Polgármesteri 
Hivatalban, így az informatikai rendszer 
ismételt ellenőrzését, továbbá az iktatási 
rendszer ellenőrzését.  

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk 
az intézmények ellenőrzésére oly 
módon, hogy minden évben más-más 
intézmény átfogó püi.-gazd. ellenőrzését 
és törvényességi ellenőrzését is 
elvégezzük (törvényességi szakértő) 
bevonásával. A törvényességi 
ellenőrzéseket folyamatosan végezzük 
az intézményekben és célunk az, hogy 5 
év alatt minden intézmény működését 
vizsgálat alá vonjuk.  

Az intézmények ellenőrzésének másik 
iránya a gazdasági (szabályszerűségi 
ellenőrzés) melyet kockázatelemzés 
alapján határozunk meg.  

A további gazdasági ellenőrzések az 
Önkormányzat és a Polgármesteri 
Hivatal működésére irányul. 

Feltétlen indokolt a folyamatos 
utóellenőrzés biztosítása. 

 

- közbeszerzési, beszerzési 
eljárások ellenőrzése, 

- megbízhatósági ellenőrzés a 
beszámolóra vonatkozóan, 

- okt intézmények folyamatos 
törvényességi (szabály-
szerűségi) ellenőrzése, 

Polgármesteri Hivatal 

Kockázatelemzés ált. 
meghatározott Intézmény. 

Kockázati tényezőként 
határozzuk meg: 

- a költségvetés aránytalan 
teljesülése 

- a beszámolóban feltárt 
jelentős hiba  

- a költségvetés tervezése során 
a jelentős kiadásnövekmény 

- törvényi változást 
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2016. év 
 

A Hivatal hosszú távú célkitűzései  A belső ellenőrzés  stratégiai 
céljai 

Ellenőrzés által vizsgált  

területek a szervezet és 
tevékenység változásai miatt 

2016. 

A stratégiai célként a költségvetés 
tervezését ellenőriznénk kiemelten a 
személyi és dologi kiadások 
megalapozottságára valamint a 
beszerzési eljárások szabályos 
lebonyolítására vonatkozóan.  

Megjelöljük továbbá az oktatás 
tekintetében a normatív állami 
támogatások és hozzájárulások 
elszámolásának teljes körű 
ellenőrzését.    

Továbbra is kiemelt figyelmet 
fordítunk az intézmények 
ellenőrzésére oly módon, hogy 
minden évben más-más intézmény 
átfogó püi.-gazd. ellenőrzését és 
törvényességi ellenőrzését is 
elvégezzük (törvényességi szakértő) 
bevonásával.  

Feltétlen indokolt a folyamatos 
utóellenőrzés biztosítása. 

- költségvetés tervezése,  

- oktatási intézmények normatív 
támogatásának ellenőrzése, 

- okt intézmények folyamatos 
törvényességi (szabályszerűségi) 
ellenőrzése 

- informatikai rendszerellenőrzés 

 

Polgármesteri Hivatal 

Kockázatelemzés ált. 
meghatározott Intézmények. 

Kockázati tényezőként 
határozzuk meg: 

- vezetőváltás 

- a költségvetés aránytalan 
teljesülése 

- a beszámolóban feltárt 
jelentős hiba  

- a költségvetés tervezése során 
a jelentős kiadásnövekmény 

- törvényi változást 
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2017. év 
A Hivatal hosszú távú célkitűzései  A belső ellenőrzés  stratégiai 

céljai 
Ellenőrzés által vizsgált  

területek a szervezet és 
tevékenység változásai miatt 

2017. 

Stratégia célnak a nemzetiségi 
önkormányzat működésének 
ellenőrzését tekintjük, továbbá a 
gazdálkodással kapcsolatos 
szabályzati rendszerek aktualizálási 
folyamatát vizsgálnánk. 

Kiemelt feladatnak tartjuk: 

- az önkormányzati vagyon 
ellenőrzésére. 

- Polgármesteri Hivatal humán-
politikai rendszerének, 
szabályozásának és nyilvántartásának 
vizsgálata. 

Továbbra is kiemelt figyelmet 
fordítunk az intézmények 
ellenőrzésére. 

Feltétlen indokolt a folyamatos 
utóellenőrzés biztosítása. 

- nemzetiségi önkormányzat 
működésének és gazdálkodásának 
ellenőrzése,  

- Polg. Hiv. humánpolitikai 
rendszerének ellenőrzése, 

- okt intézmények folyamatos 
törvényességi (szabály-szerűségi) 
ellenőrzése 

Polgármesteri Hivatal 

Kockázatelemzés ált. 
meghatározott Intézmény. 

Kockázati tényezőként 
határozzuk meg: 

- vezetőváltás 

- a költségvetés aránytalan 
teljesülése 

- a beszámolóban feltárt 
jelentős hiba  

- a költségvetés tervezése során 
a jelentős kiadásnövekmény 

- törvényi változást 
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2018. év 

 
A Hivatal hosszú távú célkitűzései  A belső ellenőrzés  stratégiai 

céljai 
Ellenőrzés által vizsgált  

területek a szervezet és 
tevékenység változásai miatt 

2018. 

Polgármesteri Hivatal szociális 
feladatellátással kapcsolatos 
ellenőrzést határozzuk meg.  

Kiemeljük továbbá a beszámoló 
ellenőrzését, valamint a 
gépjárművekkel kapcsolatos 
elszámolások ellenőrzését.   

Továbbra is kiemelt figyelmet 
fordítunk az intézmények 
ellenőrzésére oly módon, hogy 
minden évben más-más intézmény 
átfogó püi.-gazd. ellenőrzését és 
törvényességi ellenőrzését is 
elvégezzük (törvényességi szakértő) 
bevonásával.  

A törvényességi ellenőrzéseket 
folyamatosan végezzük az 
intézményekben és célunk az, hogy 3 
év alatt minden intézmény 
működését vizsgálat alá vonjuk. 
Feltétlen indokolt a folyamatos 
utóellenőrzés biztosítása. 

Szoc. feladatellátás teljes körű 
vizsgálata 

Gépjárművek nyilvántartása, 
üzemanyag elszámolása és 
menetlevelek vizsgálata. 

Megbízhatósági ellenőrzés  

 

 

 

Polgármesteri Hivatal 

Kockázatelemzés ált. 
meghatározott Intézmény. 

Kockázati tényezőként 
határozzuk meg: 

- vezetőváltás 

- a költségvetés aránytalan 
teljesülése 

- a beszámolóban feltárt 
jelentős hiba  

- a költségvetés tervezése során 
a jelentős kiadásnövekmény 

- törvényi változást 
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Bkr. 30.§ (1) e) pont szerint a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, 
képzettség, tárgyi feltételek tekintetében; 
 

Belső ellenőrök felsorolása Belső ellenőrök képzettsége Szükséges ellenőri létszám szintenkénti 
bontásban 

Majláth Konrád Konstantin okl. pénzügyi-adó-pénzügyi 
ellenőrzési szakértő 

bejegyzett adószakértő 

közbeszerzési tanácsadó 

számviteli szolgáltató 

költségvetési minőségbiztosítási 
auditor 

bejegyzett önkormányzati belső 
ellenőrzési szakértő 

1 fő külső szakértő és az általa biztosított 
törvényességi szakértők  

 

Belső ellenőrzési fejlesztési 
terv elemei 

Belső ellenőrök képzési 
tervének elemei 

Belső ellenőrzés tárgyi és információs 
igénye 

Az ellenőrzés hatékonysága 
érdekében oktatási szakértők 
bevonásával az oktatási 
ágazat hatékonyság 
vizsgálata.  

éves kötelező mérlegképes 
továbbképzés. 

a külső szakértő kötelessége biztosítani. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 A belső ellenőrzés tervezését megalapozó kockázatelemzés  
Sorsz. Az ellenőrzési területek Értékelési szempontok    

  Ellenőrzési környezet Az ellenőrzés 
gyakorisága 

Kötelező 
ellenőrzések 

Pénzügyi 
hatás 

Dokumentált 
folyamatok 

Kockázati 
érték 

Ellenőrzési 
napok száma 

Halmozott 
ellenőrzési 

napok száma 

  Pontozás    

  1-10 1-10 0-5 1-20 1-10    

  Súlyozási érték    

  1-5 1-5 1-5 1-20 1-5    

GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT – POLGÁRMESTERI HIVATAL 

1. Eüi. Központ átfogó 
szabályszerűségi 
ellenőrzése. 

9*4 9*4 5*5 15*15 9*5 367 32 32 

2. Az Önkormányzat 
által felhasznált 
Európa Uniós 
pályázatok 
felhasználásának 
ellenőrzése 

5*5 5*2 1*3 15*10 4*4 204 22  

3. Közbeszerzési eljárás 
ellenőrzése 

9*4 9*5 5*5 20*15 8*5 446 35 67 
 

4. Liliom Óvoda 
besorolások 
vizsgálata. 

9*5 10*4 5*3 20*10 8*2 316 20 87 

5. Előirányzat 
nyilvántartás 
ellenőrzése 

5*3 4*3 0 6*4 4*4 67 16  

6. Belső 
kontrollrendszer 
kialakításának 
ellenőrzése  

8*4 8*4 4*4 12*10 3*3 209 22  



7. Vagyonnyilvántartás 
ellenőrzése, eszközök 
nyilvántartása  

3*3 4*4 1*4 6*6 3*3 74 18  

8. Gazdálkodással 
kapcsolatos 
számviteli 
változások 
aktualizálásának 
vizsgálata. 

8*4 8*5 5*5 15*15 8*5 362 20 107 

9. Pénztárellenőrzés, 
kifizetések 
ellenőrzése 

6*5 6*5 5*4 10*8 3*3 169 18  

10. Az Intézmény 
működésével 
kapcsolatos egyéb 
szabályzatok 
ellenőrzése 
/Tűzvédelem, 
balesetvédelem, / 

2*2 2*2 0 3*3 3*3 26 15  

11. Közbeszerzési 
Szabályzat 
ellenőrzése 
 

4*4 4*4 0,5*2 8*5 3*4 85 12  

12. Szervezeti Működési 
Szabályzat 
ellenőrzése 

3*4 2*2 0 4*4 2*3 38 10  

13. Bolgár Nemzetiségi 
Önk. gazd. 
ellenőrzése. 

8*4 8*5 5*5 15*15 8*5 362 20 107 

14. ÁFA nyilvántartása 
és ellenőrzése  
 
 

3*4 3*4 1*5 10*15 3*5 18  



15. Alaptevékenység 
feladatellátásának 
ellenőrzése 

4*5 4*5 0 10*10 3*5 155 24  

16. Adójutalékok 
kifizetésének 
szabályszerűsége. 

8*4 8*4 4*5 15*15 8*5 349 25 157 

17. Az Önkormányzat 
által fenntartott 
Bölcsőde 
működésének 
ellenőrzése. 

3*4 3*4 4*5 10*15 5*5 219 20 177 

18. Informatikai 
rendszerek 
ellenőrzése 

7*4 6*3 2*3 10*6 4*4 128 18  

19. Utóellenőrzés az 
előző évi 
vizsgálatok 
tekintetében. 

5*4 5*4 4*4 9*10 4*4 162 13 190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOCKÁZAI ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER 
 

     

Ellenőrzési környezet:       
10-est adunk annak jelzésére, hogy a korábbi ellenőrzések jelentős szabálytalanságot, hibát tártak fel az adott 
területen.  0 jelzi, hogy nem ismeretes, illetve nem várható semmiféle ellenőrzési probléma.  

    



         
Az ellenőrzés gyakorisága         
10-est alkalmazunk annak jelzésére, hogy a területet célszrű évente ellenőrizni, 0 pontszám annak jelzésére, 
hogy ezt a területet egy éven belül ellenőriztük, és nincs újból előforduló követelmény. 

    

         
Kötelező ellenőrzések         
5 pontot adunk, ha ezt az ellenőrzést jogszabályi előírás követeli meg VAGY a szervezet vezetője javasolja, 
egyébként 1-4 pont. 

    

         
Pénzügyi hatás         
20-ast alkalmazunk annak jelzésére, hogy e területnek közvetlen hatásai vannak a bevételek, illetve a költségek 
alakulására, valamint az új intézményvezető kinevezését követő évben.  

    

         
Dokumentált folyamatok         
10-est alkalmazunk annak jelzésére, hogy nincsenek dokumentált folyamatok, tisztázatlanok a felelősségi körök.     
         
Alacsony kockázat: 0-99 kockázati érték    
Közepes kockázat: 99-154 kockázati érték    
Magas kockázat: 154 feletti kockázati értéktől 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

2012. évi kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési terve 
 

Kapcsolódó dokumentumok: 
Stratégiai terv 
1. sz. kockázatelemzés (teljes gazdasági területre vonatkozóan)  
2. sz. kockázatelemzés (szűkített rendszeren) 



3.sz. A működésének KOCKÁZATKEZELÉSÉNEK eljárásrendje         
4.SZ.  Kapacitásfelmerés 
 
 
Vezetői értekezleten megtárgyalásra került: 2011. október 6. 
 
 
Jóváhagyta:   
 
 
Összeállította: Majláth Konrád Konstantin 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat az Önkormányzat és a Gyál 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. közötti feladatellátási szerződés 
megkötésére  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete létrehozta a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft-t annak érdekében, hogy egyes önkormányzati feladatok ellátásában közreműködjön, valamint 
egyes tulajdonosi döntéseket végrehajtson (elsősorban ingatlangazdálkodás területén). Ezen cél megvalósítása 
érdekében a T. Képviselő-testület és a Kft. korábban már két szerződést is kötött egymással. Elsőként 2000. 
június 30. napján jött létre a 185/2000. (VI.22.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott szindikátusi 
szerződés (1. sz. melléklet), majd 2009. szeptember 14. napján a 174/2009. (IX.10.) sz. Képviselő-testületi 
határozattal jóváhagyott alapszerződés (2. sz. melléklet). 
 
Időközben azonban a Kft. által ellátandó feladatok mennyisége megnövekedett, valamint jellegében, 
összetételében is megváltozott – részben jogszabályi változások nyomán, részben pedig az Önkormányzat saját 
döntései nyomán. Ezen változásokat azonban a szerződések 2009 óta a mai napig nem követték le, így azok 
tartalma mára idejétmúlttá vált.  
 
Fentiek értelmében szükségessé vált a Gyál Város Önkormányzata és a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. közötti jogviszony pontos és naprakész szabályozása egy olyan szerződéssel, 
amely a Kft. valamennyi – önkormányzati és tulajdonosi – feladatát átfogóan, rendszer jelleggel rögzíti, egyúttal 
indokolt a felek közötti jogviszonyt szabályozó korábbi szerződések megszüntetése (3. sz. melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjék dönteni a feladatellátási szerződés 
megkötéséről, amely egyúttal a korábbi szerződések hatályvesztését e szerződés hatálybalépésének napjával, 
2014. január 1-ével kimondja.  

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
1. a jelen előterjesztés mellékletét képező feladatellátási szerződést a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft-vel megköti, egyúttal 
 
2. felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens 
 
Gyál, 2013. október 1. 
 
 
 
            Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 



SZERZŐDÉS FELADATELLÁTÁSRÓL 
 
 
 

 
Mely létrejött egyrészről Gyál Város Önkormányzata (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-
114., adószám: 15730370-2-13, képviselője: Pápai Mihály polgármester) – a továbbiakban: 
Önkormányzat, 
 
másrészről 
 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (székhely: 2360 Gyál, Rákóczi 
Ferenc u. 44., adószám: 20754299-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-124093, képviseletében: 
Donhauzer Ádám és Zsigovits Gábor ügyvezetők) – a továbbiakban: Kft.  
 
között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 
 

PREAMBULUM 
 
Jelen megállapodással a felek szabályozni kívánják az Önkormányzat által a Kft-nek átadott, 
ill. későbbiekben átadandó feladatok rendszerét.  Jelen szerződés célja, hogy biztosítsa a két 
fél közötti együttműködés kereteit, meghatározza a Kft. Önkormányzat megbízásából történő, 
az egyes tevékenységcsoportokra vonatkozó feladatellátásának alapjait. E szerződés célja 
továbbá a városfejlesztési és városüzemeltetési tevékenységek pénzügyi szempontból 
leghatékonyabb és átlátható végzésének biztosítása, az Önkormányzat által megjelenített 
közérdeknek a lehető legnagyobb mértékben való megfelelés és a Társaság nonprofit jellegű 
működésének erősítése.  
 
Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben rögzített önkormányzati feladatok ellátásához 
szükséges forrásokat Önkormányzat a költségvetési rendeletébe, míg Kft. az üzleti tervébe 
szükség szerint beépíti.  
 

I. SZERZŐDÉSES REND 
 
1. 
Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.) 13.§ (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati feladatok közül elsősorban a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak 
ellátásával Kft-t bízza meg, az Mötv. 41.§ (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve. 
Jelen szerződés megkötésének időpontjában folyamatban lévő ügyek a szerződés II.2.1. 
pontjában foglaltak kivételével az alábbiak: 
 
 2383/2012. sz. alatt: rendőrőrs építése (Gyál, Kisfaludy u. 1.); 
 10837/2012. sz. alatt: Tátika Óvoda Bartók Béla utcai tagóvodájának bővítése – az új 

pályázati anyag előkészítés alatt;  
 8136/2013. sz. alatt: Kőrösi út járdaépítési program;  
 4198/2013. sz. alatt: Gyál-felső vasútállomás felújítása és tájépítészet; 
 Városi Egészségügyi Központ épületének felújítása – előkészítés alatt; 
 98/2013. sz. alatt: sportcsarnok építése – előkészítés alatt; 
 Sportpálya komplex rendezése – előkészítés alatt; 



 245/2013. sz. alatt: Vecsési úti járda építése 
 6 intézmény energetikai pályázata – előkészítés alatt. 

 
2. 
Felek megállapodnak abban, hogy Önkormányzat a jelen megállapodásban rögzített 
feladatokon túl további feladattal bízhatja meg a Kft-t, ehhez a Képviselő-testület külön 
döntése szükséges.  
 

II. TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK 
 
 
Jelen szerződés a következő tevékenységi területekre vonatkozik: 

I. Városfejlesztés 
II. Városüzemeltetés 

 
I. VÁROSFEJLESZTÉS 

 
1. Beruházás 
 
A Kft. városfejlesztési ágazata az alábbi fő beruházással kapcsolatos feladatokat látja el:  
 
1.1.  Ellátja az önkormányzat határozatával kijelölt rehabilitációs akcióterületek Akcióterületi 
Tervben (ATT) definiált fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat, ezen belül különösen: 
 ATT készítését és felülvizsgálatát, aktualizálását;  
 gazdaságfejlesztési elemek integrációját;  
 gazdasági partnerek koordinációját;  
 civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinációját;  
 lakosság bevonását. 

1.2.  Szükség esetén gondoskodik a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlásáról (üzleti 
tárgyalások lebonyolítása, szerződések előkészítése és megkötése). 
1.3.  Irányítja a terület-előkészítési munkákat (bontások, közműépítési munkák elvégeztetése, 
ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében). 
1.4.  Szükség esetén irányítja a közterületek rendezési munkáit (tervek elkészíttetése, 
kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az 
elkészült munkák átvétele). 
1.5.  Ellátja a beruházói feladatokat az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes 
létesítmények (pl. közintézmények, útépítések stb…) esetében (terveztetés, kivitelezési 
munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült 
munkák átvétele). 
1.6. Gondoskodik a beruházás mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosításáról (a 
szükséges pénzforrások megszerzése, pályázatok elkészítése, esetleg bankhitelek felvétele). 
1.7. Ellátja az adminisztratív, információs feladatokat (hirdetmények interneten való 
közzététele, kapcsolattartás az Önkormányzattal, a Hivatal szervezeti egységeivel, 
lakossággal, vállalkozókkal, pénzintézetekkel). 
1.8.  Gondoskodik a beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósításáról.  
1.9.  Biztosítja a beruházások fenntartásának koordinációját – ide nem értve a konkrét 

üzemeltetést. 
 
2. Pályázatfigyelés, előkészítés, projektmenedzsment 
 



A Kft. városfejlesztési ágazatának feladata a pályázati és egyéb források felkutatása a 
városfejlesztési célok érdekében, ezen pályázatok előkészítése, valamint szükség esetén a 
projektmenedzseri feladatok ellátása.  
 
2.1.  
Felek rögzítik, hogy a közöttük jelenleg fennálló, akár hazai, akár Európai Uniós támogatással 
érintett hatályos szerződések az alábbiak: 
 Gyál, Bem J. utcai köztemető ravatalozójának felújítása. Pályázati azonosító: 

131029/07/CÉDE, 
 Árpádtéri játszótér felújítása és bővítése. Pályázati azonosító: 1300049/08/D/CÉDE, 
 Kisfaludy utca Bartók Béla utcán túli szakaszának burkolatszélesítése és felújítása. 

Pályázati azonosító: 1300062/08/U/TEUT, 
 Gyál, Klapka Gy. u. 5-7. sz. alatti bölcsődeépület korszerűsítése. Pályázati azonosító: 

1300010/09/D/CÉDE, 
 Gyál, Klapka Gy. U. 5-7. sz. alatti bölcsődeépület felújítása. Pályázati azonosító: 

KMOP-4.5.2-11. 
 Gyál, Bartók Béla Általános Iskola vizesblokkjainak felújítása. Pályázati azonosító: 

1300010/09/CÉDE, 
 Gyűjtőút hálózat fejlesztése Gyálon. Pályázati azonosító: KMOP-2.1.1/B-2007-0030, 
 Gyál Kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által. Pályázati 

azonosító: KMOP-5.1.2/B-2f-2009-0005. 
2.2. 
Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés aláírását követően nyertessé váló pályázat 
esetén egymással szükség esetén projektmenedzseri szerződést kötnek.  
 
Felek megállapodnak abban, hogy a városfejlesztés során felmerülő igényeket, feladatokat a 
Kft. városfejlesztési ágazatáért felelős ügyvezető, illetve az általa megbízott dolgozók minden 
esetben kötelesek egyeztetni a polgármesterrel és a városi főépítésszel. Ennek során 
figyelemmel kell lenniük az elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiára, az Akcióterületi 
terve, más fejlesztési stratégiákra. Amennyiben ezek módosítása szükséges, akkor a Kft. 
köteles ezek módosítására írásos javaslatot tenni, valamint szükség esetén a Képviselő-testület 
elé az előterjesztést elkészíteni.  
 
II. VÁROSÜZEMELTETÉS 
 

1. A Kft. városüzemeltetési ágazatának önkormányzati feladatai: 
 
A) Helyi közutak és közterületek fenntartása, ezen belül:  

a) Helyi közutak fenntartása, üzemeltetése, amely különösen az alábbiakat 
foglalja magában: 

 közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása cseréje, 
pótlása 

 úttest, járda, gyalogút, valamint kerékpárút tisztán tartása 
 hóeltakarítás, síkosság elleni védekezés 
 közút melletti növényzet gondozása, alakítása 
 bel- és külterületi utak, járdák, gyalogutak, kerékpárutak 

fenntartása, javítása, karbantartása, 
 Vízelvezető, szikkasztó rendszerek fenntartása 

 



b) Park- és zöldterület-gondozás, amely feladaton belül a Kft. elvégzi 
különösen: 

 a parkgondozást, zöldfelületek gondozását. A Kft. 
kötelezettsége, hogy a város közigazgatási határain belül a 
közterületeken gondoskodjon a bokrok, fák karbantartásáról, a 
területek tisztántartásáról és gyommentesítéséről. 

 virágok beszerzését, 
 utcabútorok karbantartását, 
 játszóeszközök kötelező felülvizsgálatát, 
 játszótéri eszközök karbantartását, 
 köztéri alkotások karbantartását,  
 városi ünnepek kiszolgáló feladatait külön megbízás alapján (pl. 

elektromos csatlakozás kiépítése, szemétgyűjtés…) 
 zászlózás.  

 
c) Köztisztasági feladatok, melynek keretében a Kft. feladatai különösen: 

 illegális hulladéklerakók megszüntetése, 
 kártevő- és rágcsálóirtás, 
 buszvárók takarítása és síkosság-mentesítése, 
 közúti balesetek és természeti károk utáni helyreállítás, 

takarítás, 
 hulladéktároló konténerek szállítása és ürítése. 

 
B) Állategészségügyi tevékenység és veszélyes állati eredetű hulladék kezelése 

 
A Kft. kötelezettsége, hogy az alkalmazásában álló munkavállalókkal, az erre a célra 
szolgáló telephelyen, a jogszabályi előírások betartása mellett ellássa a város 
közigazgatási határain belül a gyepmesteri feladatokat, továbbá, hogy a veszélyes állati 
hulladék kezelése körében üzemeltesse az állati eredetű hulladék gyűjtésére létrehozott 
gyűjtőhelyet és gondoskodjon megfelelő időközönként az állati hulladék 
megsemmisítéséről.  
 
C) Köztemetők üzemeltetése és fenntartása 
 
A Kft. kötelezettsége, hogy a jogszabályi előírások betartása mellett ellássa a város 
közigazgatási területén található köztemetők üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos 
feladatokat, valamint az önkormányzat rendeletében meghatározott díjakat saját 
bevételeként beszedje.  
 
D) Gyermekszállítás 

 
A Kft. kötelezettsége, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési 
intézmények részére személyszállítást végezzen Gyál-Némediszőlő és a köznevelési 
intézmények között. 
 
E) Gyermek- és szociális, valamint egyéb étkeztetés 

 
A Kft. kötelezettsége, hogy az Önkormányzat fenntartásában/működtetésében lévő 
köznevelési intézmények és bölcsőde részére önköltségi áron állítsa elő és szállítsa a 
megrendelt adagszámú élelmet, valamint hogy a „Kertváros” Szociális és Családvédelmi 



Központon keresztül a szociális étkeztetést igénybe vevők részére önköltségi áron állítsa 
elő a megrendelt adagszámú élelmet, amelyet kizárólag csak az Önkormányzat 
rendeletében meghatározott áron számlázhat megrendelő felé. Kft. és a szolgáltatást 
megrendelők között külön szerződés rendezi a szolgáltatás tartalmát és a felek 
jogviszonyát.  
 
Az egyéb étkeztetés keretében meghirdetett szolgáltatás a társaság vállalkozási 
tevékenységét képezi, az ár saját gazdálkodási hatáskörben kerül megállapításra.  
 
F) Ingatlanüzemeltetés 
 
A Kft. kötelezettsége az önkormányzat működtetésében lévő köznevelési intézmények 
működtetői feladatainak ellátása, melynek részletszabályait a felek közti külön szerződés 
rögzíti.  

 
2. A Kft. városüzemeltetési ágazatának nem önkormányzati feladata: 

 
Ingatlanüzemeltetés 

 
A következő ingatlanokat határozatlan ideig Kft. üzemelteti az alábbi terjedelmű 
jogosultságokkal és kötelezettségekkel: 
 
2.1. Zöldterület-gondozás 
 
A Kft. köteles a felsorolt alábbi ingatlanok zöldterületeinek gondozására: 
 048/4 Homokbánya  
 6632 beépítetlen földterület (szennyvízátemelős) SZÉLSŐ 97. 
 4856/8 Beépítetlen terület (ISKOLA)  ERDÖSOR   67  
 0107/57 Temetö     NéMEDISZöLö   
 047/1 Dög konténer céljára vett terület  KÖRÖSI   
 1573/1 BEÉPITETLEN FÖLDTERÜLET  EGRESSY   
 1580 BEÉPITETLEN FÖLDTERÜLET  EGRESSY   
 1581 BEÉPITETLEN FÖLDTERÜLET  EGRESSY   
 1636 BEÉPITETLEN FÖLDTERÜLET  EGRESSY   
 1740/4 BEÉPITETLEN FÖLDTERÜLET  EGRESSY    
 2324/2 beépítetlen földterület (Bem-Kőrösi sarok)  KŐRÖSI 
 3407/2 Víztorony-melletti terület   ARANY JÁNOS   
 3414 víztorony-melletti terület    SZÉCHENYI   
 4148/1 Beépítetlen terület/postai parkolóhely ADY ENDRE   
 4236 BEÉPITETLEN FÖLDTERÜLET ( Városközpont) KÖRÖSI   
 4293 beépítetlen földterület (vasút mellett) BEM JÓZSEF  
 4375/5 Beépítetlen terület/piactérnél parkolóhely BARTOK BÉLA   
 4377/1 Beépítetlen terület    BARTOK BÉLA  123  
 4380/3 Erdö      ERDÖSOR   
 4856/6 Erdő      ERDÖSOR   
 499/3 volt FEGY     Pesti 82.-84. 
 5097/2 Beépítetlen terület    NAGY LÁSZLO   18  
 5113/11 Beépítetlen terület    WASS ALBERT    6  
 5113/20 Beépítetlen terület    WASS ALBERT    7  
 5113/34 Beépítetlen terület    WASS ALBERT   15  



 5113/7 Beépítetelen terület    WASS ALBERT   14  
 5113/8 Beépítetlen terület    WASS ALBERT   12  
 5114/11 Beépítetlen terület    KIS SZÉLSÖ   20  
 5114/12 Beépítetlen terület    KIS SZÉLSÖ   18  
 5114/18 Beépítetlen terület    KIS SZÉLSÖ   25  
 5114/19 Beépítetlen terület    KIS SZÉLSÖ   23  
 5114/21 Beépítetlen terület    KIS SZÉLSÖ   19  
 5114/23 Beépítetlen terület    KIS SZÉLSÖ   17  
 5114/24 Beépítetlen terület    KIS SZÉLSÖ   17  
 5609 Milleniumi parként használt terület  MUNKÁCSY    
 5610 Milleniumi parként használt terület  MUNKÁCSY    
 5619 Milleniumi parként használt terület  MUNKÁCSY   
 5620/1 Milleniumi parkként használt terület  MUNKÁCSY   
 5620/2 Milleniumi parkként használt terület  MUNKÁCSY   
 5627 milleniumi park parkolója   KOLOZSVÁRI    2   
 6473/9 Szántó (Bartók Iskola mögötti rész)  KÖNYVES KÁLMÁN   
 6474/2 beépítetlen földterület (Bartók iskola) Bartók Béla u. 75. 
 8103 Beépítetlen terület    JÁLICS HOLDAS 

 
2.2. Üzemeltetés (amely magában foglalja a zöldterület-gondozást, a karbantartást, 
valamint Önkormányzat képviselőjének külön jelzése alapján az állagmegóvási, 
kárelhárítási feladatok elvégzését) 
A Kft. köteles a felsorolt alábbi ingatlanok üzemeltetésére….. 
 2611 Lakóház     SOMOGYI BÉLA   5/A  
 2612 Lakóház     SOMOGYI BÉLA    3  
 2614 Lakóépület     SOMOGYI BÉLA    1  
 3109 IRODA (Csatorna Társulat)   PETÖFI SÁNDOR  23 B  
 2038/2 EGYLAKÁSOS CSALÁDIHÁZ  MAGYAR    4  
 5948 Volt Rendőrség    BAJCSY ZSILINSZKI   43  

 
2.3. Hasznosítás (amely magában foglalja a zöldterület-gondozást, a közüzemi díjak 
megfizetését, a karbantartási, állagmegóvási és kárelhárítási feladatok elvégzését, 
továbbá az ingatlan használatát/hasznosítását) 
A Kft. az alábbi ingatlanok üzemeltetésére köteles és hasznosítására jogosult. 
 0177/2 TEMETÖ    BEM JOZSEF   
 1432 TEMETÖ    TÁNCSICS MIHáLY   
 4379/9 Beépítetlen terület   BARTÓK BÉLA 146/A 
 5548 LEÁNYSZÁLLÓ   BAJCSY ZSILINSZKI   93   87 
 3386 IRODAÉPÜLET   RÁKOCZI  F. 42-44  
 3373 NAPKÖZIOTTHON   DOBO K   51   

 
Önkormányzat a fenti hasznosítási jogot ingyenesen ruházza Kft-re. A jelen, 2. pontban 
felsorolt ingatlanok kulcsait Kft. kezeli.  
 

III.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. 
Jelen szerződés 2014. január 1. napjától hatályos és határozatlan időre szól. 

 
 



2. 
Felek rögzítik, hogy a közöttük 2000. június 30. napján létrejött, és 185/2000. (VI.22.) sz. 
képviselő-testületi határozattal jóváhagyott szindikátusi szerződés, valamint a közöttük 
2009. szeptember 14. napján létrejött, és 174/2009. (IX.10.) sz. képviselő-testületi 
határozattal jóváhagyott alapszerződés jelen szerződés hatályba lépésének napján hatályát 
veszti.  
 
3. 
A feladatellátás irányítására és annak beszámoltatására vonatkozóan Felek a 
következőkben állapodnak meg: 
 

a) A feladatok Önkormányzat által történő koordinálására, a munkavégzés 
ellenőrzésére, a Kft. beszámoltatására a heti rendszerességgel tartott vezetői 
értekezlet keretében kerül sor.  

b) A Kft. tevékenységéről készített éves beszámolót a Kft. készíti el és terjeszti a 
Képviselő-testület elé.  

 
4. 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései az irányadók.  
Szerződő felek kijelentik, hogy mindketten belföldi jogi személyek: az Önkormányzat 
költségvetési szerv, a Kft. nonprofit jogi személy, és szerződéskötési képességükben 
korlátozva nincsenek.  
 
Szerződő felek képviselői a jelen szerződést alulírott napon és helyen mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Gyál, 2013. …………………………… 
 
 
 
 
………………………………       ………………………………………… 
Gyál Város Önkormányzata Gyál Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
 
Pápai Mihály                                                            Donhauzer Ádám    Zsigovits Gábor 
polgármester  ügyvezetők 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 
 
 
 
 
 
 
 
      Tárgy: Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek 
                                                                                                  - várospolitikai célkitűzésekkel összehangoló - 
                                                                       megújításával kapcsolatos döntések meghozatalára: 
                                                                                                  Az egyeztetési dokumentáció véleményezése                                          
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2012. (I.26.) sz. határozatában döntött Gyál Város 
Településrendezési eszközeinek - várospolitikai célkitűzésekkel történő összehangoló – felülvizsgálatáról, 
megújításáról. 
Gyál Város Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 
módosításának előkészítését, illetve ennek tervezési munkáit - a határozat második pontjában meghatározottak szerint 
kötött szerződés alapján - a PESTTERV Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. már 2012. évben 
megkezdte.  
 
A megváltozott jogszabályok miatt Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2013. (III.07.) sz. 
határozatával tervezési szándékát megerősítette, és úgy döntött, hogy „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési eszközök 
sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012.(XI.08.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a  2013. január 01.-től 
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kívánja elvégezni  Gyál Város Településrendezési eszközeinek - 
várospolitikai célkitűzésekkel történő összehangoló – felülvizsgálatát, megújítását. 
 
A PESTTERV Kft. Gyál Város Településfejlesztési Koncepciójának valamint a Településrendezési tervének - 
Településszerkezeti Terv (TSZT) és Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) – felülvizsgálata és módosítása munkaközi 
önkormányzati egyeztetési tervanyagát elkészítette és hivatalunknak megküldte. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt tervdokumentációt szíveskedjenek tanulmányozni, és azzal 
kapcsolatosan véleményüket, álláspontjukat kialakítani.  
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
1. Gyál Város Településrendezési eszközeinek – várospolitikai célkitűzésekkel összehangoló – 

megújításával kapcsolatosan az előterjesztéshez csatolt „ A GYÁL VÁROS 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, valamint TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA” című munkaközi önkormányzati 
egyeztetési tervanyagot tanulmányozta, és azt az alábbi észrevételekkel, kiegészítésekkel és 
módosításokkal elfogadja: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. kéri a tervező PESTTERV Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft.-t, hogy a 

felsorolt észrevételeket, kiegészítéseket és módosításokat a közigazgatási egyeztetésre bocsátható 
tervdokumentációba vezesse át 

 
 
 
 



Határidő:  folyamatos 
Felelős:   Polgármester  
 
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
                                          Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
   Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István irodavezető 
 
 
 
Gyál, 2013. október 8. 
 
 
 
      
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melléklet:   1. „ A GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, valamint 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA” című munkaközi 
önkormányzati egyeztetési tervanyag 





[HELYZETFELTÁRÓ, HELYZETELEMZŐ, HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ] 2013.

 

Pestterv Kft. 1 
 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, 
térségi kapcsolatok 

Gyál és a környező települések a Budapesti Agglomeráció részei. A települések elsősorban 
Budapesthez kötődnek, annak ellátási hálózatára kapcsolódnak. A szomszédos települések 
együttműködése csekély. A nagyobb települések intézményi ellátottsága kedvező, mindegyik 
önellátásra törekszik, és a hiányzó ellátási igények a fővárosban kerülnek kielégítésre.  

A hivatalos térségi tagozódás: Pest megye kistérségi társulásai közül Gyál, a „Kertváros” Gyáli 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának központja, a délkeleti agglomerációs szektor egyik 
járásközpontja lett. A Gyáli kistérségi társuláshoz tartozó települések: Gyál, Alsónémedi, Bugyi, 
Felsőpakony, Ócsa. A Gyáli Járáshoz tartozó települések: Gyál, Alsónémedi, Felsőpakony, Ócsa. 

Gyál ma egyik legfontosabb térségi szerepköre az autópálya csomóponthoz kötődik. Gyál esetében- 
más agglomerációs településekhez hasonlóan – a térségi és regionális fejlődés irányai ugyanazon 
térhez kötődnek. 

Gyál kedvező közlekedésföldrajzi fekvése (M0-M5 csomópont, vasúti tranzit) folytán a közlekedésben 
kiemelkedő szerepet tölt be mind a tranzitforgalom (közúton É-D és K-Ny, vasúton É-D irányban), 
mind a raktározás és szállítmányozás területén. A térség a budapesti központú, sugaras szerkezetű 
úthálózatra fűződött fel. A felgyorsult autópálya építés (M5) és az M0-ás körgyűrű keleti szektorának 
átadását követően, a javuló közlekedési potenciál a nagyhatárú alföldi települések számára kedvező 
lehetőséget teremtett a gazdasági funkciók letelepítésére, ennek nyomán Gyál és a környező térség is 
a gazdasági szuburbanizáció terepévé vált. A kilencvenes évek második felének fejleménye, hogy a 
gazdasági mellett a lakossági szuburbanizáció is felgyorsult a térségben. 
 
Gyál, mint Budapest agglomerációjának egyik kertvárosi települése járásközponti funkciót tölt be: mint 
például a Gyál járásközponti okmányiroda, a szakközépiskola, "Kertváros" Gyáli Kistérség Nevelési 
Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálat, "Kertváros" Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi 
Központ és Városi Egészségügyi Központ. A járás mind a közszolgáltatások, mind pedig a különböző 
szabadidős lehetőségek tekintetében is rá van utalva Budapest szolgáltatásaira a kórházi 
egészségügyi ellátástól, a közép- és felsőfokú közoktatáson át a kulturális szolgáltatások 
igénybevételéig. 

 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési 
Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi 
területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések 
vizsgálata 

Alábbiakban mindazok a hatályos koncepciók, tervek és programok (illetve azok Gyált és térségét is 
érintő tartalmi elemei) kerülnek ismertetésre, amelyek tartalma iránymutatást jelent a város jelene 
(helyzetértékelése) és jövője (fejlesztési célkitűzései) megfogalmazásához.  
 
A törvényben előírt feladatnak eleget téve készült el az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK), 
amelyet az Országgyűlés 35/1998. (III. 20.) sz. OGY határozatával fogadott el. A területfejlesztési 
törvény rendelkezett az OTK hatévenkénti felülvizsgálatáról, így a törvényi előírásnak megfelelően 
2004-ben elkészült és 2005-ben elfogadásra került az OTK felülvizsgálata, mely elemzi és értékeli az 
OTK átfogó céljainak teljesülését, a célok és prioritások megvalósulását térségenként és 
ágazatonként, valamint a területfejlesztési politika rövid távú feladatainak teljesítését. 
 
Az Országos Területfejlesztési Koncepció Gyálra (és térségére) vonatkozó elemei 
Az Országgyűlés által elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció szerint a főváros és elővárosi 
gyűrű alkotta budapesti agglomeráció az ország legversenyképesebb területe, legfontosabb 
kapcsolódási pontja, amely egyedülállóan alkalmas arra, hogy rajta keresztül hazánk egésze 
bekapcsolódjon az európai, ill. a globális gazdasági, társadalmi, kulturális vérkeringésbe. Számos 
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funkciójából adódóan nem a hazai térségekkel, hanem más, elsősorban közép-európai, nagyvárosi 
térségekkel kell versenyeznie. Budapest nemzetközi versenyképessége, és az ország többi régiójával 
való együttműködésének (kompetencia- és munkamegosztás, elérhetőség, kooperáció, stb. révén) 
hatékonysága alapvetően befolyásolja az ország egészének, s minden egyes régiójának fejlődési 
pályáját. Az ország legnépesebb, erős elővárosi térséggel rendelkező agglomerációjában 
elengedhetetlen az élhető nagyváros és térsége harmonikus együttműködési rendszerének 
megteremtése. 
 
Az OTK szerint alapvető célkitűzés, hogy a budapesti metropolisz-térség harmonikus 
együttműködésben, nemzetközi gazdasági, kereskedelmi-pénzügyi és kulturális-idegenforgalmi 
szerepköre révén versenyképes nagyváros, a közép-európai térség meghatározó, a kelet-közép 
európai térség vezető szervezőközpontja, a Kárpát-medence gazdasági centruma legyen. Budapest 
térségének információmenedzselési és gazdaságszervezési funkciói révén Nyugat-Európa számára a 
Balkán és részben Kelet-Európa térségének legfontosabb gazdasági kapujává kell válnia, páneurópai 
összefüggésben központi funkciókat hordozva. Ehhez elengedhetetlen, hogy nemzetközi téren is 
vonzóbb várossá váljon, lakóinak is élhetőbb városi környezetet biztosítson. Szintén fontos, hogy 
szűkebb, kárpát-medencei és országos vonzáskörzetében a fejlődést terjeszteni tudó szerves 
kapcsolatrendszere révén képes legyen megosztani a növekedés bizonyos erőforrásait és egyes 
nagyvárosi terheket az ország többi részével. 
 
Részcélok:  
Az Országos Területfejlesztési Koncepcióban (OTK) középtávú területi célként fogalmazódik meg a 
versenyképes budapesti metropolisz-térség. Az OTK a fenti célkitűzéseken túl az alábbi részcélokat 
fogalmazza meg, amelyekkel Gyál településrendezési eszközeinek kidolgozásakor is tekintettel kell 
lenni. 
 

Részcélok: 
– Budapest gazdaságszervező nemzetközi jelentőségű pénzügyi-szolgáltató, K+F központ 

szerepének és az európai gazdaságba való szerves bekapcsolódásának megerősítése; 
- A transznacionális vállalatok, különösen a pénzügyi és üzleti szolgáltató vállalatok közép- és 

kelet-közép európai, illetve a Balkán és Kelet-Európa térségére is ható irányítási-szervezési, 
K+F központjai megtelepedésének ösztönzése; 

- A nemzetközi versenyképesség fokozása érdekében az európai gazdaságba való szerves, 
elmélyült bekapcsolódás kiemelt fontosságú. Ehhez szükséges a közlekedési kapcsolatok 
mellett a szerves gazdasági kapcsolatok kiépülése is. 

 
– Budapest kapuvárosi szerepének erősítése az Európai Unió és a Balkán, valamint 

Kelet-Európa között; 
Ez egyúttal megköveteli Budapest kiemelkedő szerepét a délkelet-európai térség 
felzárkóztatásában, Bécs hasonló szerepköreinek átvételével, illetve megosztásával. 

 
– A központi szerephez szükséges infrastrukturális és szolgáltatási fejlesztések 

ösztönzése; 
A metropolisz infrastruktúra fejlesztése a személyforgalom, az információ és kommunikáció 
technológiai, magas szint üzleti infrastruktúra fejlesztések terén kell, hogy leginkább 
megnyilvánuljon. A logisztika, a közlekedési és a műszaki infrastruktúra fejlesztése során a város 
tehermentesítése, valamint az ország más térségi lehetőségeinek kihasználása, egyes terhes 
funkciók leosztása fontos, kerülve az anyag és energiaáramlás további, túlzott helyi 
koncentrációját. 

 
– Tudás-ipar és a magasan kvalifikált munkaerő-megtartó képességének növelése 

nemzetközi viszonylatban; 
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A részcél a helyi, nemzetközi jelentőség felsőoktatási kínálatra épített organikus tudásbázis 
növelésével, az ország többi tudásközpontjával is szorosan kooperáló K+F és kooperációs 
kutatási aktivitás bővítésével együtt érhető el. 

 
– High-tech iparágak és a kiemelkedően magas hozzáadott értéket előállító 

tevékenységek ösztönzése; 
 
– Magas szintű üzleti, IKT és személyi szolgáltatások fejlesztése, melyek révén 

Budapest nemzetközi versenyképessége nagyban javulhat; 
 
– Nemzetközi turisztikai és kulturális központ szerep erősítése; 

Egy világvároshoz méltóan sokszínű, ugyanakkor sajátos helyi erőforrásokra épített kínálat 
megteremtésével, a nemzetközileg is kiemelkedő fürdővárosi szerep és élénk kulturális élet 
újraéledésének ösztönzésével, a térség nagyvárosaival (Bécs-Prága-Pozsony-Krakkó) kialakított 
kulturális együttműködés erősítésével; 

 
– Az élhető város megteremtése, mely a minőségi életet lehetővé tevő egészséges 

lakókörnyezet kialakításán, a pihenés és felüdülés tereinek bővítésén és minőségi fejlesztésén 
alapul. Mindez az elkerülhetetlen nagyvárosi környezeti feszültségek és környezetszennyezés 
csökkentését igényli. Szükséges a funkcióvesztett területek revitalizálása, a városon belüli ipari 
(barnamezők), és lakófunkciójú válságterek (slumosodó városrészek, lakótelepek) folyamatos 
rehabilitációja, funkciókkal való megtöltése, illetve a városon belüli és a várost körülvevő 
zöldterületek védelme és lehetőség szerinti növelése; 

 
– Az agglomerációs települések fizikai összenövésének megakadályozása, a 

zöldmezős beruházások és a belterületbe vonások korlátozásával, a főváros körüli zöld területek 
védelmével, ill. növelésével cél egy kiegyensúlyozott zöldfelületi rendszer, ökológiai és rekreációs 
„zöld gyűrű” kialakítása. (Budai-hegység, Pilis, Visegrádi-hegység, Gödöllői-dombság, Ócsai TK, 
Duna-mente, Tétényi-fennsík, stb.); 
E gyűrűben biztosítani kell egyrészt a köztes mező- és erdőgazdálkodási zöldterületek ökológiai 
célú hasznosulását, másrészt a főváros számára minőségi rekreációs lehetőségek – a 
fenntarthatóság szempontjaival összhangban álló - széles körét (pl. kerékpáros-, vízi-, horgász-, 
lovassport és turizmus, természetjárás, vízi turizmus, stb.), lehetővé téve a jelenleg kevés 
helyszínen nagy terhelést jelentő kiránduló- és üdülőforgalom szétterítését, ezzel összhangban 
az erdők közjóléti szolgáltatásainak bővítését. 

 
– Harmonikusan működő agglomerációs rendszer megteremtése, fejlesztések 

menedzselése az agglomeráció szereplőinek hatékony együttműködésével;  
A főváros és elővárosi gyűrűjének fejlesztése egységes tervezést igényel, mely a kerületi, 
fővárosi, települési, megyei önkormányzatok, a régió, a közszolgáltatók és a társadalmi 
szervezetek partnerségén alapul. A hatékony végrehajtást is csak együttműködő menedzsmenti 
szervek biztosíthatják. Ezért törekedni kell az összes érintett település agglomerációs 
externáliákat kezelni képes intézményi kooperációjának biztosítására. 

 
– A kiegyensúlyozott térszerkezet kialakítása, az alközpontok fejlesztése, az élhető 

lakókörnyezet megteremtése érdekében szükséges, hogy a különböző szereplők összehangolt, 
túlzott területhasználatot kerülő fejlesztései eredményeként az agglomerációban élők mind 
nagyobb aránya számára váljanak településükön ill. a szomszédos településeken elérhetővé a 
munkahelyek, szolgáltatások, csökkentve a közlekedési rendszer és a környezet terhelését. 

 
– Közlekedési kapcsolatok modernizációja, a környezeti szennyezéseket csökkentő 

beruházások támogatása, haránt irányú közlekedési kapcsolatok fejlesztése, forgalomcsillapító, 
az elővárosi gyűrűvel összehangolt integrált várostervezés megteremtése, a környezetbarát 
közösségi közlekedés előtérbe helyezése az egyéni közlekedéssel szemben. Javítani kell a 
fővároson belüli tömegközlekedést fenntartható megoldásokkal, valamint fejleszteni a dunai 
hajózást, mint potenciális városon belüli és agglomerációs tömegközlekedési eszközt. 
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– A fővárosi agglomerációnak az országra, annak fejlesztési pólusaira ható 

kisugárzásának erősítése; 
Ehhez a közlekedési és infokommunikációs kapcsolatok megerősítése, a harmonikus gazdasági, 
döntéshozatali, politikai munkamegosztás kialakítása elengedhetetlen. 

 
Az OTK felülvizsgálata folyamatban van. Elkészült a „Nemzeti Fejlesztés 2020” c. dokumentum, 
amelynek társadalmi vitája is lezajlott. Az országgyűlési elfogadása 2013. októberében várható. 
Jelenleg tehát a 2005-ben készült OTK van érvényben, de az alábbiakban összefoglaljuk a várhatóan 
2013 őszén elfogadásra kerülő „Nemzeti Fejlesztés 2020” legfontosabb – Gyál és térsége 
szempontjából lényeges – célkitűzéseit is, mivel mire Gyál új településrendezési terve elfogadást nyer, 
addigra ez az új OTK is hatályba lép. 
 
A Nemzeti Fejlesztés 2020 c. dokumentum Közép-Magyar metropolisz térségre vonatkozó 
célkitűzései, melyek Gyál fejlesztésének is keretét adják: 
 
A budapesti nagyvárosi térség fejlődési mutatói, az Európai Unió többi nagyvárosával összevetve, 
több tekintetben is kiemelkedőek: az egy főre jutó GDP (vásárlőerő-paritáson) például közel 50%-kal 
haladja meg az európai uniós átlagot (2010). Budapest kiemelkedő teljesítménye az egész nagyvárosi 
térségre hatással van, a Közép-Magyarországi régió vásárlóerő paritáson számított, egy főre jutó 
GDP-je 8,5%-kal haladja meg az EU-s átlagot (2010). Budapest nemzetközi jelentőségéhez nem fér 
kétség, lehetőségeit tekintve pedig a város és térsége továbbra is jelentős fejlődési potenciállal bír, az 
egyetlen körzet Magyarországon, amely a globalizált világgazdaság egyik csomópontja lehet 
(„potenciális MEGA”). 
 
Budapestet gazdasági ereje és lehetőségei nemzetközi jelentőségre predesztinálják. Budapest 
nagyvárosi térsége, mely magában foglalja a budapesti agglomerációt, Pest megye agglomeráción 
kívüli részeit, valamint a nagyjából egyórányi távolságra lévő nagy és kisvárosokat 
(„csapágyvárosokat”) lakosságszáma (kb. 4 millió) és gazdasági teljesítménye alapján globális 
léptékben is számottevő városi koncentráció. Ráadásul kitűntetett geostratégiai pozíciójának 
köszönhetően a Kárpát-medencei térség központja is egyben, de Európa keleti nyitásának kapuja is 
lehet a jövőben. Kiemelkedően jó közlekedési helyzete, a technikai, szellemi, anyagi fejlődés első 
számú közvetítőjévé tette makroregionális kapcsolataiban, de az ország belső fejlődésének is 
legfontosabb kiindulópontja volt mindenkor. A hazai fejlődés endogén eredményei is Budapesten 
csúcsosodnak ki. A különleges jelentőségű hálózati szerep a hosszú távon fenntartható fejlődés 
legfontosabb alapja. Budapest és nagytérsége társadalmi, gazdasági, térszerkezeti jelentőségéből 
fakadóan tehát megkülönböztetett fejlesztési intézkedéseket és sajátos eszközrendszert igényel. E 
metropolisz térség harmonikus fejlődéséhez a főváros közelebbi és távolabbi környezetével, az 
agglomerációval való együttműködés megteremtése elengedhetetlen. 
 
A 21. században a globalizáció, az információs társadalom, a környezettel szemben támasztott 
fokozott igények és annak változásai a legfontosabb kreatív alkalmazkodást kívánó kihívások. 
Mindehhez a helyi adottságok (humánerőforrás kreativitása, geopolitikai helyzet, kiterjedt kulturális és 
közművelődési intézményrendszer, élénk kulturális élet, természeti és társadalmi adottságok 
sokfélesége stb.) megfelelő kiaknázása az értékekkel való fenntartható gazdálkodás kialakításához 
járulhat hozzá. A város és térsége fenntartható fejlődésének és előnyös versenypozíciójának 
érdekében szükség van egy átfogó stratégia megalkotására, a lehetséges legkedvezőbb kitörési 
pontok meghatározására. 
 
Olyan fővárosra van szükség, amely térségével (metropolisz térség) sikeresen kapcsolódik be a 
globális munkamegosztásba, csomóponti szerepet tölt be Európa keleti nyitásában és a Nyugat-
Balkán integrációjában, ahol kiemelkedően vonzó vállalkozni és élni egyaránt, miközben országos 
feladatait megosztja a többi nagyvárossal, ezzel segítve az ország többközpontú fejlődését. 
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Lehetséges kitörési pontok: 
- Budapesti nagyvárosi térség, a kapu: Budapest centrális szerepéből adódóan egyszerre kapu 

és híd a kelet-nyugati, illetve észak-déli irányultságú áramlások számára. Legyen Budapest az 
európai városhálózat erős tagja. 

- Budapesti nagyvárosi térség, a kulturális és tudásipar központja: Budapest, hagyományait 
tekintve kiemelt jelentőséget tulajdonít a magas hozzáadott értéket képviselő fejlesztéseknek, 
a K+F-ben rejlő potenciál kiaknázásának, a kreatív- és tudásipar kiszélesítésének. 

- Budapesti gazdasági régió, az ideális üzleti környezet: Budapest infrastrukturális-, jogi- és 
gazdasági tényezőinek továbbfejlesztésben befektetés ösztönző potenciál rejlik. 

- Budapesti az élhető nagyvárosi térség: Budapest és környékének környezeti adottságai, 
nagyvárosi létének ellenére további potenciált rejtenek magukban, mely kiváló alapot 
teremthet egy egészségesebb, boldogabb társadalom számára. A főváros polgárainak az 
egyéni érvényesüléshez vonzó feltételeket nyújt, a kultúrához, az oktatáshoz, az 
egészségügyi- és egyéb szolgáltatásokhoz egyenlő hozzáférést biztosít. 

- A sikeres metropolisz térségi fejlődés feltételei: 
- Egységes budapesti gazdasági régióként működni a térség önkormányzataival (megyei, 

fővárosi, kerületi, települési) és a kormányzattal eredményes, szervezett együttműködésben a 
többszintű kormányzás (multi-levelgovernance) elvei szerint. 

- Tervezett, koordinált, stratégia-alapú térségfejlesztés keretében összehangolt hálózatos 
településfejlesztést kell megvalósítani. A térség területi és települési tervezését, adó-, 
befektetési- és közösségi közlekedési politikájátBudapest, az agglomerációs települések, a 
„csapágyvárosok”, valamint Pest megye közös cselekvéseként is értelmezni kell. 

- Elősegíteni Budapest – és a fejlődésével járó – kisugárzó hatásának minél hatékonyabb 
érvényesítését, koordinált terjedését a környező térségekben. A szinergikus hatások erősítése 
érdekében a belső és külső térszerkezet policentrikus kiegyensúlyozására való törekvés 
különös tekintettel a központ és a „csapágyvárosok” illetve a főváros és agglomerációja 
viszonyára. 

- Aktívabb és rendszerszerűbb párbeszéd az állam, főváros, kerületek, vállalkozások, 
civilszervezetek és a lakosság között. 

- Önfenntartó városgazdálkodási rendszer. 
 
A metropolisz térség területpolitikai és területfejlesztési irányai: 

- Nemzetközi gazdaságszervező szerepének erősítése (pénzügyi szolgáltatások, K+F, tudás-
ipar és high-tech iparágak megtelepedésének, jelenlétének ösztönzése). 

- Budapest kapuvárosi szerepének erősítése az Európai Unió és a Balkán, valamint Kelet-
Európa között – nyitás a déli és keleti nagyvárosok felé. „Duna Stratégiához” kapcsolódó 
fejlesztési lehetőségek kiaknázása. 

- Nemzetközi piaci folyosók csomóponti helyzetéből származó földrajzi előnyök kihasználása 
(pl. makroregionális logisztikai funkció kiépítése). 

- Az Európai Duna Stratégiához kapcsolódó fejlesztési lehetőségek kiaknázása. 
- Nemzetközi turisztikai és kulturális központ szerep erősítése, a pezsgő, fiatalos, kulturálisan 

sokszínű és élettel teli város attitűdjének kisugárzása. Egyedi városkarakter értékalapú 
megőrzése és fejlesztése. 

- Nagytérségi léptékben is kiegyensúlyozott zöldfelületi rendszer, ökológiai és rekreációs 
szereppel rendelkező „zöld gyűrű” kialakítása (Budai-hegység, Pilis, Visegrádi-hegység, 
Gödöllői-dombság, Ócsai TK, Duna-mente, Tétényi-fennsík stb.), az agglomerációs 
települések fizikai összenövésének megakadályozása. 

- Az egészséges környezet megteremtése, értékeink megőrzése, a sokszínű területhasználat 
és a hatékony működésű városszerkezet, a közlekedéshálózat törekedjen a városszerkezet 
hatékony támogatására és kiszolgálására. Intelligens közlekedési rendszer. 

- Felszíni és felszínalatti vizek egészséghez és egészséges környezethez való 
hozzájárulásának növelése. A város és a Duna szervesen együtt élő kapcsolatának 
fejlesztése. 

- A térség legyen az európai zöld gazdaság egyik centruma. Hatékony energiafelhasználás és 
klímavédelem. 

- A szociális feszültségek csökkentése, a szegregáció mérséklése a főváros egyes kerületei, 
valamint a főváros és térsége tekintetében is (szociális szolgáltatások és támogatások 
egységesítése). Befogadó és támogató társadalom kialakítása. 



[HELYZETFELTÁRÓ, HELYZETELEMZŐ, HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ] 2013.

 

Pestterv Kft. 6 
 

- Családbarát környezet és (köz)szolgáltatások, családbarát munkavállalási feltételeinek 
biztosítása (pl. digitális infrastruktúra fejlesztésével a távmunka lehetőségeinek bővítése). 

- Rugalmas lakásstruktúra. 
- A „Budapest Üzleti Régió” közúti, vasúti infrastruktúrájának és közösségi közlekedési 

kapcsolatainak fejlesztése, egységes közösségi közlekedési rendszerének kialakítása. 
 

 
 
A 2013. január 1-től életbe lépett változásokkal a Közép-Magyarországi Régió mint területi szervezeti 
egység megszűnt, ezzel a régiós fejlesztési koncepció vizsgálata is szükségtelenné vált. 
A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács is megszűnt, azonban a Budapesti Agglomeráció mint 
kiemelt térség továbbra is létezik.  
 
A Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Koncepciójának Gyált és térségét érintő vonatkozásai 
 
A Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Koncepciója megállapítja, hogy a fejlődés egyik legfőbb gátját 
továbbra is a kiegyensúlyozott térszerkezet hiánya jelenti. Ezért a koncepció a területfejlesztésben 
kiemelkedő jelentőségű feladatnak tekinti a térszerkezet fejlesztését, egy a térség adottságaival, 
értékeivel, potenciáljával és távlati jövőképével egyaránt harmonizáló kiegyensúlyozott és strukturált 
térszerkezet kialakítását.  
 
A kiegyensúlyozott térszerkezet fejlesztése az alábbi alapelvek szerint került kibontásra a 
koncepcióban: 

- mennyiségében és minőségében is megfelelő területkínálat biztosítása a gazdaság, továbbá a 
valós társadalmi igényeknek megfelelő lakóterületek, közösségi szolgáltatások, a rekreáció 
számára, 

- a fejlesztések területi koncentrációja az urbanizált területekre, a fővároson kívül főként az 
övezet alközpontjaira, illetve a kötöttpályás tömegközlekedéssel megközelíthető 
területrészekre, a fejlesztési csomópontokra, a természeti területek beépítetlenül hagyásával, 
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- a szabad területek megfelelő hasznosításának megtalálása és azok ilyen irányú fejlesztése, a 
Zöldövezet filozófiája szerint. 

- A decentralizált koncentráció alapján egy új típusú munkamegosztást javasol a BAFT 
koncepció a térség póluspontjai, (al) központjai között, amely: 

- az egész régión belül a policentrikus településrendszer kialakításában, a települések és 
központok közötti munkamegosztásban érvényesül, a híd szerep erősítésére; 

- az Agglomeráción belül a térség területei között az alapvető szolgáltatásokban meglévő - és 
társadalmilag indokolhatatlan - különbségek felszámolásával párhuzamosan a teret szervező 
pólusok, kitüntetett helyek, intelligens terek, monumentum-pontok fejlesztésében jut érvényre, 
az egész térség, illetve az adott szektor életminőségének, életkörülményeinek javítása 
érdekében. 

 
Az ”azonos különbözőség”, azaz az elemek tartalmi differenciálásának és az azonos minőség 
biztosításának kettős elve, amelyben: 
– Az azonosság annyit jelent, hogy biztosítani kell a metropolisz-térség minden részében a közel 

azonos minőséget, urbánus színvonalat. A homogén minőségre törekvés mellett azonban 
megjelenik a sokszínűség, a különbözőség is, amely éppen a térséget alkotó körzetek sajátos, 
speciális és eltérő adottságainak kihangsúlyozására építve alakítja sokszínűvé, változatossá a 
metropolisz térséget. Így mindenki megtalálhatja egy közel azonos minőségen belül a számára 
vonzó másságot.  

– A helyszínek, kitüntetett helyek, pólusok fejlesztése, kiajánlása során ugyanakkor törekedni kell a 
különbözőségek megőrzésére a terek, helyek lokális karakterének kihasználására. A 
differenciáknak a lokális karaktereknek, specialitásoknak megfelelő fejlesztésekkel egy 
kaleidoszkópszerűen sokszínű metropolisz térség alakulhat ki. Ezekkel a különbözőségekkel 
érhető el egy összetett, minden igényt kielégítő kínálat, és egyben azonosítható helyszínjelleg.  

 
A BAFT koncepció célkitűzéseihez kapcsolódóan a térszerkezet fejlesztésére kidolgozott programok 
célja: 

- A térség sajátosságainak, karakterének megfelelő és a területfejlesztési koncepció céljainak 
megvalósulását elősegítő térszerkezet kialakítása, 

- fenntartható és működőképes területi struktúra létrehozása,  
- a térség egésze, vagy szektora számára jelentőssé tehető “kitüntetett” pontok helyszínné 

válásának elősegítése,  
- az áramlást biztosító kapcsolati rendszerek fejlesztése 

 
Ilyen agglomerációs alprogramok:  

- a fenntartható fejlődés térbeli struktúráinak meghatározására, kialakítására, 
- az urbanizált centrumok, alközpontok rendszerének kialakítására, valamint 
- A fenntartható fejlődés térbeli struktúráinak meghatározására, kialakítására vonatkozó BAFT 

alprogram a térség területrendezési terveire támaszkodva tervezi feltárni a különböző 
funkciókra rendelkezésre álló területeket, javaslatokat kidolgozni a területek tényleges 
igénybevételének ütemezésére. Az alprogram kezdeményezi és elősegíti a területtakarékos 
terület-igénybevételeket, terület-előkészítést, történjen ez ipari park, vállalkozási terület, vagy 
lakóterület célra.  

 
A területi struktúrák meghatározása során a BAFT program - a régió fejlesztési célkitűzéseivel és 
programjaival is összhangban - a következő alapelvek figyelembevételét javasolja: 

- gazdasági hatékonyság - azaz a várostérség egész területét tekintve optimálisan 
rendeződjenek el a különböző funkciók, egyrészt az új beruházások számára kialakítandó 
területi és infrastrukturális kínálattal, másrészt a meglévő funkciók átrendeződésével. További 
fontos feltétele a hatékonyságnak, hogy az áruk, a tőke, az információk és a munkaerő 
áramlásának az optimális feltételei megteremtődjenek, és a humán erőforrások megfelelő 
fejlesztésére is sor kerüljön  

- lakhatóság és élhetőség - a természeti és az épített környezet megóvása, a karakter- és 
értékőrzés és az új értékek teremtése, a humán tevékenységek hangsúlya hasonlóan fontos 
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eleme kell, hogy legyen a területi fejlesztésnek, egyrészt a Budapesti Agglomeráció 
versenyképességének részeként, másrészt az itt élő emberek jobb életkörülményeinek 
biztosítása céljából, harmadrészt a fejlődés fenntarthatóságának biztosítására. A környezet 
minőségének javítása megkívánja a területi folyamatok koordinálását: a decentralizált 
koncentrációval lehet megteremteni a lehetőségét annak, hogy a növekedési pólusokon kívüli 
területek - amellett, hogy kapcsolódásaik javulnak a pólusokhoz - értékeinek és karakterének 
megőrzése az urbanizációs átalakulás visszatartásával biztosítható legyen. 

- kiegyensúlyozott térszerkezet - az urbánus és az ökológiai térszerkezet összehangolása, azaz 
az ökológiailag is hasznosítható zöldterületek megtartása, a korlátlan szétterülés 
megakadályozására, a település és településrész-karakterek, a lokális identitások fenntartása, 
újrafejlesztésére. 

 
Mindhárom fenti alapelv érvényes kell, hogy legyen Gyál fejlesztésénél is.  
 

1. A BAFT alprogram a térszerkezet és a területhasználat vonatkozásában a következő 
olyan szempontokat tartalmazza, amelyek Gyál tervezése során is relevánsak: 
 
Az intenzív munkahelyi / gazdasági területek vonatkozásában: 

- a jelentős szállítással járó tevékenységek területi igényeinek támogatása a gyorsforgalmú és 
főforgalmú utak csomóponti térségeiben,  

- a jelentős munkahelyi területek kialakításának, illetve meglévő gazdasági, további fejlesztési 
potenciállal rendelkező, bővíthető gazdasági területek kijelölése - elsősorban a közlekedéssel 
is megközelíthető területeken (benne ipari parkok) 

- irodaterületek, vállalati központok koncentrációja 
- innovációs klaszterek, oktatási és K+F zónák kijelölése kereskedelmi, szolgáltatási zónák 

kialakítása, kiskereskedelemi, lakossági szolgáltató központok  
 
A lakóterület fejlesztés kiemelt területei vonatkozásában 

- (Megjegyzendő, hogy a jelenlegi Gyáli fejlesztéspolitika nem irányoz elő újabb jelentős 
lakóterület kijelöléseket és a beépítési intenzitás növelését sem!) 

- a lakásépítés területei biztosításának támogatása - a differenciált igények figyelembevételével 
- elsősorban tömegközlekedéssel, azon belül is kötött pályás közlekedéssel megközelíthető 
térségekben, amennyiben adott térségben már az azonos célra előkészített területek elfogytak 
és a fejlesztésre kerülő terület csatlakozik a beépített területekhez. 

- a lakóterület célú területigénybevétel esetén a közepes intenzitású beépítések kaphatnak 
támogatást, - a luxusigényeket szolgáló területek előkészítésének területfejlesztési 
támogatása nem indokolt, ugyanakkor kijelölésük, fejlesztésük előkészítése (marketing, 
promóció) javasolt a fejlesztések nagyobb területegységre történő kisugárzása, dinamizáló 
hatása miatt. 

 
A rekreációs és kulturális szolgáltató területek vonatkozásában 

- térség, a táj erre alkalmas helyeinek egyediséggel, karakterrel bíró helyszínekké 
fejlesztésének megalapozása a rekreációs, turisztikai kínálat és a térségben élők szabadidő 
eltöltési lehetőségeinek bővítése, választékának növelése céljából. A táj természeti-, 
régészeti-, történeti-, kultúrtörténeti értékeinek feltárása, lehetőség szerinti bemutatása, 
megjelölése a területen. A térség identitását, egyediségét erősítő nevezetes helyek, 
helyszínek megjelölése és tudatosítása.  

- Olyan központok létesítése (létesítésének támogatása), amelyek a tömegközlekedési 
megállókhoz (vagy) autóparkolókhoz kapcsolódnak, amelyek a gyalogos, kerékpáros, lovas, 
és (vagy) viziturizmus kiinduló pontjaiként vagy kiemelt állomásaiként - a természeti- táji 
értékek veszélyezetése nélkül - fejleszthetők.  

 
A védelemre, megőrzésre érdemes területek vonatkozásában 

- a térséget átszövő zöldhálózatok rendszerének kialakítására, városon belül és kívül a 
természeti érték, az egyediség és sokszínűség, az ökológiai potenciál, a településszerkezet 
tagoló-, a környezetjavító hatás szempontjából stratégiai jelentőségű zöldterületek és 
zöldfelületek lehatárolására és védelmére.  
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- A ZÖLDÖVEZET címen fejlesztendő területek meghatározása, az e címen kedvezményezett 
területek lehatárolása, összehangolva a rendezési tervekkel  

 
2. Az urbanizált centrumok, alközpontok rendszerének kialakítására vonatkozó BAFT 
alprogram szerint az agglomeráción belüli fejlesztéseket, és fejlesztőerőket olyan gerjesztő 
pólusokra, kiemelt helyszínekre kell koncentrálni, amelyek a környezetükre a lehető legnagyobb 
felhajtóerőt tudják kifejthetni.  
 
A pólusok, helyszínek fejlesztését két egymással szinergiában lévő keresletre kell alapozni. Az egyik a 
gazdasági központtá váláshoz szükséges központi szerep fejlesztése érdekében a külföldi és hazai 
befektetők kereslete, a másik az életmódváltozásokra reagáló, az életminőség javulásában érdekelt 
térségi és helyi lakosság kereslete.  
 
Az urbanizált centrumok, alközpontok rendszerének kialakítására vonatkozó BAFT alprogram célja, 
hogy a térséget, a teret szervező központok kialakításával, erősödésének támogatásával 
hozzájáruljon egy strukturált metropolisztérség kialakításához a decentralizált koncentráció fejlesztési 
elvének érvényesítése mellett. 
 
Az alprogram részét képezi az urbanizált központok rendszerének kialakítása - azon 
településközpontok kijelölése és fejlesztése, amelyek helyzetük és szerepük révén még dinamikusabb 
fejlődés lehetőségét hordozzák, képesek arra, hogy - mennyiségi és minőségi szempontból is - magas 
színvonalon szolgálják ki térségüket. A meglévő központ jellegű terek funkcionális és esztétikai 
színvonalának emelése érdekében koncentrált fejlesztés előkészítése javasolt - a központ jellegű 
területek lehatárolása, egyedi vonzerő, illetve “intelligens terek” kialakítása, illetve a csatlakozó és 
határoló főutak, főutcák “intelligens tengellyé” történő átalakítása érdekében javaslatok 
megfogalmazásával.  
Funkcionális vizsgálat után a BAFT program feladatnak tekinti a szolgáltatások minőségi és 
mennyiségi fejlesztésére vonatkozó ajánlások kialakítását, a magántőke bevonásának, illetve a 
pályázati lehetőségek előkészítését, feltárását.  
 

Pest megye hatályos területfejlesztési koncepciója, stratégiai programja 
 
A Pest Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából készült Pest Megyei Területfejlesztési 
Koncepciót a Tanács, illetve Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1997-ben fogadta el. Ezt 
követően, 1999-ben, került sor a koncepción alapuló Stratégiai Program elkészítésére és 
elfogadására, majd 2003 decemberében a stratégia módosítására, egyben kiegészítve a stratégiát 
operatív programokkal. Mind a koncepció, mind a stratégiai program jelenleg is hatályos. 
 
A koncepció – műfajából adódóan – a megye hosszútávra szóló céljait, jövőképét fogalmazta meg 
2020-ig terjedő időtávban, a stratégiai program pedig a megye középtávra vonatkozó specifikus és 
területi céljait, horizontális céljait és azok eléréséhez vezető prioritásokat. Az operatív programban 
kerültek meghatározásra a stratégiai programban meghatározott prioritások alapján az egyes 
intézkedések. 
 
A 2003-ban elfogadott megyei területfejlesztési stratégia és operatív program az 1997-2002 között a 
megyében elkészült kistérségi fejlesztési programokon alapult, illeszkedett a Közép-magyarországi 
Régió fejlesztési programjaihoz, a 2002-ben készült Nemzeti Fejlesztési Tervhez, illetve annak akkor 
még munkaanyagként rendelkezésre álló ágazati operatív programjaihoz. 
 
A stratégia 2003. évi módosításának célja a felkészülés volt az EU strukturális alapjainak fogadására, 
továbbá a megye – mint szolgáltató megye, a kistérségek inkubátora, és mint intézményfenntartó – 
szerepének erősítése. Időtáv tekintetében a 2004-től 2013-ig, az EU-s csatlakozásunkat követő első 
költségvetési periódusra vonatkozóan készült. Az operatív programok keretet adtak a megyei 
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pályázati rendszerek működtetésének, segítették az önkormányzatok és a vállalkozások felkészülését 
a későbbi európai uniós pályázatok fogadására. 
 
A megye 16 évvel ezelőtt készült területfejlesztési koncepciója, hasonlóan a 2013-as időszakig szóló 
stratégia és operatív programok elemzése ehelyütt már nem időszerű. Viszont a megye új 
koncepciójának javaslattevő fázisából a Gyál szempontjából legfontosabb célokat az alábbiakban 
emeljük ki. 
 

Pest megye – készülő, elfogadás előtt álló – területfejlesztési koncepciója 
 
Pest megye új, a Nemzeti Fejlesztés 2020 c. dokumentummal összhangban készülő területfejlesztési 
koncepciója társadalmi vitája lezajlott. Elfogadására az új országos fejlesztési koncepció jóváhagyását 
követően kerülhet sor. Tehát – hasonlóan az új OTK-hoz - Pest megye új területfejlesztési koncepciója 
is várhatóan hamarabb kerül jóváhagyásra mint Gyál új településrendezési terve, vagyis a az új 
megyei koncepció lesz érvényben. Az alábbiakban a gazdaságfejlesztés átfogó cél 2 olyan stratégiai 
célját emeljük ki, amelyek Gyál hosszú távú fejlesztése szempontjából a leginkább meghatározók. 
 
Stratégiai cél: Makroregionális logisztikai funkciók és a rászervezhető értékteremtő képesség 
erősítése kiemelten az M0 mentén a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér térségében. 
 
Pest megye, az ország gazdaságfejlesztésének egyik legnagyobb fejlődési potenciállal rendelkező 
térsége az általunk Ferihegyi Gazdasági Övezetnek elnevezett, a repülőtér tágabb környezetét 
magába foglaló térség. A nemzetközi repülőterek és vonzáskörzetük minden országban kiemelt 
jelentőséggel bírnak a gazdaságfejlesztés szempontjából, hiszen rendkívül nagy személy-és 
áruforgalmat bonyolítanak le, ehhez a szolgáltatások széles skálája kapcsolódik, s az értékteremtési 
folyamatok közül egyre több termelő- és feldolgozó kapacitás is ezekbe az övezetekbe összpontosul. 
Pest megye esetében ezeket a lehetőségeket bővíti, hogy a Budapest és a megye határán lévő 
repülőtér egy egyébként is rendkívül dinamikusan fejlődő logisztikai övezet, intermodális csomópont 
része, hogy a vasúti és közúti kapcsolatrendszer, az autópályák, az M0-ás körgyűrű rendkívül 
kedvező fejlesztési és elérhetőségi feltételeket biztosítanak. 
 
Mindezen adottságok kihasználására az érintett önkormányzatok, a megye és a főváros 
összefogásával, a gazdasági szereplőkkel történő intenzív együttműködéssel, kiemelt nemzeti szintű 
támogatással komplex térség- és gazdaságfejlesztési program elindítása az indokolt. Ez az ország 
egészének az érdeke, hiszen a fejlesztés hatásai továbbgyűrűznek, Pest megyében pedig az 
általános pozitív hatásokon túl, komoly lendületet adhatna a megye déli-keleti leszakadó területei 
felzárkóztatásának is. 
Célkitűzések:  
– A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és az arra épülő Ferihegyi Gazdasági Övezet 

újrapozícionálása, a fejlesztési területek előkészítése, a térség elismertségének és márkaerejének 
erősítése.  

– Az övezet által érintett térség európai, illetve kelet-európai csomóponti funkcióinak jelentős 
bővítése; a „kemény” és a „puha” infrastruktúra komplex fejlesztése, a betelepült tevékenységek 
kedvező összetételű bővítése, a vállalati központok és üzleti szolgáltatások letelepedése, 
minőségi ingatlanfejlesztések.  

– Az övezethez kapcsolódó nagyobb logisztikai övezet – M0-ás körgyűrű és a nagytérségi hálózatok 
csomópontjainak – infrastrukturális és funkcionális fejlődése, az övezetben elérhető logisztikai 
szolgáltatások, technológiák és innovatív vállalkozások számának bővítése; a komplex 
logisztikában kompetens menedzsment és a szakképzett munkaerő biztosítása.  

 
A repülőtér térségében érintett fővárosi kerületi, illetve Pest megyei települési önkormányzatok 
együttműködésével (2009-2011 között) a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és környezete fejlesztési 
és rendezési tanulmányterv keretében elkészült a „BUDAPEST LÉGIKAPUJA integrált 
területfejlesztési program” koncepciója. A koncepció, amely a térség kiemelkedő potenciáljainak 
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számbavételével, a térség fejlesztésében érdekeltek szempontjait is figyelembe vevő fejlesztési célok 
meghatározásával, a fejlesztések célterületeinek lehatárolásával, a területfejlesztés 
infrastruktúrafejlesztéssel összehangolt ütemezésével, valamint a megvalósítást szolgáló intézményi 
keretek felvázolásával megteremtette egy fővárosi és Pest megyei közös, integrált térségi fejlesztési 
program alapjait. 

 
Az integrált térségfejlesztés célterületei a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér térségében 
(A 2011-ben készült tanulmányterv felhasználásával) 
 
– A program tartalmazza a repülőtér és térsége elérhetősége javítására vonatkozó terveket, a 

logisztikai-, szolgáltatási funkciók jelentős bővítéséhez nélkülözhetetlen szerkezetfejlesztési 
elemek megvalósításának javasolt ütemezését (kiemelten a közlekedési hálózat 
gazdaságfejlesztést is akadályozó elemeinek vonatkozásában), a Budapestet elkerülő VO 
vasútvonal logisztikai zónát erősítő módon történő fejlesztését. Tartalmazza fejlesztés 
szempontjából kiemelt prioritású repülőtér menti területek fejlesztésének funkciók szerint 
differenciált meghatározását, a XVII., a XVIII. kerület, Vecsés, Üllő, Ecser és Gyál fejlesztésre 
előkészített területei fejlesztésbe vonása javasolt ütemezését.  

– A kiemelt program részeként a repülőtér térségében közel 700 hektár kereskedelmi-, logisztikai és 
gazdasági terület, közel 300 hektár településközponti vegyes terület, a gazdaságfejlesztéshez 
kapcsolódóan 180 hektár lakóterület és mintegy 400 hektár turisztikai-, rekreációs terület 
összehangolt fejlesztése valósulhat meg a kiemelt integrált program részeként, egyaránt 
hozzájárulva Budapest keleti kapuja, mint a keleti agglomerációs térség fejlesztéséhez. 

 
A fentiek szerint megfogalmazott programot jelen koncepcióban tágabban értelmezzük, és az M0-ás 
újonnan épült keleti szakaszának gazdaságfejlesztési lehetőségeinek kiaknázását is annak részének 
tekintjük. Az M0-ás ezen szakaszán nem elsősorban a multinacionális cégek nagyléptékű 
fejlesztéseinek, hanem inkább az agglomerációs települések helyi gazdaságának szereplőinek 
vállalkozói parkjainak fejlesztését preferálnánk, a hangsúlyt a munkahelyteremtésre helyezve. 
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Természetesen az övezetben nem csak kizárólag a termelő- és logisztikai típusú fejlesztések 
vonzására van lehetőség, az agglomeráció keleti övezetében, illetve a kapcsolódó kelet-dél pest 
megyei térségekben a rekreációnak, a turizmusnak, az egészségiparnak is kiváló adottságai vannak. 
 
Logisztika 
Pest megyének – a metropolisz régió egészének – kiemelkedően jó adottságai és lehetőségei vannak 
a logisztikai szolgáltatások piacán történő pozíciójának erősítése terén. A Pest megyei logisztika 
mérete, minősége (szerkezete), dinamikája, valamint a nemzetközi kapcsolatok viszonylagosan nagy 
súlya lehetővé teszi az igen kedvező térszerkezeti pozíciók kihasználását, a szektor további 
fejlődését. Kifejezett erőssége a közlekedési csomóponti szerep, illetve sajátos előnyt jelent a 
logisztika rétegzettsége: a „city logisztika”, a regionális logisztika (hazai, illetve közel-külföldre irányuló 
szállítmányozás), a nemzetgazdaság meghatározó feldolgozóipari vállalatainak szolgáltató logisztika 
(ellátási-lánc menedzsment), valamint a kelet-európai, interkontinentális transzfer egyidejű jelenléte.  
 
Magyarország egyik legfontosabb célkitűzése a regionális csomóponti szerep, magas szolgáltatás-
tartalommal, illetve a nemzetközi transzferben egyfajta KAPU-szerep betöltése. Figyelmeztető, hogy a 
hazai logisztika az elmúlt évtizedben pozíciót veszített térségbeli versenytársaihoz mérten; a növekvő 
forgalomból csökken a részesedése. Magyarország elhelyezkedése nem jelent automatikus előnyt; 
változásokra van szükség – a befektetések összpontosítására, az értéktartalom növelésére, a 
támogató üzleti környezet fejlesztésére – a szektor fejlődéséhez, valamint a munkahelyteremtéshez. 
Pest megye fontos láncszeme a megújuló logisztikának; fókuszált infrastrukturális fejlesztésekkel, 
magas hozzáadott-értékű szolgáltatásokkal, új vállalkozások betelepítésével és a meglévő 
vállalkozások alkalmazkodásával, a logisztika beágyazottságának erősítésével járulhat hozzá az 
európai régiós logisztikai központi szerep megteremtéséhez. Kedvező alkalmat jelent a változtatásra 
az új észak-déli, illetve nyugat-keleti páneurópai közlekedési/gazdasági kapcsolatok fejlődése, illetve 
uniós szinten is támogatott fejlesztése.  
 
A logisztikára sajátos módon jellemző, hogy a szállítmányozás, raktározás ágazat igen alacsony K+F 
aktivitása, valamint a raktárépítés alacsony fajlagos költsége és technológiai komplexitása miatt nem 
kézzelfogható a szektorra jellemző tudástartalom. Azonban a dinamikus fejlődéséhez hozzájárult az 
innováció, az üzleti folyamatok újratervezése, a rugalmas működés és a költségek folyamatos 
csökkentése, az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása, az ügyfélkapcsolatok és 
interfészek fejlesztése, a digitális eszközök, szenzorok bevezetése; valamint olyan üzleti modellek – 
generális, vagy piaci rés stratégiák – amelyek révén a logisztikai szolgáltatók mind szorosabban 
kapcsolódnak más iparágak működéséhez. A logisztika értékteremtő képessége a szolgáltatás 
vásárló gazdasági tevékenységek termelékenységében mérhető, úgy a feldolgozóiparban, mint akár a 
kiskereskedelemben.  
 
A logisztika fejlesztése ezért komplex feladat a területfejlesztés számára. Jelenti egyrészt a Koncepció 
célrendszerében, a „térszerkezet kiegyensúlyozása és fej-lesztése” átfogó cél keretében 
megfogalmazott fejlesztését egyes fontos infrastrukturális elemeknek, különös tekintettel a 
multimodális csomópontokra, a vasútfejlesztésre, egyes gyorsforgalmi utakra, a Duna 
hajózhatóságának megteremtésére. Továbbá kiterjed ugyanakkor a Pest megyei logisztikai övezet 
tervezett és koordinált fejlesztésére, pozícionálására, egy nemzetközi összehasonlításban is 
versenyképes portfólió „összeállítására”, amely a logisztika rétegzettségének és kapcsolódásának 
megfelelő lehetőséget nyújt a telephelyek, a fizikai infrastruktúra kialakítására; kiemelt 
gazdaságfejlesztési övezetben üzleti szolgáltató központok, vállalati központok letelepítésére, sajátos 
ingatlanfejlesztésekre. A hozzáadott-érték tartalom növelése tekinthető a harmadik kiemelt 
célterületnek; amely az itt elérhető szolgáltatások kínálatának bővítésével, stratégiailag fontos iparági 
és földrajzi pozíciók megszerzésével, innovációval, új, vagy jelentősen megújult vállalkozások 
belépésével, a logisztikai klaszter súlyának és belső kapcsolatainak erősítésével, szervezésével; a 
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logisztikai menedzsment és szakképzett munkaerő bővítésével, valamint a beruházások jelentős 
mértékű növelésével érhető el.  
 
Operatív célok 

- A logisztika teljesítményének növelése, azon belül az országon áthaladó tranzit arányának 
csökkentése a multimodális csomópontok fejlesztésével; az árufolyamot megállító tevékenységek – 
lokális gyártás, ide vonzott elosztási tevékenységek gócpontjai – előtérbe állításával. 

- Az M0-ás mentén, a metropolisztérségbe ágyazottan, a Dabasi kistérségre is figyelemmel, kijelölni a 
logisztikai szolgáltatásra, fejlesztésre preferált területeket; az önkormányzati és a vállalkozói körrel 
partnerségben. 

- Ellátási láncokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítményének és pozíciójá-nak erősítése, előrelépés 
az értékláncokban, az előrelépést, pozíciószerzést segítő stratégiai partnerségek, beszállítói és 
szolgáltatói háttér erősítése.  

- Az innováció és a technológiai fejlesztések erősítése; „növekedési szegmensekre”, sajátos 
versenyképességi előnyökre alapozott szolgáltatások fejlesztése.   

- Az erőforrások, különösen az energia és a terület fajlagos felhasználásának jelentős csökkentése; a 
működési hatékonyság folyamatos javítása, a költ-ségek és a környezeti terhelés folyamatos és 
fenntartható csökkentése.   

- A térség belső kapcsolatrendszerének, integritásának fejlesztése; a közös-ségi közlekedés 
fenntarthatóságának, a haránt-irányú közlekedés feltételeinek (közút, vasút és szolgáltatások) 
javítása, megteremtése.  

- A logisztika „kultúrájának” fejlesztése; a tudás megosztásának ösztönzése; menedzsment és 
szakképzés, ágazati együttműködés, valamint a tematikus platformok révén. 

- A logisztikai szolgáltatások területén jelentkező hiányszakmákra fókuszáló szakképzés és 
felnőttképzés megteremtése.  

- A stratégiába integrálni kell az Európai Duna Makro-regionális Stratégia eredményeit, fejlesztési 
mozgásterét; lényeges cél a határ menti térségekben (Esztergom – Párkány pólus) a logisztikai 
szolgáltatások közös fejlesztését, a meglévő adottságok jobb kihasználása érdekében. 
 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

A település területét az alábbi területrendezési tervek érintik: 

− Országos Területrendezési Terv (OTrT) 
− Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv (BATrT) 
Az Országos Területrendezési Terv és Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (továbbiakban 
BATrT) között nincs ellentét. Emiatt a település vonatkozásában mértékadó területrendezési terve a 
BATrT-t. 

Kivonat az Ország Szerkezeti tervéből (2003. évi XXVI. Törvény 2008. évi módosítása 
figyelembevételével) 
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Kivonat a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervéről szóló 2005. LXIV. Tv. 2.2. számú 
mellékletéből (Térségi Szerkezeti terv) módosított változat. 
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Kiindulási alapadatokés előírások a térségi szerkezeti terv alapján 

Adottságok 

2005.évi. LXIV: tv. (BATrT) 21.§. (5) bek. foglaltaknak megfelelően történt módosítás utáni 
állapot (ha). 

Városias települési térség: ~1444,12 ha 

Nagykiterjedésű zöldterületi települési térség: ~7,74 ha 

Magas zöldfelületi arányú települési térség: ~156,02 ha 

Mezőgazdálkodási térség: ~409,47 ha 

Építmények által igénybevett térség: ~41,69 ha 

Erdőgazdálkodási térség: ~412,46 ha 

Vízgazdálkodási térség: ~22,86 ha 

Igazgatási terület összesen: ~2494,36 

 

BATrT egyes előírásai és az ez alapján számított adatok 

1. 5.§. (7) A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben csak zöldterület, továbbá - a 
beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási egység 
köréből - sportolási célú terület, valamint temetőterület jelölhető ki. 

5.§. (8) A magas zöldfelületi arányú települési térségnek 

a) legfeljebb 30%-án beépítésre szánt üdülőterület, illetve - a beépítésre szánt különleges 
terület területfelhasználási egység köréből - oktatási, egészségügyi és sport célú terület, 

b) legalább 70%-án beépítésre nem szánt terület alakítható ki. 

A magas zöldfelületi arányú települési térség legfeljebb 30%-a = 156,02 x 0,3 = 46,8 ha 

2. 

A magas zöldfelületi arányú települési térség legalább 70%-a = 156,02 x 0,7 = 109,2 ha 

6. §. (1) Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ában erdőterület területfelhasználási 
egységbe, illetve természetközeli terület (ezen belül kizárólag karsztbokorerdő) 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként 
és a természetközeli területként besorolt területfelhasználási egységek kiterjedése nem 
csökkenhet. 

2) Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek 
nagysága - a település közigazgatási területére vetítve - összességében nem csökkenhet. 

Az erdőgazdálkodási térség legalább 85%-a = 412,46 x 0,85 = 350,39 ha 

3. 

Az erdőgazdálkodási térség legfeljebb 15%-a = 412,46  x 0,15 = 61,86 ha 

7. §. (1) A mezőgazdasági térség legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve természetközeli 
terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A mezőgazdasági térség legfeljebb 10%-án 
bármely települési területfelhasználási egység kialakítható. 

A mezőgazdasági térség legalább 90%-a = 409,47 x 0,9 = 368,52 ha 

4. 

A mezőgazdasági térség legfeljebb 10%-a = 409,47 x 0,1 = 40,9 ha 
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(2) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a városias települési térség vagy 
hagyományosan vidéki települési térség növekménye nem haladhatja meg az 1/3. számú 
mellékletben található területi mérleg szerinti városias települési térség és hagyományosan 
vidéki települési térség területének 2%-át. A városias települési térség vagy hagyományosan 
vidéki települési térség növekményére is alkalmazni kell az 5. § (1)-(6) bekezdés előírásait. 

A városias települési térség (beépítésre szánt terület) 2%-a = 1444,12 x 0,02 = 28,88 ha 

(3) A (2) bekezdésben rögzített növekményen felül csak az állami főépítésznek a területcserére 
vonatkozó térségi területfelhasználási engedélye alapján és legfeljebb olyan mértékben bővíthető 
a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség kiterjedése, amilyen 
mértékben a Szerkezeti Tervben rögzítetthez képest máshol - a mezőgazdasági térség javára - 
csökken a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség kiterjedése. A 
területcsere során a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség 
területének nagysága nem változhat. A területcserét táj- és természetvédelmi, erdővédelmi, 
valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján és úgy kell végrehajtani, 
hogy ne sértsen társadalmi érdekeket. A területcseréről az azt kezdeményező települési 
önkormányzat az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.  

8. §. (2) A 10 hektárt meghaladó sportolási célú területet beépítésre nem szánt különleges terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni.  

9. §. (1) Az országos és a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét 
és az egyedi építmények elhelyezkedését a 2. számú (térképi) melléklet, a térbeli rend 
szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1/2. számú melléklet 
tartalmazza. 
(2) Az országos és a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi 
építmények kialakítását az OTrT 1/1-10. számú mellékletében, valamint az e törvény 1/2. 
számú mellékletében megjelölt települések közigazgatási területének érintésével és a 2. 
számú (térképi) melléklet figyelembevételével kell meghatározni.  

5. 

10. §. A vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban vízgazdálkodási terület, illetve 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A fennmaradó részen olyan 
területfelhasználási egység jelölhető ki, amely nem veszélyezteti a vízgazdálkodás érdekeit. 

6. Az agglomerációs törvény tervlap melléklete az alábbi területeken korrekciót igényel a 
2009 évi hatályos településszerkezeti terv alapján: korrekció szükséges: 

A különleges közlekedési szolgáltató terület bővítése a hatályos TSZT ésSZT szerinti 
erdőterületen mintegy 0,5 ha-on. (0143/56 hrsz) 
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Fejlesztési lehetőség 
a 2005. évi LXIV: 

tv. (BATrT) szerint 
(ha) 

Át nem vezetett 
TRT–k által elhasznált fejlesztési 

lehetőség 
(ha) 

További fejlesztési lehetősége 
(ha) 

az
on

os
ító

 
Térségi 

területfelhasználási 
kategóriák 

2005.évi. 
LXIV: tv. 
(BATrT) 
szerinti 
állapot 

(ha) 
Beépítésre 

szánt 
céljára 

Beépítésre 
nem szánt 

céljára 

Sport 
céljára 

Beépítésre 
szánt 

céljára 

Beépítésre 
nem szánt 

céljára 

Sport 
céljára 

Beépítésre 
szánt 

céljára 

Beépítésre 
nem szánt 

céljára 

Sport 
céljára 

1. 
Települési térség: 
Városias 
települési térség 

1444,12 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

2. 
Nagykiterjedésű 
zöldterületi 
települési térség 

7,74 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

3. 
Magas zöldfelületi 
arányú települési 
térség 

156,02 46,8 109,2 ----- ----- ----- ----- ----- 46,8 109,2 

4. 
Mezőgazdálkodási 
térség 

409,47 40,9 ----- ----- ----- ----- ----- 40,9 ----- ----- 

5. 
Építmények által 
igénybevett 
térség 

41,69 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

6. 
Erdőgazdálkodási 
térség 

412,46 ----- ----- ----- 0,5 ----- ----- ----- ----- ----- 

7. 
Vízgazdálkodási 
térség 

22,86 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

8. 
Igazgatási terület 
összesen: 
 

2494,36          
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2005. LXIV. Tv. BATrT SZERINT GYÁL VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT ÉRINTŐ ÖVEZETEK: 

BATrT: Országos és térségi ökológiai hálózat övezete 

Gyál

Felsőpako
 

BATrT: Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

Gyál

Felsőpako
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BATrT: Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 

Gyál

Felsőpako

 
BATrT: Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 

Gyál

Felsőpako
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BATrT: Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 

Gyál

Felsőpako

 
BATrT: Széleróziónak kitett terület övezete 

Gyál

Felsőpako
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Az OTrT és a BATrTterületfelhasználási és övezeti tervlapjaival összhangban a következők kötelező 
előírások vonatkoznak Gyál területére, illetve a településrendezési terv készítésére:  

Kiemelt térségi övezetek 
Közig. 

ter. 
Melléklet 

sz.: 

 X/-  
Magterület övezete X 3.01. 
Ökológiai folyosó övezete X 3.02. 
Puffer terület övezete X 3.03. 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete --- 3.04 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, --- 3.05 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete --- 3.06 
Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete --- 3.07 
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete --- 3.08 
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete --- 3.09 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete X 3.10 
Világörökség és világörökség-várományos terület övezete --- 3.11 
Történeti települési terület övezete --- 3.12 
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület 
övezete 

X 3.13 

Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete X 3.14 
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete X 3.15 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete --- 3.16 
Nagyvízi meder övezete --- 3.17 
Földtani veszélyforrás területének övezete --- 3.18 
Vízeróziónak kitett terület övezete --- 3.19 
Széleróziónak kitett terület övezete X 3.20. 
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete --- 3.21 
Honvédelmi terület övezete --- 3.22 

 

Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Gyál közigazgatási területét a BATrT alapján hat 
különböző térségi övezet érinti.Ezekre vonatkozó előírásokat az alábbi táblázat rögzíti. 

 
Országos és térségi ökológiai hálózat övezete 

Magterület övezete A magterület övezetére az OTrT 17. § (3)-(6) bekezdés előírásait a BATrT 
módosítás 16. § előírásaival együtt kell alkalmazni. 
 
OTrT 17. § (3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos 
közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok 
megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - 
beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. 
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok elemeinek 
nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító 
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 
(5) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatában és 
szabályozási tervében elő kell írni a tájszerkezetbe illeszkedő beépítési mód, 
a tájra jellemző építészeti hagyományok és építmények megőrzését és ezek 
követelményeit. 
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő 
külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 
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BATrT módosítás 16. § (1) A magterület övezetben beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki, kivéve, ha 
 
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai 
folyosó körülzárja, vagy 
b) a magterület övezetében történelmi sportterületek találhatók, és 
c) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában vagy b) és c) pontjában szereplő 
kivételek együttes fennállása esetén a beépítésre szánt terület 
területrendezési hatósági eljárásalapján jelölhető ki. Az eljárás során 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint 
az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. Az (1) bekezdés b) és c) 
pontjában szereplő feltételek együttes fennállása esetén történő kijelölés 
csak a történelmi sportterületeken belül történhet. 

Ökológiai folyosó övezete Az ökológiai folyosó övezetére az OTrT 18. § előírásait kell alkalmazni, mivel 
a BATrT módosítás nem tartalmaz az OTrT-től eltérő rendelkezéseket. 
OTrT 18. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, 
ha 
a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a 
beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó 
természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az 
ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba 
illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést 
is - kell elhelyezni  
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok elemeinek 
nyomvonala az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes 
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával helyezhető el. 
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő 
külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 

Puffer terület övezete A pufferterület övezetére az OTrT 19. § előírásait kell alkalmazni. 
OTrT 19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt 
területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület 
vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji 
értékeit nem veszélyezteti. 

 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetére az OTrT 21. § előírásait kell alkalmazni. 
OTrT 21.§ (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási egység 
jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek 
fennmaradását nem veszélyezteti. 
(2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település településszerkezeti tervében csak 
olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében 
csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását 
nem veszélyezteti. Az építési övezetnek, vagy övezetnek az építmények tájba illesztésére vonatkozó 
szabályokat is tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez 
külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. 
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet folytatni. 
(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a tájképvédelmi 
célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti 
vonalvezetést is - kell elhelyezni. 
(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni a 
településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi értéket képező kulturális örökség szempontjából kiemelten 
kezelendő területeket, az ökológiai hálózat területeit, az országos és a helyi védelem alatt álló természetvédelmi 
területeket, azok környezetét, valamint a település arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket 
tartalmazza. 
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Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetére az OTrT 15. § előírását kell alkalmazni. 
OTrT 15. § A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet 
a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

 
Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 

A felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület övezetére az OTrT 16. § előírásait kell alkalmazni. 
 
OTrT 16. § Felszíni vizek szennyezésre érzékeny vízgyűjtő területén keletkező, illetve a vízgyűjtőn kívül 
keletkezett szennyvizek vízgyűjtő területre történő be- vagy kivezetéséről a kiemelt térség és a megye 
területrendezési tervében rendelkezni kell. 

 
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 

Az OTrT 2. § 1. pontja szerint ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület: országos területrendezési tervben 
megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben az állam 
kizárólagos tulajdonát képező, kutatással lehatárolt, de bányatelekkel le nem fedett, nyilvántartott ásványi 
nyersanyag területek találhatók. 
 
Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetére az OTrT 16/A. § előírását kell alkalmazni. 
OTrT 16/A. § Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges 
kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre, vagy övezetre szabályokat megállapítani. 

 
Széleróziónak kitett terület övezete 

Az OTrT 2. § 25. pontja szerint széleróziónak kitett terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 
megállapított övezet, amelyben a szélerózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló fizikai talajféleségekkel 
(különösen a homok, homokos vályog, tőzeg, kotu) jellemezhető területek találhatók. 
 
A széleróziónak kitett terület övezetére az OTrT 27. § előírását kell alkalmazni. 
OTrT 27. § Széleróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan 
területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatban olyan 
építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a szélerózió mértékét csökkenti. 
 
 
 
1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott 

település fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai 

Gyál város szomszédságában fekvő települések (Budapest XVIII. Pestlőrinc, Budapest XXIII. 
Soroksár, Vecsés és Ócsa város, Felsőpakony és Alsónémedi községek) közül jelenleg Vecsés 
Város Telelpülésszerkezeti tervi változásai vannak közvetlen hatással Gyál város fejlődősére a 
közigazgatási határaik mentén, több területen melyek a két település között konfliktust 
eredményez. 

Vecsés város TRT módosítási szándékét Gyál város Önkormányzata az alábbi területekre 
vonatkozóan nem támogatta: 

- A BATrT 200 m-es védőtávolságába eső 0195/15 hrsz-ú K-B jelű különleges 
bányaterületből Gksz jelű kereskedelmi-szolgáltató területbe sorolása. Gyál város 
önkormányzata a területfelhasználási engedély kiadásához nem járult hozzá. Környezeti 
vizsgálatot szükségesnek tartotta Gyál városra kiterjedően is a várható 
forgalomnövekedés okán különös tekintettel a Mátyás Király utcára és a közvetlen 
szomszédságban fekvő lakóterületiekre. 

- Vecsés Város Alsókert utca- Alacskai út- a 0195/14 és /18 hrsz-ú földrészletek határa a 
0194 hrsz-út által határolt terület beépítésre szánt fejlesztési célú szabályozási tervének 
jóváhagyásához Gyál Város Önkormányzata szintén nem járult hozzá. Környezeti 
vizsgálat készítését szükségesnek tartotta. 
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1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia 
vonatkozó megállapításai 

Gyál város településfejlesztési koncepcióját a 107/2001.(XI.28.) KT. sz. határozattal hagyta jóvá a 
képviselőtestület 2001-ben. A közel 12 évvel ezelőtt készült és elfogadott koncepció időközben 
többször – 2009-ben, majd 2012-ben – felülvizsgálatra került, a 2012-es változatot a Képviselőtestület 
is megtárgyalta, de végül nem került jóváhagyásra, hanem az a döntés született, hogy az időközben 
életbelépett 314/2012. Korm. rend. tartalmi követelményei szerint készüljön új településfejlesztési 
koncepció. 
 
A hatályos, 2001-ben elfogadott településfejlesztési koncepció fejlesztési céljai: 
 
Gyál Város fejlődésének lehetséges irányai 
– A Város a népességnövekedés tendenciáját ütemezett módon befogadja, 10-15 éves távlatban a 

népességnövekedés 22-23000 fő, 25-30 éves távlatban ~25000 fő. 
– A gyáliaknak, és az idetelepülőknek a lakóterületek bővítésével kíván telekkínálatot biztosítani, 

intenzívebb beépítés nélkül, a kertvárosi jelleg megőrzésével. 
– A meglévő lakóterületek minőségi fejlesztése, a kertvárosi jelleg erősítése, a lakókörnyezet 

javítása. 
– Rendezni kell a beépítésre szánt, de rendezetlen területeket a város déli oldalán.  
– Új, minőségi lakóterületi kínálattal kell bővíteni a választékot elsősorban a középrétegek számára 

a település dél-keleti részén 
– Erősíteni kell a déli és északi városrész alközponti funkcióit, az ellátási rendszert két-pólusú 

rendszerben kell tovább tervezni. 
– A város élni kíván azokkal az előnyökkel, amelyek a jelentős közlekedési hálózatokkal való 

kapcsolat /M5, tervezett M0 autópálya/, és a kedvező földrajzi elhelyezkedés /Budapest dél-keleti 
kapuja/ nyújt, növelni és fejleszteni kívánja gazdasági területeit, a munkahelyteremtő 
beruházásokat, az M5-M0 autópálya csomópont térségében. Ki kell alakítani a városi 
fogadókapukat, elsősorban az autópálya-csomópontok felől. 

– Ki kell alakítani a rekreáció, az idegen forgalom számára vonzó tereket –kihasználva a néhány 
kedvező adottságot: pl. bányatavak /esetlegesen, feltárásra váró termálvíz/- a helyi lakosság 
számára, és a térségben működő vállalkozások dolgozói számára, fokozva ezzel a város 
vonzerejét a kvalifikált munkaerő számára. 

– Vonzóvá kell tenni a várost a minőségi vállalkozások számára a háttérszolgáltatások 
fejlesztésével, pl. teleház-program, konferencia-központ, szállásjellegű funkciók, vendéglátási és 
irodai funkciók számára 

– Javítani kell a kistérségi együttműködést a környező településekkel, fel kell kutatni az 
együttműködés lehetséges területeit (pl.: az oktatás- és az infrastruktúrafejlesztés) 

– Javítani szükséges általában a települési környezeti mutatók. 
 
A fejlesztési irányok megvalósulásának feltételei és következményei 

– A lakóterületek minőségi fejlesztése érdekében az ott működő zavaró vállalkozások kitelepítését 
segíteni kell, az erre kijelölt gazdasági területekre. Az infrastrukturális beruházásokkal, közterületek 
rendezésével a lakóterületek lakóértékét növelni kell, a középrétegek számára vonzóvá kell tenni. 

– Fejleszteni kell a lakosság alapfokú ellátásának rendszerét, a lakóterület-fejlesztésekre is 
méretezve. 

– Kiemelt feladat a humánerőforrás fejlesztése, hogy az új munkahelyeket leginkább helybéli 
munkaerővel töltsék fel (pl.: középfokú végzettség arányának növelése, növekvő arányú felnőtt 
oktatás, nyelvoktatás, számítógépes ismeretek oktatása). Fokozni kell a vonzerőt a településen, a 
felsőfokú végzettségű gyáliak megtartására, az oktatás, kultúra és az egészségügy területén 
dolgozók letelepedését segíteni kell (pl.: bérlakás program). 

– Bővíteni kell az infrastruktúra ellátás rendszerét, mind a lakó mind a gazdasági területeken. 
– Növelni kell a burkolt utak arányát, át kell építeni a nem biztonságos csomópontokat, vasúti 

átkelőhelyeket. Ki kell építeni a kerékpárút hálózatot. 
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– Javítani kell a tömegközlekedés rendszerét, keresve a BKV a MÁV adta lehetőségeken túl az 
egyéb, pl. vállalkozói alapon működő tömegközlekedési járatok beindításának lehetőségét 
(iskolabuszok, műszakváltáskor munkásszállító buszok), a kistérségi együttműködés lehetőségeit 
is figyelembe véve. 

– Erősíteni kell a vasút elővárosi vasút jellegét, a kétpólusú megállórendszert fenn kell tartani - 
esetleg bővíteni is célszerű -, mert nagyobb mértékben fedi le a várost, kisebbek a gyaloglási 
távolságok. 

 
Fejlesztési prioritások meghatározása településrendezési szempontból 
A fenti fejlesztési irányok és célok közül meg kell határozni a városfejlesztés elsődleges céljait, melyek 
a rendezési terv távlatán belül megoldandó kiemelt feladatokat határozzák meg. E településfejlesztési 
prioritásokat a hosszútávú célok szem előtt tartásával és a középtávú megvalósíthatóság 
lehetőségeinek együttes figyelembe vételével kell meghatározni. A koncepció előzetes egyeztetése 
során megfogalmazódott főbb kiemelt feladatcsoportok az alábbiak: 

– A települési környezetminőség mutatóinak javítása: a lakóterületek minőségi fejlesztése és 
rendezése, a zöldfelületi és rekreációs lehetőségek bővítése, a közlekedési és a vállalkozási 
feltételek javítása révén. 

– A településszerkezet javítása, a városközpont kialakítása, a város alközpontjainak erősítése, 
intézményfejlesztés. 

– A meglevő és új regionális kapcsolati lehetőségek optimális kihasználása, az új munkahelyi és 
rekreációs területek összehangolt fejlesztése. 

– A műszaki és környezetvédelmi infrastruktúra teljeskörű kiépítése. 
 
A fenti prioritásoknak megfelelő területi – műszaki - és ökológiai feltételek meghatározása, illetve 
területi alapjainak lehatárolása, térbeli struktúrájának kialakítása a településrendezési feladata. 
 
A 2012-ben készült, a Képviselőtestület által megtárgyalt koncepció-felülvizsgálat főbb elemei 
(ez képezi alapját a 314/2012. Korm. rend. szerint készülő településfejlesztési koncepciónak is) 
 
Gyál jövőképe a fejlesztési koncepció tervezete szerint:  
Gyál stabil, erősödő gazdasággal bíró, vonzó környezettel rendelkező, Harmonikus, kertvárosi jellegű 
térségi (járás) központ 
 
A városfejlesztés tematikus céljai 
 
1. Urbánus kistérségi (járás) központ 
Gyál célja, hogy fenntarthatóan működő, a táji-, természeti-, települési- és társadalmi környezetével 
harmóniában fejlődő kisvárossá váljon, amelynek egyrészt beépített területei a központban kisvárosi, 
a lakóterületeken kertvárosi jellegűek, másrészt a gazdasági tevékenységek és a lakófunkciók 
területileg szeparáltak, továbbá a városközpont irányítási, közszolgáltatási és kereskedelmi funkcióit 
tekintve megfelel a város és a kistérség lakosai által támasztott igényeknek. Megjelenésében vonzó, 
kialakultak a települési karakter egyes elemei. A város – elsősorban a közszolgáltatási funkciók 
erősítésével – északi és déli alközponttal rendelkezik. 
 
Gyál közösségi közlekedéssel mind a kistérségéből, mind a fővárosból jól megközelíthető urbánus 
mikrotérségi (járás) központ – közszolgáltatásai, kereskedelme, üzleti kapcsolatai elsősorban 
mikrotérségére (a főváros XVIII. kerülete, Felsőpakony, Alsónémedi) terjednek ki, de ezen funkciói a 
mikrotérség egészét illetően is jelentősek. 
 
2.  Javuló életminőség biztosítása, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a 
társadalmi kohézió erősítése 
Gyál középtávon mintegy 25 ezer, hosszú távon 30 ezer ember otthona. Cél: a Közép-Magyarországi 
régió hasonló adottságú városaival legalább azonos színvonalon biztosítani: 
- a lakás, 
- a munka, 
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- az integrált közszolgáltatások, 
- az egészséges életkörülmények és életmód, 
- a kultúra és szabadidő eltöltés 
feltételeit és elérhetőségét minden polgára számára. A város által nyújtott jó minőségű köz- és üzleti 
szolgáltatások kedveltek a gyáliak körében. A lakosok igényeivel összhangban történő fejlesztések 
arra ösztönzik a város lakóit, hogy aktívan, a város további fejlődése iránt elkötelezve vegyenek részt 
a helyi döntések alakításában. 
 
3.  A térségi potenciálokat kihasználó versenyképes és erős helyi gazdaság megteremtése 
Gyál gazdasága stabil, az agglomeráció hasonló adottságú településeihez mérten is jól jövedelmező, 
így biztos alapját jelenti a település fejlődésének. A külső gazdasági szereplők számára elsődleges 
vonzerő a település kiváló közúti megközelíthetősége és a főváros közelsége. A város növekvő 
vonzereje a helyi kötődésű kis- és közepes vállalkozások számának és eredményességének, 
versenyképességének javulásában is jelentkezik. 
 
Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) 
Gyál Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2009-ben készült el. Gyál jövőképét az alábbiak szerint 
fogalmazza meg: 
 
Stabil gazdasággal és vonzó környezettel rendelkező, harmonikus kertvárosi kistérségi központ 
 
A város számára a jövőbeni kihívást az jelenti, hogy megtalálja azt a városi, kistérségi központi 
szerepkörből fakadó értékrendet, amelyben megőrizheti a fővárossal szembeni kooperatív 
függetlenségét, illetve amelyben sikeresen kezeli a jelen társadalom-és gazdaságfejlődési dinamika 
és a jogos lakossági igényként megfogalmazott élhető, urbanizált kisváros kialakítása közötti 
ellentétet. Ez csak akkor lesz lehetséges, ha a város optimálisan, a közös érdekekből kiindulva 
kooperál a közszféra többi szereplőjével, a lakossággal és a piaci szereplőkkel. 
 
2020-ra a város előreláthatóan az alábbi képet mutatja: 
A lakosságszám eléri a 30 000 főt, melynek kormegosztásában a jelenleginél magasabb lesz a közép-
és időskorúak aránya. Az idősebb korosztály és a kedvezőtlenebb anyagi helyzetben lévők körében 
érvényesül a dezurbanizáció – a fővárostól távolabbi településeken történő letelepedés – folyamata, 
míg a fővárosból kiköltöző fiatal családok itt telepednek le. 
 
A jelenlegi gazdasági területek tovább bővülésére lehet számítani. Új területek kerülnek feltárásra az 
M0 autóúttól keletre, ahol az elkövetkezendő 12 évben végbemenő technológiai fejlődés révén új 
környezetkímélő gazdasági ágazatok jelennek meg, munkalehetőséget teremtve a különböző 
képzettségű embereknek, ugyanakkor helyben tartva a magasan képzett munkaerőt. 
 
A város valamennyi útja pormentesített, illetve szilárd burkolattal ellátott. A közösségi közlekedésben 
mind a főváros irányú, mind a kistérségen belüli, illetve kistérségek közötti viszonylatok rendelkezésre 
állnak. A közlekedési kapcsolat a fővárossal elsősorban az autóbusz, emellett az elővárosi vasút 
ütemezett menetrenddel. A haránt irányú autóbusz járatok által a kistérségi települések közötti 
megoldott a közösségi közlekedés. A balesetveszélyes csomópontok átépítésre kerülnek. A kiépült 
városi kétpólusú megállórendszer mellett megindul az elővárosi vasúti közlekedés. Kiépülnek a térségi 
kerékpárút-hálózat fő gerincútjai. Intermodális alközpont kapcsolja össze a városban az egyes 
közlekedési alágazatokat. 
 
A műszaki és környezetvédelmi infrastruktúra teljes körűen kiépített. A hulladékgazdálkodás terén a 
város szelektív hulladékgyűjtési és feldolgozási (újrahasznosítási) rendszert működtet. A közlekedési 
zaj jelentősen csökkent a vasút modernizációjával, a főutca (Körösi út) terheltségének csökkentésével, 
valamint az új közlekedési nyomvonalak aktív (zajvédő erdősávok) és passzív (zajvédő falak, zajra 
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nem- vagy kevésbé érzékeny terület- felhasználás biztosítása) zajvédelmének megszervezésével, a 
forgalom jobb elosztásával. 
 
A levegőtisztaság a közlekedésből származó szennyezések forgalomtechnikai úton történő 
csökkentése, a mezőgazdasági területek diffúz porszennyezésének mérséklése, valamint a belterületi 
gazdasági tevékenységek légszennyező hatásainak minimalizálása által jelentősen javult. A 
vízkészletek védelme megvalósult a terület-felhasználás fenntartható fejlesztésével, a 
környezetvédelmi korlátozások szigorú betartásával, a szennyezések lehetőségének minimális 
mértékre csökkentésével, a kavicsbánya tavak vízminőség- védelmével és a felszíni víz-és 
szennyvízelvezető rendszer korszerű kiépítésével és üzemeltetésével. 
 
A városi zöldfelületek (erdők, közpark) nagysága jelentősen növekedett, minőségi életkörülményeket 
biztosítva a lakosság számára. 
 
Az egészségügy területén megvalósult az Egészségügyi Központ bővítése, a helyben ellátás úgy a 
járóbeteg, mint a szakellátás területén teljesen megvalósult. Elérhető az egynapos sebészet. 
 
Az összehasonlító felmérések alapján az oktatás színvonala az országos átlag feletti mind az 
általános, mind a középiskolákban. A logisztikai, kereskedelemi középfokú és felsőfokú szakképzés 
egyik regionális központja a településen található. 
 
A település gazdasági fejlődésének eredményeként a szociális helyzet jelentősen javul. Nincs a 
településen szegregátum, a segélyezettek száma az agglomerációs átlag alatti. 

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

Tervezési szerződések: 

A település hatályos tervezési szerződése a 2013 évben Gyál Város Önkormányzata és a Pestterv Kft 
kötött létrejött - Gyál Város Településfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti Tervének 
valamint Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálata és módosítása a 2013. január 1-től érvényes 
tartalmi követelmények alapján címmel kötött - tervezési szerződés. 

Településrendezési szerződések: 

Gyál város Hatályos településrendezési szerződéseit2007 decemberében kötötték az M0 melletti 
gazdasági területek fejlesztése kapcsán az érintett területek tulajdonosaival. Ennek keretében a 
tulajdonosok az alábbi feladatokat és kötelezettségeket vállalták: 

- A területre készülő szabályozási terv elkészítését (2009) és finanszírozását tulajdonosok teljes 
mértékben vállalják. 

- A szabályozási tervben közterületként jelölt infrastruktúrát, közművesítést saját beruházásként 
és saját költségként kezelik. 

- A tulajdonosok az Önkormányzat tulajdonába adják az Szabályozási tervben közterületként 
kezelt területeket. 

- A felek együttműködnek a telekalakításokban és infrastruktúrahálózat kiépítésében és a 
beruházások megvalósítását az Önkormányzat a lehetséges eszközeivel elősegíti. 

- A tulajdonosok a fejlesztésből keletkező értéknövekményt Településrendezési Fejlesztési 
hozzájárulás formájában 580 Ft./m2-ben állapították meg. 
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A szerződés az alábbi területekre terjedt ki: 

TÖMB HRSZ 
1.tömb 0119/65 
2. tömb 0110/80, 0110/82, 0110/96, 0110/97 
3. tömb 0112 
4. tömb 0110/100, 0110/170, 0110/171, 0110/174, 0110/175, 0110/217, 0110/218, 

0110/221, 0110/222, 0110/225,  0110/226, 0110/228, 0110/231, 0110/233, 
0110/258 

5. tömb 0110/3, 0110/9, 0110/10, 0110/11, 0110/12, 0110/13, 0110/127, 0110/128, 
0110/131, 0110/132, 0110/135, 0110/136, 0110/139, 0110/140, 0110/143, 
0110/144, 0110/147, 0110/148 

6. tömb 0110/41, 0110/42, 0110/43, 0110/44, 0110/45, 0110/46, 0110/47, 0110/48, 
0110/49, 0110/50, 0110/51, 0110/52, 0110/53, 0110/54, 0110/113, 0110/182, 
0110/183, 0110/186, 0110/187, 0110/190, 0110/191, 0110/194, 0110/196, 
0110/198, 0110/199, 0110/235, 0110/237, 0116/8, 0117/1, 0117/3, 0117/4, 
0117/5, 0117/6, 0117/20, 0117/23, 0117/27, 0118/30, 0119/37, 0119/47, 
0119/48, 0119/69, 0119/70, 0119/71, 0119/72, 0119/73, 0119/74, 0122,16, 
0122/7, 0123/86, 0123/95, 0123/96, 0123/101, 0123/102, 0123/107, 0123/108, 
0123/113, 0123/114, 0123/119, 0123/120, 0123/125, 0123/126, 0123/131, 
0123/132, 0123/137, 0123/138, 0123/143, 0123/144, 0123/149, 0123/150, 
123/155, 0123/156, 0123/161, 0123/162, 0123/167, 0123/168, 0123/173, 
0123/174, 0123/179, 0123/180, 0123/185, 0123/186, 0123/191, 0123/192, 
0123/197, 0123/198, 0123/203, 0123/204, 0123/209, 0123/210, 0123/215, 
0123/216, 0123/221, 0123/222, 0123/227, 0123/228, 0123/231, 0123/232, 
0123/235, 0123/236, 0123/239, 0123/246, 0123/247, 0123/248, 0123/249 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

Az1998 után készült OTÉK alapú tervelőzményt – Gyál város jelenleg érvényes 
településrendezési tervét, 2000-ben - szintén a PESTTERV Kft készítette. Ennek elfogadására 
2002-ben került sor. 

A 2002 évi terv fontos területi szintű fejlesztései voltak: 

1. Lakóterületi fejlesztések a belterülethez kapcsolódóan mintegy 61,5 ha-on 

2. A településközponti vegyes területek az átalakulásban lévő a Körősi és Vecsési utak mentén, 
valamint kereszteződésben és az ÉK-i, Mikszáth K. u. mögötti fejlesztési területen kerültek 
kijelölésre összesen mintegy 1,87 ha-on. 

3. A fejlesztésre kijelölt területek nagy része gazdasági terület, melyek nem belterületi 
lakóterületekhez, hanem a már meglévő, vagy fejlődő gazdasági, vagy különleges területekhez 
csatlakoznak összesen mintegy 371 ha-on. 

4. Különleges területfejlesztés keretén belül zöldfelület jellegű intézmények és Városüzemeltetési, 
illetve védőtávolságot igénylő létesítmények területei összesen mintegy 199 ha területet tettek ki. 

 
5. Közlekedési célú fejlesztési területek voltak: 

- Az M0 autóút: A gyorsforgalmi útnak Gyálon összesen két csomópontja: a meglévő M5 
csomópontban és a 4601 sz. úton. 

- Az M0 mentén tervezett un. agglomerációs gyűrűút, mely az M0 új szerkezeti tengelyét valódi 
kapcsolattá teszi a környező települések között. 

- A fejlesztési területek tagolására szolgáló gyűjtőutak részben a meglévő mezőgazdasági 
területek közötti földutakon. 

 
A 2002 és 2012. közti évtizedben a településrendezési eszközök valamennyi alkotóeleme többé – 
kevésbé módosult. A többszöri részterületre kiterjedő Településszerkezeti tervi módosítás és 
részterületekre készült Szabályozási tervek készültek.  
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A településrendezési eszközök jobb áttekinthetőségét célozta a 2009-ben elkészült TSZT és HÉSz 
módosítás (Portaterv Kft.), melynek eredménye a jelenleg hatályos HÉSz rendeleti szöveg 
(14/2009.IX.14. Önk. r.) és egy kötetbe gyűjtött szabályozási tervi mellékletei és a hatályos TSZT 
tervlap (a 173/2009. IX.10. Kt. sz. határozattal elfogadva).  

Elkészült a város Integrált Városfejlesztési stratégiája (IVS 2009.), amely a 2001-es 
településfejlesztési koncepció aktualizálását is előirányozta.  
Emellett a településfejlesztésre és rendezésre is hatással lévő tanulmányok (a fontosabbak: A 
beépítésre szánt terület növelésével foglalkozó hatástanulmány: Pestterv 2006-2007., Kertváros 
Kistérség fejlesztési és rendezési tanulmányok, Gyáli patak revitalizáció, kistérségi pályázati anyag, 
Pestterv 2006 - 2007.,2001.) is készült. 
 
Összefoglalásul elmondható, hogy Gyál tervellátottsága kedvező. A Városközpont, amely az 
átalakuló központi területekre készült és néhány kisebb tömb kivételével, a szabályozási terv, 
zöldmezős fejlesztési területre készült. Ezek a területek, az M5-M0 autópálya melletti területek 
köré csoportosultak. 
 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök és településfejlesztési 
koncepció 

 
Településfejlesztési koncepció 
A jelenleg hatályos koncepciót a tervezői csoport a város szakmai és politikai vezetőinek 
adatszolgáltatása, javaslattételei alapján dokumentálta; az anyag többszöri módosítás után 2001-ben 
a 107/2001.(XI.28.) Kt. sz. határozattal elfogadta. 
A dokumentáció felülvizsgálata 2009-ben és 2012-ben megtörtént. A 2012-es változatot a 
Képviselőtestület is megtárgyalta, de végül nem került jóváhagyásra, hanem az a döntés született, 
hogy az időközben életbelépett 314/2012. Korm. rend. tartalmi követelményei szerint készüljön új 
településfejlesztési koncepció.1 
 
Településszerkezeti terv 
A 173/2009. (IX.10.) sz. Kt. határozat a város Településszerkezeti tervéről. 
(egységes szerkezetben) 
 
Helyi Építési Szabályzat 
A 14/2009. (IX.14.) sz. Ök. rendelet Gyál város Helyi Építési szabályzatáról 
 
Mellékletei: 

1. Módosított övezeti tervlap (2009.)  
2. SZT/1-29 jelű rajzi mellékletei (2002. és 2009. közötti időszakban készült tervek) 

A HÉSZ 1. sz. mellékletének a) pontjában felsorolt SZT/1-29 jelű rajzi mellékletei Gyál Város 
közigazgatási területén belüli részterületek szabályozási tervlapjait tartalmazza. 
 
A rendelet területi hatálya kiterjed Gyál Város közigazgatási területére, kivéve az érvényes 
szabályozási tervekkel (ÉSZT) érintett területekre, a HÉSZ 1.sz melléklet b) pontja szerint, 
amelyek módosításukig önálló önkormányzati rendeletként érvényben maradtak. 
 
ÉSZT/1-7 részterületekre készült, önálló rendeletként elfogadott szabályozási tervek a 
(1999-2001) közötti időszakból. 

 
A hatályos rendeletek mellékleteinek felsorolása: 

                                                            
1 a 314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rend. meghatározása szerint a „településrendezési eszközök” tartalma leszűkítésre 
került a településszerkezeti tervre és a helyi építési szabályzatra 
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Rajz-szám Helyi Építési Szabályzat –HÉSZ- mellékletei méretarány 

ÖT Övezeti terv (2009) M=1 : 4 000 

SZT/1 
Mátyás király u. - Vecsés közigazgatási határa – Ady E. u. – Gárdonyi G. u. által 
határolt terület Szabályozási terve 

M=1 : 2 000 

SZT/2 
Táncsics M. u. – Határ út-Wesselényi M. u. – Dankó P. u. – Akácfa u. – Magyar 
u. - Deák Ferenc u. által határolt terület Szabályozási terve 

M=1 : 2 000 

SZT/3 
Gárdonyi Géza u. – Ady Endre u. – Jókai Mór u. – Bethlen G. utca által határolt 
terület Szabályozási terve 

M=1 : 2 000 

SZT/4 Jókai M. u.-Mátyás király u.–Pesti út–Kacsóh P. út közötti terület Szab. terve M=1 : 2 000 

SZT/5 
Balassa J.–Mátyás király u.–Tinódi Lantos S. u.-Hársfa u. közötti terület Szab. 
terve 

M=1 : 2 000 

SZT/6 
Bartók Béla utca  –  Brassói utca  -  Budapest  közigazgatási határa által határolt 
terület Szbályozási terve 

M=1 : 2 000 

SZT/7 
Szélső u. – Berzsenyi D. u. – Móricz Zs. u. és a 0169/1-3 hrsz. területek közötti 
terület Szabályozási terve 

M=1 : 2 000 

SZT/8 Kisfaludy utca - Bem J. utca közötti terület Szabályozási terve M=1 : 2 000 

SZT/9 Bem József utca és Gyáli-patak közötti terület Szabályozási terve M=1 : 2 000 

SZT/10 Gyál, Szélső utca és környéke Szabályozási Terve M=1 : 1 000 

SZT/11 Gyál, Bartók Béla utca melletti terület Szabályozási Terve M=1 : 1 000 

SZT/12 Gyál, Pesti utca melletti terület Szabályozási Terve M=1 : 1 000 

SZT/13 
Gyál, Bem József utca – Kőrösi út – Szondi utca által határolt terület 
Szabályozási Terve 

M=1 : 2 000 

SZT/14 Gyál, Tervezett M0 autópálya melletti terület Szabályozási Terve M=1 : 2 000 

SZT/15 
Gyál, Széchenyi utca – Károlyi Mihály utca – Arany János 
utca – József Attila utca által határolt terület Szabályozási Terve 

M = 1 : 1000 

SZT/16 
Erdősor utca, Kisfaludy S. utca, Landler J. utca, Kölcsey F. utca által határolt 
terület Szabályozási Terve 

M=1 : 2000 

SZT/17 
Vasút utca, Kisfaludy S. utca, Zrínyi M. utca, Szent I. utca, Szövetkezet utca, 
Kőrösi út, Szondi utca által határolt terület Szabályozási Terve 

M=1 : 2 000 

SZT/18M 
Damjanich J. utca, Kossuth L. utca, Mikszáth K. utca, Széchenyi I. utca, 
Szövetkezet utca, Lehel u., Vecsési út, Rákóczi F. utca, által határolt terület 
Szabályozási Terve 

M=1 : 2 000 

SZT/19 
Csontos J. utca, Rákóczi F. utca, Ady E. utca, Széchenyi I. utca, Kazinczy F. 
utca, Jókai M. utca, Ady E. utca, Kossuth L. utca által határolt terület 
Szabályozási Terve 

M=1 : 2 000 

SZT/20 
 

Gyál Város, Némediszőlő M5 Autópálya- Budapesti Agglomeráció 
Területrendezési Terve által tervezett út – 090/48 hrsz. út – 090/53 hrsz. terület– 
092/19 hrsz.- közigazgatási határ – 097/67 hrsz. - 0147/19hrsz, 0147/22hrsz, 
0147/24hrsz, 0147/26 hrsz. területek –M0 Autópálya Által Határolt Terület) terület 
Szabályozási Terve 

M=1 : 2 000 

SZT/21 Dózsa dűlő (Kőrösi út – M0 autópálya csomópont) melletti terület Szab. Terve M=1 : 2000 

SZT/22 
Gyál Város, Puskás (volt Majakovszkij) utca – Bartók Béla utca – Brassói utca és 
Beszterce utca közötti terület Szabályozási Terve 

M= 1 : 2000 

SZT/23 Gyál M0 melletti terület M0 autópálya melletti gazdasági területek Szab. Terve M= 1: 2000 

SZT/24 Gyál Város, Gerle tér melletti terület Szabályozási Terve M=1 : 2000 

SZT/25 
Gyál- Mátyás király u. - Vak Bottyán u. - Ibolya u. - vasút közötti terület Szab. 
terve 

M=1:2 000 

SZT/26 Gyál Termálfürdő és Tematikus Park szabályozási terve 
M=1:4 000 
 

SZT/27 Gyál 0143/48 hrsz. és környezete Szabályozási terve M=1:1 000 

SZT/28 
Jálics holdas (Puskás (volt Majakovszkij) u.- 6659 hrsz.- Móricz Zsigmond u. - 
0165 hrsz. által határolt terület) Szabályozási terve 

M=1:2 000 
 

SZT/29 
Gyál – Pesti út  - Ady Endre utca - Vak Bottyán utca és Liliom utca által határolt 
terület Szabályozási terve 

M=1:2000 
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ÉSZT/1 
Gyál, Városközpont   SZT 
15/2000. (V. 04.) Ök. sz. rend. 

ÉSZT/2 
Gyál, Gyáli patak melletti terület   SZT 
20/1999. (XI. 25.) Ök. sz. rend. 

ÉSZT/3 Gyál, Bem József utca melletti 4364/1-4 hrsz. terület SZT 14/1999. (X. 14.) Ök. sz. rend. 

ÉSZT/4 
Gyál, M5 autópálya melletti 7000 és 0154/9 hrsz. (IMPERIÁL) terület SZT 14/2000 (V.04.) Ök. 
sz. rend. 

ÉSZT/5 
Gyál, Temető mögötti terület  SZT 
26/2000.(VI.30.) Ök. sz. rend. 

ÉSZT/6 Gyál, Kistérségi hulladékkezelő mű  SZT 11/2001. (VII.9) Ök.sz. rend. 

ÉSZT/7 Gyál, 4602 sz főút és az M0 autópálya közötti terület I. ütem SZT 12/2001. (X.30.) Ök. sz.rend. 
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Részterületekre készült szabályozási tervek területei 
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1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

SZT/1 
Mátyás király u. - Vecsés közigazgatási határa – Ady 
E. u. – Gárdonyi G. u. által határolt terület 
Szabályozási terve 

Megvalósult lakóterület fejlesztés, teljes 
infrastruktúra hálózat kiépítésével 

SZT/2 
Táncsics M. u. – Határ út-Wesselényi M. u. – Dankó 
P. u. – Akácfa u. – Magyar u. - Deák Ferenc u. által 
határolt terület Szabályozási terve 

Megvalósult lakóterület fejlesztés, teljes 
infrastruktúra hálózat kiépítésével 

SZT/3 
Gárdonyi Géza u. – Ady Endre u. – Jókai Mór u. – 
Bethlen G. utca által határolt terület Szabályozási 
terve 

Megvalósult lakóterület fejlesztés, teljes 
infrastruktúra hálózat kiépítésével 

SZT/4 
Jókai M. u.-Mátyás király u.–Pesti út–Kacsóh P. út 
közötti terület Szab. terve 

Megvalósult lakóterület fejlesztés, teljes 
infrastruktúra hálózat kiépítésével 

SZT/5 
Balassa J.–Mátyás király u.–Tinódi Lantos S. u.-
Hársfa u. közötti terület Szab. terve 

Megvalósult lakóterület fejlesztés, teljes 
infrastruktúra hálózat kiépítésével 

SZT/6 
Bartók Béla utca  –  Brassói utca  -  Budapest  
közigazgatási határa által határolt terület 
Szbályozási terve 

Részben megvalósult lakóterület fejlesztés, a 
közmű kiépítése hiányos 

SZT/7 
Szélső u. – Berzsenyi D. u. – Móricz Zs. u. és a 
0169/1-3 hrsz. területek közötti terület Szabályozási 
terve 

Megvalósult lakóterület fejlesztés, teljes 
infrastruktúra hálózat kiépítésével 

SZT/8 
Kisfaludy utca - Bem J. utca közötti terület 
Szabályozási terve 

Gazdasági célú területfejlesztés nem valósult 
meg. 

SZT/9 
Bem József utca és Gyáli-patak közötti terület 
Szabályozási terve 

Gazdasági célú területfejlesztés: 
Telekalakítás, beépítés, és közművesítés nagy 
részben megvalósult. 

SZT/10 Gyál, Szélső utca és környéke Szabályozási Terve 
Részben megvalósult lakóterület fejlesztés, a 
közmű kiépítése, és a telekalakítás hiányos 

SZT/11 
Gyál, Bartók Béla utca melletti terület Szabályozási 
Terve 

Gazdasági célú területfejlesztés: 
Telekalakítás, beépítés, és közművesítés nagy 
részben megvalósult. 

SZT/12 Gyál, Pesti utca melletti terület Szabályozási Terve 
Oktatási célú különleges területfejlesztés nem 
valósult meg. 

SZT/13 
Gyál, Bem József utca – Kőrösi út – Szondi utca 
által határolt terület Szabályozási Terve 

Gazdasági célú területfejlesztés: 
Telekalakítás, beépítés, és közművesítés 
részlegesen megvalósult. 

SZT/14 
Gyál, Tervezett M0 autópálya melletti terület 
Szabályozási Terve 

Gazdasági célú területfejlesztés nem valósult 
meg. 

SZT/15 

Gyál, Széchenyi utca – Károlyi Mihály utca – Arany 
János 
utca – József Attila utca által határolt terület 
Szabályozási Terve 

Oktatási és sport célú különleges 
területfejlesztés részlegesen valósult meg. 

SZT/16 
Erdősor utca, Kisfaludy S. utca, Landler J. utca, 
Kölcsey F. utca által határolt terület Szabályozási 
Terve 

Megvalósult lakóterület fejlesztés, teljes 
infrastruktúra hálózat kiépítésével 

SZT/17 
Vasút utca, Kisfaludy S. utca, Zrínyi M. utca, Szent I. 
utca, Szövetkezet utca, Kőrösi út, Szondi utca által 
határolt terület Szabályozási Terve 

Megvalósult lakóterület, és vegyesterület 
fejlesztés, teljes infrastruktúra hálózat 
kiépítésével 

SZT/18M 

Damjanich J. utca, Kossuth L. utca, Mikszáth K. 
utca, Széchenyi I. utca, Szövetkezet utca, Lehel u., 
Vecsési út, Rákóczi F. utca, által határolt terület 
Szabályozási Terve 

Megvalósult lakóterület, és vegyesterület 
fejlesztés, teljes infrastruktúra hálózat 
kiépítésével 

SZT/19 

Csontos J. utca, Rákóczi F. utca, Ady E. utca, 
Széchenyi I. utca, Kazinczy F. utca, Jókai M. utca, 
Ady E. utca, Kossuth L. utca által határolt terület 
Szabályozási Terve 

Megvalósult lakóterület, és vegyes terület 
fejlesztés, teljes infrastruktúra hálózat 
kiépítésével 

SZT/20 Gyál Város, Némediszőlő M5 Autópálya- Budapesti Részlegesen megvalósult lakóterület, és 
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 Agglomeráció Területrendezési Terve által tervezett 
út – 090/48 hrsz. út – 090/53 hrsz. terület– 092/19 
hrsz.- közigazgatási határ – 097/67 hrsz. - 
0147/19hrsz, 0147/22hrsz, 0147/24hrsz, 0147/26 
hrsz. területek –M0 Autópálya Által Határolt Terület) 
terület Szabályozási Terve 

gazdasági célú területfejlesztés: 
Telekalakítás, beépítés, és közművesítés 
részlegesen megvalósult.  

SZT/21 
Dózsa dűlő (Kőrösi út – M0 autópálya csomópont) 
melletti terület Szab. Terve 

Gazdasági célú területfejlesztés nem valósult 
meg. 

SZT/22 
Gyál Város, Puskás (volt Majakovszkij) utca – Bartók 
Béla utca – Brassói utca és Beszterce utca közötti 
terület Szabályozási Terve 

Részben megvalósult lakóterület fejlesztés, a 
közmű kiépítése, és a telekalakítás hiányos 

SZT/23 
Gyál M0 melletti terület M0 autópálya melletti 
gazdasági területek Szab. Terve 

Gazdasági célú területfejlesztés nem valósult 
meg. 

SZT/24 
Gyál Város, Gerle tér melletti terület Szabályozási 
Terve 

Megvalósult lakóterület fejlesztés, teljes 
infrastruktúra hálózat kiépítésével 

SZT/25 
Gyál- Mátyás király u. - Vak Bottyán u. - Ibolya u. - 
vasút közötti terület Szab. terve 

Településközponti vegyes célú területfejlesztés 
nem valósult meg. 

SZT/26 
Gyál Termálfürdő és Tematikus Park szabályozási 
terve 

Különleges turisztikai célú területfejlesztés 
nem valósult meg. 

SZT/27 
Gyál 0143/48 hrsz. és környezete Szabályozási 
terve 

Közlekedési szolgáltató célú fejlesztés 
(üzemanyagtöltő állomás) megvalósult. 

SZT/28 
Jálics holdas (Puskás (volt Majakovszkij) u.- 6659 
hrsz.- Móricz Zsigmond u. - 0165 hrsz. által határolt 
terület) Szabályozási terve 

Részben megvalósult lakóterület fejlesztés, a 
közmű kiépítése, beépítés és a telekalakítás 
hiányos 

SZT/29 
Gyál – Pesti út  - Ady Endre utca - Vak Bottyán utca 
és Liliom utca által határolt terület Szabályozási 
terve 

Különleges oktatási és vegyes célú 
területfejlesztés hiányos. A telekalakítás 
megvalósult. 

ÉSZT/1 
Gyál, Városközpont   SZT 
15/2000. (V. 04.) Ök. sz. rend. 

Megvalósult városközpont 

ÉSZT/2 
Gyál, Gyáli patak melletti terület SZT 
20/1999. (XI. 25.) Ök. sz. rend. 

Gazdasági célú területfejlesztés: Részben a 
telekalakítás valósult meg. 

ÉSZT/3 
Gyál, Bem József utca melletti 4364/1-4 hrsz. terület 
SZT 14/1999. (X. 14.) Ök. sz. rend. 

Részlegesen megvalósult ipari-gazdaság célú 
területfejlesztés. Beépítés, közművesítés 
hiányos. 

ÉSZT/4 
Gyál, M5 autópálya melletti 7000 és 0154/9 hrsz. 
(IMPERIÁL) terület SZT 14/2000 (V.04.) Ök. sz. 
rend. 

Megvalósult gazdasági célú területfejlesztés. 
Egy telkén még hiányzó beépítés. 

ÉSZT/5 
Gyál, Temető mögötti terület SZT 
26/2000.(VI.30.) Ök. sz. rend. 

A lakóterület fejlesztés nem valósult meg. 

ÉSZT/6 
Gyál, Kistérségi hulladékkezelő mű SZT 11/2001. 
(VII.9) Ök.sz. rend. 

Megvalósult különleges hulladéklerakó 
fejlesztés. 

ÉSZT/7 
Gyál, 4602 sz főút és az M0 autópálya közötti terület 
I. ütem SZT 12/2001. (X.30.) Ök. sz.rend. 

Gazdasági célú területfejlesztés nem valósult 
meg. 

Összegzés: 

A város központi belterületén fejlesztésre kijelölt lakó és településközponti vegyes területeinek jelentős 
része megvalósult, mind a telekalakítást, mind a beépítést és infrastrukturális ellátást illetően. A teljes 
megvalósulást akadályozó tényezők között jelentős szerepe van a 2008 után bekövetkező gazdasági 
visszaesésnek, a fejlesztési és befektetési lehetőségek szűk mozgásterének. 

A település jelentős gazdasági célú területfejlesztései az M5 autópálya melletti terület egyelőre várat 
magára, melynek oka, hogy a területrendezési tervek elsősorban a tulajdonrendezés utáni 
földtulajdonosok, nem pedig a végfelhasználók kezdeményezésére készültek, és emiatt a terület 
összefogott fejlesztése (közterület-kialakítás, telekrendezés, jogi rendezés, közműépítés) a sok 
tulajdonos miatt nem tud megvalósulni, ami a terület hasznosítását hátráltatja. Látványos előrelépést 
az M5 autópálya melletti területen történt, ahol a területet egyetlen cég fejlesztette (Imperiál Hungária 
Kft.). 
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1.7. A település társadalma 

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, 
foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség 

Népességszám 
Gyál népessége az elmúlt 40 év során nőtt, tendenciáját tekintve. Egyedül a 80-as évtized volt az, 
amelyben megállt a 60-as évektől folyamatos növekedés. A gyarapodásnak a rendszerváltás és az 
utána bekövetkezett szuburbanizáció adott új lökést, és a 90-es évektől gyakorlatilag az utóbbi 1-2 év 
mérséklődését leszámítva töretlen és dinamikus volt a növekedés. 

 

A város népessége 2012-ben 23.486 fő volt. A város népességszámának 2000-es évekbeli alakulását 
vizsgálva megállapítható, hogy a 2001-es népszámlálás óta eltelt egy évtized során Gyál 
népességében közel 11%-os növekedés következett be. A város lakónépessége 2001 és 2012 között 
mintegy 2300 fővel nőtt. Összehasonlításképpen: ez azt jelenti, hogy a város lélekszáma egy 
Szigetmonostor, Csörög vagy Pilisszántó nagyságú település népességével hasonló mértékben nőtt 
az elmúlt 10 év során. 

A növekedés dinamikája az egyes térségi szintekkel összevetve árnyaltabb képet mutat. Gyál 
növekedése járásával összehasonlítva dinamikusabb, mondhatni a járás egyik húzótelepülése. A 
Budapesti Agglomeráció agglomerációs övezetének (tehát a Budapest nélkül vett településeknek) a 
növekedési átlagához mérve Gyál növekedése jóval szerényebb, az agglomeráció 21,8%-os 
növekedésének a felét éri csak el. Még a teljes megyei átlaghoz képest is mérsékeltebb a gyáli 
dinamizmus, mivel a megye települései átlagosan 14,2%-kal növelték népességüket, ami meghaladja 
Gyál 10,9%-os mértékét. 

A lakónépesség 2001-ben 20.900, 2005-ben 22.195, 2010-ben 23.461, 2012. január 1-én pedig 
23.486 fő volt. A népességnövekedés az elmúlt évtized nagy részében egyenletes volt, majd az 
évtized végén lassult és az utolsó 2-3 évben stagnáló. 

A lakónépesség számának alakulása
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Forrás KSH TeIR 
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Népesedési folyamatok 
A lakónépesség számának alakulását az élveszületések és halálozások különbségéből adódó 
természetes szaporodás valamint az állandó és ideiglenes be- illetve elvándorlások egyenlegeként 
előálló vándorlási különbözet határozza meg. 
A Gyálra költözők és az elköltözők számában az elmúlt évtizedben a legnagyobb különbség 2007-ben 
volt (az odaköltözők javára). Ebben az évben 1.554-en költöztek a városba és 1.221-en költöztek el 
onnan. 2010-ben viszont (először) többen (1.068-an) költöztek el Gyálról, mint ahányan (972-en) 
odaköltöztek.  
A vándorlási különbség változása lehet egy év eseti számának következménye is, amelyből még nem 
vonhatók le következtetések. A további évek tényadatai fogják majd eldönteni, hogy valóban eseti 
jelenségről van szó, vagy pedig az eddigi trendek megváltozásáról, a város népességmegtartó 
képessége csökkenéséről.  
 (A gazdasági válság időszakában az egész agglomerációban erőteljesen csökkent a szuburbanizáció 
üteme, ez azonban eltérő mértékben érintette az agglomeráció településeit. Erőteljes verseny alakult 
ki a népesség megtartására irányuló törekvésekben különösen a belső agglomeráció települései 
között.)  
2001 és 2011 között a természetes szaporodásból adódó növekmény 386 fő volt, ugyanakkor a 
pozitív vándorlási különbözetből ennek 4 és félszerese, 1756 fő többlete keletkezett a városnak. Tehát 
a város növekedése amellett, hogy természetes úton is gyarapszik, elsődlegesen a bevándorlásból 
táplálkozik.  
 
Vándorlás 
A város vándorlási egyenlege, azaz a más településekről történő beköltözések és az elköltözések  
egyenlege a 2000-es évek során pozitív, egészen 2009-ig. A bevándorlások értéke évről évre 
meghaladta a bevándorlásokét, 2009-ben azonban a trend megfordult. A betelepülés csúcsévének 
számító 2007-től kezdve évről-évre kevesebben költöztek Gyálra. Az elköltözők száma pedig 2009-
ben meghaladta a csökkenő számú betelepülőét.  
 
Elvándorlások és odavándorlások száma 

 
Forrás KSH TeIR 

Gyálra 2001-2011 között összesen 6431 fő költözött Budapestről, az ország más megyéiből, illetve 
külföldről. A beköltözők háromnegyede (74,0%) érkezett a fővárosból, 10 százalékuk Pest megyéből. 
A maradék 16 százalékon osztozik az összes többi megye. Közülük Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megye a legnagyobb kibocsátó, 102, 87, illetve 81 fővel. Az 
ugyanebben a 10 éves időszakban Gyálról az ország más részeire elvándorolt 4056 fő közel fele 
(48,7%) költözött Budapestre, egyharmada (35,5%) Pest megye más településeire. A három 
leggyakrabban választott megye az elköltözők körében Bács-Kiskun (111 fő), Jász-Nagykun-Szolnok 
(90 fő) és Fejér (80 fő). 
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Természetes szaporodás 
 
Élveszületések és halálozások száma 

 
Forrás KSH TeIR 

 
A természetes szaporodás (az élveszületések és a halálozások számának különbsége) a vizsgált 
időszak során tartósan pozitív, mivel a születések száma magasabb a halálozásokénál, ezért a 
városban természetes szaporodásról beszélhetünk. A természetes szaporodás éves értéke a vizsgált 
egy évtizedes időszakban 2005-től mutat javulást, amikor a csökkenő halálozásokhoz magasabb 
születési arányszám társult. A születések száma 250-300 fő között stabilizálódott 2010-ig, amikor 
drasztikusan csökkeni kezdett. Emellett a halálozások száma 2002-től lényegében stagnáló. A 
születések számának elmúlt évtized közepén bekövetkezett nagyobb ütemű emelkedése vezetett a 
két trend közötti olló kinyílásához, aminek következtében a városban a természetes szaporodás 2005-
től évről-évre növekszik. A legfrissebb adatok tükrében a születések számának utóbbi 2-3 évtől 
megfigyelt visszaesése okozza a természetes szaporodás mérséklődését. 

A népesség struktúrája 
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Gyál korstruktúrája az országos és a Pest megyei átlaghoz képest lényegesen jobb, de a megye 
városaival összevetve is kedvezőbb képet mutat. Gyálon az aktív korú népesség aránya kimagasló, 
69,4 százalék a teljes lakosságon belül. Az idős korúak aránya a mindössze 13,4 százalék, a 
gyermekkorúaké 17,2 százalék. Azaz a relatíve sok aktív korúra kevés eltartott jut, és közülük is a 
gyermekkorúak vannak többségben. A tíz évvel korábbi állapottal összevetve látszik, hogy az 
elöregedés Gyált is jellemzi, és ezzel együtt a fiatalkorúak részaránya is. 2001-ben az időskorúak 
aránya 10,4 százalék volt, ez nőtt 13,4 százalékra 10 év alatt, a fiatalkorúaké pedig a 2001-es 19,6 
százalékról 2011-re 17,2 százalékra csökkent. Az aktív korúak arányában nem következett be lényegi 
változás, hanem az idősek aránya nőtt, a fiatalkorúaké csökkent. 

A vitalitási index a gyermekkorúak és az időskorúak arányát fejezi ki. Az alábbi diagram bemutatja, 
hogy Gyálon ez a mutató bármely alkalmazott térségi szintű összehasonlítás esetén is a 
legkedvezőbb. A fiatal korosztályok teljes népességen belüli magas részaránya és az időskorú 
népesség relatíve kisebb részesedése a város reprodukciós képességének növekedésével jár. A 
magas vitalitási index hosszú évekre előrevetíti a népesség kedvező korösszetételét, amit a város 
oktatási-nevelési illetve szociális ellátó rendszerei kapacitástervezése során is figyelembe kell venni. 

 
A foglalkoztatottság terén már nem ennyire kedvező a kép. A foglalkoztatottak aránya Gyálon (87,4%) 
megegyezik az országos átlaggal, viszont elmarad Pest megye (88,9%), Pest megye városai (89,2%), 
de még Pest megye községei(88,3%) foglalkoztatottsági rátája mögött is, sőt a közeli településeket 
magába foglaló Gyáli járásban is némileg kedvezőbb (88,1%) ez a mutató mint Gyálon. Ennek 
megfelelően - a 2011-es népszámlálás idején – a munkanélküliség Gyálon 12,6 százalék volt, ami az 
országos átlaggal egyező, de rosszabb Közép-Magyarország, Pest megye és a Gyáli járás értékeinél 
is. 

 
 Forrás: KSH 2011 népszámlálás   
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Foglalkoztatottsági és munkanélküliségi ráta 

Terület 
Foglalkoztatottsági 
ráta 

Munkanélküliségi 
ráta 

Magyarország 87,4 12,6 
Közép-magyarországi régió 89,3 10,7 
Pest megye 88,9 11,1 
Pest megye városai 89,2 10,8 

Pest megye községei, nagyközségei 88,3 11,7 
Budapesti agglomeráció 89,7 10,3 

Budapesti agglomeráció (főváros nélkül) 89,8 10,2 
Gyáli járás 88,1 11,9 
Gyál 87,4 12,6 

 Forrás: KSH 2011 népszámlálás   
 
Nyilvántartott álláskeresők 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% 
 
Nemzetiségek 
A város lakosságának 94,6% magyar nemzetiségű. A legjelentősebb számban a cigány nemzetiség él 
a városban, a népszámláláskor 403-an vallották magukat cigány nemzetiségűnek. Az összes 
nemzetiség harmada (36 százaléka) cigány. Rajtuk kívül a román és német nemzetiségűek vannak 
jelen 223 ill. 172 fővel. A többi nemzetiség 10-20 fő közötti létszámú: orosz, arab, kínai, horvát, görög, 
lengyel, bolgár, ruszin, vietnámi. 
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 %-a vagyis megközelítőleg 2300 fő roma kisebbséghez tartozó polgára van a 
városnak. E népességcsoport életszínvonala, lakhatási körülményei, egészségi állapota, 
iskolázottsága, foglalkoztatottsága a társadalom egészéhez viszonyítva lényegesen rosszabb. 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Gyál társadalmi viszonyaira a mai napig rányomja bélyegét a népesség rövid idő alatt bekövetkezett 
megtöbbszöröződése. Gyál 1945-ben még csupán 3000 fős lakossága kezdetben intenzív mennyiségi 
növekedésnek indult, különösen a 60-as években a tsz-esítés során, amely csak a legutolsó 
időszakban egészült ki minőségi fejlődéssel.  
 
Összességében a város társadalmi rétegződése heterogén képet mutat, de ennek ellenére 
kirajzolódnak bizonyos sajátosságok. A város északi részén a Jókai utca- Bethlen utca – Gárdonyi 
utca – Mátyás Király utca által határolt területen a az átlagosnál magasabb iskolai végzettségű és jól 
szituált a lakosság. A Kőrösi – Vecsési – Deák – Ady utcák által határolt része a városnak még a 30-
as években került parcellázásra. A Szent István utca térsége ezen belül frekventáltabb, ami az 
ingatlanárakban és lakosság magasabb státuszában is megmutatkozik. 
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Gyál társadalmi térképén a vasút markáns választóvonalat képez a magasabb végzettségű, jól 
szituált, magasabb státuszú népesség és a rosszabb kilátásokkal rendelkező alacsonyabban képzett 
csoportok között. A város vasúttól délnyugatra elterülő részében túlsúlyban vannak a rosszabb 
körülmények között élő, alacsonyabb státuszú csoportok. Az Egres utca környéke a vecsési határ 
közelében szegényebb környék, hasonlóan a Kis Szélső utcához ahol a lecsúszott rétegek vannak 
túlsúlyban. A Némediszőlő területén is a városi átlaghoz képest rosszabb helyzetben lévő lakosság él, 
az ócsai határ mellett az M5 autópálya közelében pedig kisebb szlömösödő lakóterület alakult ki. 
 
A beköltözések következményeként két tipikus konfliktus körvonalazható. Gyál korábban az 
agglomeráció településeihez viszonyítva könnyebben megfizethető, olcsó településnek számított, 
aminek köszönhetően rohamosan nőtt a város népessége, de a város viszonylagos olcsósága a 
beköltözéseket is meghatározta. A 60-as, 70-es években ez alapján új lakóhelyet választó beköltözők 
és persze a helyiek egy része számára is egyre inkább növekedtek a megélhetési költségek a 
korábbhoz képest, ami terhet jelent az itt élők számára. A másik konfliktusforrás a 90-es évektől 
kezdve a szuburbanizáció során tapasztalt jelenség, amikor is számos, a budapesti drága ingatlanjait 
fenntartani egyre kevésbé képes csoport keresett új lakóhelyet az agglomerációs övezet 
településeiben. A budapesti és a gyáli ingatlanérték-különbözet felélését követően a kiköltözők 
nehezebb helyzetbe kerültek. 
 
A városban a nemzetiségek aránya nem számottevő. Működik ugyan bolgár kisebbségi 
önkormányzat, de a bolgár nemzetiségűek aránya minimális. A roma kisebbség aránya sem jelentős. 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, 
társadalmi élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil 
szerveződések, egyházak stb.).  

Gyál múltbéli népesedési folyamatainak legfőbb jellegzetessége volt a lakónépesség 60-as, 70-es 
években bekövetkezett rohamos növekedése, néhány évtized leforgása alatt a népesség 
megtöbbszöröződött. Az ország különböző részeiből, de túlnyomóan a keleti, északkeleti megyékből, 
majd később a fővárosból érkező beköltözők gyakorlatilag „amorf populációt” alkottak, és az elemi 
feltételek – a helység és egymás ismerete, a lakosság élő kapcsolatrendszere – hiányoztak. 
Társadalmi kooperációk, integrációk hiányában a falu egésze által elfogadott szokások és normák 
rendszere is kialakulatlan volt. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a Gyálon megtelepedő 
népesség még évtizedekig biharugrai vagy szeghalmi fejjel szemlélte újdonsült lakóhelyét, s a 
hagyományos faluközösségéből kikerülve egy kialakult, kiforrott, mindenki által elfogadott 
normarendszer nélküli közegben kellett megvetnie a lábát.  
 
A tömeges bevándorlás három-négy évtizede olyan mértékű hiányokat idézett elő, amelyek inkább 
szétforgácsolták a városnyi méretű népességet. A megtelepedés nehézségeinek leküzdése után 
egyre több ember figyelme irányult a közösségi élet felé. A sorsközösségben megélt múlt élményei is 
támaszul szolgálnak ahhoz, hogy ki-ki felismerje „gyáliságát”, a köznapok és ünnepnapokkifejezetten 
Gyálra jellemző sajátosságait. Kiemelkedő szerepet játszanak ebben a helybéli lokálpatrióták, a 
vállalkozók a művészek és az értelmiség más csoportjai. Az ezredforduló gyáli társadalmát tehát 
egyszerre jellemzi a – kontinuitását, műveltségét, foglakozását, korát, felekezetét, etnikai képlett 
tekintve – sokféleség és a közösségi és identitástudat, kooperációképesség és jövőkép tekintetében 
megfigyelhető egységesülés, amely tovább gazdagítja és erősíti a városfejlődés eszköztárát. (Készült: 
Gyál a XXI. század küszöbén, írta Czagányi László c. mű felhasználásával) 
 
Gyálon a hívők a katolikus és a református vallás között oszlanak meg döntően. A két nagy egyház 
után a legtöbb híve a görög katolikus egyháznak van (537 fő), Gyálon 237 evangélikus él. A Gyálon 
működő egyházi közösségek nagy gondot fordítanak a tanulók hitoktatására, nyári táboraira, a 
felnőttek lelki és szociális gondozására. Az egyházak szervezésében az esti órákban bibliai 
foglalkozásokat szerveznek az imaközösségnek, ifjúsági órákat a fiataloknak, nyaranta hittanos 
táborokra kerül sor a Balatonnál és Velencei-tónál. A katolikus egyházban a szertartások, a hitoktatás, 
a felnőtt és ifjúsági bibliaórák mellett a templomi hangversenyek rendezése és az énekkari munka is 
említést érdemel. 
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Nem kevésbé jelentős az egyházak karitatív és szociális tevékenysége. Ezen a téren a két 
legjelentősebb eredmény még a 90-es évek derekán a „Gyáli Református Egyház Öregotthona” 
(melynek alapjait 1993-ban rakták le) és a katolikus egyház által szervezett Szent József Öregek 
Otthona létrehozása volt. 
 
GGyál társadalmát a civil szervezetek gazdag hálózata és aktív működése jellemzi. Ezt jelzi a Gyálon 
működő civil szervezetek és sportegyesületek nagy száma és rendkívül széles tevékenységi köre. 
 
Civil szervezetek a városban: 
• Anya Egylet Gyáli és Gyálkörnyéki Anyák és Családok Egyesülete 
• Civilek a Környezetünkért Egyesület 
• Cukorbetegek Egyesülete 
• Egymásért Mozgássérültek Egyesülete 
• ÉLETHANG Természetvédő és Állatmentő Alapítvány 
• FEGY-Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
• Fiatalok az Európai Unióért Közhasznú Egyesület 
• Földi Csillagok Országos Egyesülete 
• Gyál és Térsége Fúvószenekari Egyesület 
• Gyál Városi Népdalkör 
• Gyálért Alapítvány 
• Gyáli Ifjúsági Klub (Zenergia Multimédia Egyesület) 
• Gyáli Képzőművészek Egyesülete 
• Gyáli Kertbarát Kör 
• Gyáli Kertvárosi Polgári Kör 
• Gyáli Mozgáskorlátozottak Önálló Egyesülete 
• Gyáli Nagycsaládosok Egyesülete 
• Gyáli Ökumenikus Kulturális és Emberbarát Szövetség 
• Gyáli Polgárok és Vállalkozók Egyesülete (Arizona Club) 
• Gyáli Szolgálat Alapítvány 
• Gyáli Védőnői Szolgálat „Baba-Mama” Klubja 
• Kertváros Fiatal Térségfejlesztők Egyesülete 
• Kovács István Pál Dalkör 
• Követ Alapítvány 
• Lakosságért Egyesület 
• Micimackó és Barátai Gyáli Nagycsaládos Csoport 
• Nemzeti Fórum Egyesület Gyáli Szervezete 
• Nyugdíjas Alapítványért Nyugdíjas Klub 
• Nyugdíjasok Helyi Képviseletének Közhasznú Egyesülete 
• Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete 
• Őszidő Nyugdíjas Klub 
• Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület 
• Solymári Béla Nyugdíjas Pedagógus Klub 
• Uszoda Alapítvány 
• Városi Gyermekgondozónők a Bölcsődéért Alapítvány 
 
Sportegyesületek: 
• A-56 Postagalambsport Egyesület 
• APEX Optimista Sportegyesület 
• DH. Giraffe Kerékpár Club SE 
• DojoNo. 1. Judo Club 
• Duplo FC 
• Északi Őrjárat Túramotoros Club 
• Gemini Team Lövészegyesület 
• Gyál és Térsége Birkózó Sportegyesület 
• Gyáli Baráti Kör Sportegyesület 
• Gyáli Birkózókért Egyesület 
• Gyáli Lovassport Egyesület 
• Gyáli Postagalambsport Egyesület 
• Gyáli Sporthorgász Egyesület 
• Integrál Motoros Klub Gyál 
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• Lurkó Gyerekfoci Egyesület 
• Peremvárosi Horgászok Egyesülete 
• Prémium Gyáli Asztalitenisz SE 
• Sanbon Gyál Kyokushin Karate Sportegyesület 
 
Gyálon a nemzetiségi kötődés, nemzetiségi hagyományok szerepe kisebb. Bár van pl. bolgár 
kisebbségi önkormányzat a városban, de egyik nemzetiség sem rendelkezik olyan tradíciókkal, ami 
összvárosi szinten is jelentős tudna lenni. Ettől függetlenül persze a még fellelhető nemzetiségi 
hagyományok és szálak erősítése és ápolása fontos feladat. 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

Az intézmények működtetése és a humán közszolgáltatások biztosítása terén a legfontosabb 
változás, hogy 2013. január 1-jétől az intézmények állami fenntartásba kerültek, az 
önkormányzatoknak a működtetés maradt. Ebben az új rendszerben az állami és az önkormányzati 
feladatok megoszlása az alábbiak szerint alakul: 
 
Állami feladat: 
• általános iskolai nevelés és oktatás 
• többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető-oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, 

beszéd- és más fogyatékos tanulók ellátása 
• napközis ellátás 
• hit- és vallásoktatás feltételeinek biztosítása (katolikus, református, evangélikus) 
• iskolai könyvtár működtetése 
• iskolai mindennapos testedzés biztosítása tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretében 
• könnyített, illetve gyógytestnevelés 
• felzárkóztató foglalkozások 
• tanórán kívüli tevékenységek (szakkör, énekkar) 
• étkezési ügyelet biztosítása 
• reggeli ügyelet biztosítása megfelelő igény esetén 
• alapfokú művészetoktatás 
• szakközépiskola működtetése 
• sajátos nevelést igénylő gyermekek ellátása 
• nevelési tanácsadó 
• emelt szintű számítástechnika oktatás (Bartók B. Ált. Isk.) 
• emelt szintű nyelvoktatás (Ady Ált. Isk., ) 
• emelt szintű testnevelés, matematika (Zrínyi Miklós Általános Iskola) 
• nem napközisek étkeztetése 

 
Az Önkormányzat kötelező feladatvállalása: 
• óvodai nevelés 
• iskolai életmódra felkészítő foglalkozás megszervezése (óvodában) 
• óvoda és iskolaorvosi ellátás 
• óvoda és iskolafogászati ellátás 
• nyári napközi, megfelelő igény esetében 
• révfülöpi gyermektábor szervezésének támogatása a költségvetés függvényében 
 
Az alábbiakban a helyi közoktatási rendszert vizsgáljuk elsősorban a férőhelykapacitások, létszámok 
és kihasználtság oldaláról. Különös hangsúlyt helyezünk azokra a szegmensekre, amelyeknél Gyál 
népességnövekedésével összefüggésben számottevő létszámemelkedéssel és ezáltal esetlegesen 
jelentős többletterhek keletkezésével is lehet számolni a város és annak önkormányzata 
vonatkozásában. 
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Középfokú oktatás 
A középfokú oktatás 2013. január 1-től állami fenntartású és működtetésű. Gyálon az Eötvös József 
Közgazdasági Szakközépiskola biztosít középfokú oktatási ellátást. Az intézmény 2011-től már csak 
szakközépiskolaként működik, az általános iskolai rész - körzetek összevonásával - átkerült a Bartók 
iskolába. 
 
A középfokú oktatás kihasználtságának jellemzői 
Intézmény Jellemzők 2007 2008 2009 2010 2011* 2012 

Befogadó 
képesség (fő) 

400 400 400 400 400 400 

Létszám (fő) 590 573 512 430 271 233 Eötvös József KSzKI 
Kihasználtság 
(%) 

147,5 143,25 128 107,5 67,75 58,25 

*Az általános iskolai oktatás megszűnt, a gyermekek a Bartók iskolában kerültek elhelyezésre 
Forrás: Gyál város önkormányzata 
 
A középfokú oktatásban foglalkoztatottak 

Intézmény Jellemzők 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pedagógus 40 34 32 35 19 18 

Eötvös József KSzKI 

Egyéb dolgozó 16 16 19 18 16 16 

Forrás: Gyál város önkormányzata 
 
A város népességének növekedésével együtt jár a középfokú oktatásban potenciálisan részt vevő 
korosztály létszámának emelkedése is, amivel távlatban is számolni kell. Ma a 14-17 éves korosztály 
többsége a környező településeken végzi középiskolai tanulmányait, legnagyobb részt Budapesten. A 
város ma még ugyan nincs feltétlenül rászorulva újabb középiskola létesítésére, viszont Gyál térségi 
szerepének erősödésével, kistérségi központi szerepkörének kívánatos sokrétűbbé válásával 
szükségszerűen együtt kell, hogy járjon a helyi oktatási paletta bővítése általános gimnáziummal, vagy 
középfokú szakoktatási intézménnyel. 
 
Alapfokú iskolai oktatás 
Gyálon az alapfokú oktatást 3 általános iskola biztosítja. Mind a három önálló általános iskola. A 
korábbi öt általános iskolából összevonásokkal és 4 új tanterem létesítésével jött létre a mai általános 
iskolai kapacitás. Az iskolák befogadóképessége 550, 420, illetve 400 fő. Valamennyi iskola évről-évre 
100 százalék feletti kihasználtsággal működik, a Zrínyi iskolában a befogadóképességet 125 
százaléknál nagyobb mértékben haladja meg a kihasználtság.  
 
Az alapfokú oktatási intézmények kihasználtságának jellemzői 
Intézmény Jellemzők 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Befogadó 
képesség (fő) 

400 550 550 550 550 550 

Létszám (fő) 555 582 606 631 612 633 
Ady Endre Általános 
Iskola* 

Kihasználtság 
(%) 

138,75 105,82 110,18 114,73 111,27 115,09 

Befogadó 
képesség (fő) 

400 400 400 400 400 400 

Létszám (fő) 386 369 356 339 433 417 
Bartók Béla Általános 
Iskola 

Kihasználtság 
(%) 

96,5 92,25 89 84,75 108,25 104,25 
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Befogadó 
képesség (fő) 

420 420 420 420 420 420 

Létszám (fő) 538 485 486 501 523 531 
Zrínyi Miklós Általános 
Iskola** 

Kihasználtság 
(%) 

128,10 115,48 115,71 119,29 124,52 126,43 

SNIGy Létszám (fő) 49 45 42 42 42 31 
*2008-ban 7 tanteremmel bővült 
**2007-ben a Kossuth iskola és a Rákóczi iskola összevonásával jött létre a Kossuth iskolában, ahol 
+4 tantermet  
    alakítottak ki 
Forrás: Gyál város önkormányzata 
 
Az általános iskolákban foglalkoztatottak 
Intézmény Jellemzők 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pedagógus 40 42 42 43 44 46 
Ady Endre Általános 
Iskola 

Egyéb dolgozó 12 13 13 13 13 13 

Pedagógus 32 33 30 31 37 35 
Bartók Béla Általános 
Iskola 

Egyéb dolgozó 7 7 7 7 6 6 

Pedagógus 48 46 44 44 44 45 
Zrínyi Miklós Általános 
Iskola 

Egyéb dolgozó 12 12 12 12 12 12 

 
Az általános iskolák a városban jelenleg is zsúfoltak, a népességnövekedés pedig a tanulói létszám 
emelkedéséhez vezet. Az iskolai férőhelyek számának növelése 4 új tanterem kialakítását tette 
szükségessé az elmúlt években, de a további bővítés a mai iskolai kereteken belül már nem 
lehetséges, ami bővítést tesz szükségessé annak érdekében, hogy a város felkészült legyen a többlet 
létszám elhelyezésére. Az iskolai kapacitás növelését az Önkormányzat nem új iskola építésével, 
hanem a meglévők bővítésével tervezi megvalósítani, aminek kézenfekvő módja az emeletráépítés.  
 
Gyál mai korstruktúrájának elemzése azt mutatja, hogy az általános iskoláskorúak jó közelítéssel a 
teljes lakosság 11 százalékát adják. (Természetszerűleg ez az arány nagyságrendi érték, mivel 
vannak túlkoros tanulók, az iskolát korábban kezdők, kimaradók, stb.). A város lakosságának 2000 
fővel történő gyarapodása esetén hozzávetőleg 220-230 fővel növekedne az általános iskolai 
oktatásban résztvevő korosztályok száma.  
 
Fentiek alapján az mondható el, hogy Gyálon a trend alapján előrejelezhető további 
népességnövekedés során már egy 2000 fővel megnövekvő népességszám esetén is szükség van a 
megvalósult 4 új tantermen túlmenően új általános iskolai férőhelyek biztosításáról gondoskodni. 
Ehhez jó alapot szolgáltató kedvező körülmény, hogy a város iskoláinak többsége lapos tetős 
építészeti megoldással készült, amelyek tetőtérbeépítéssel bővíthetők. 
 
Új általános iskola létesítése - a tetőtér ráépítések lehetőségével számolva - egyelőre nem indokolt, 
ami egybecseng az Önkormányzat elképzeléseivel is. Hosszú távra előretekintve azonban - 6-8000 főt 
meghaladó népességnövekedés realizálódása esetén - szükségszerűvé válik Gyálon új általános 
iskola létesítése is az általános iskolai oktatás-nevelés feladatainak helyben történő biztosítására. 
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Óvodai nevelés 
Az óvodai nevelés szintjének feladatait Gyálon jelenleg 4 óvoda látja el, amelyből azonban csak 
hármat tart fenn a város önkormányzata. Egy óvoda magánkézben van. Az önkormányzati fenntartású 
óvodák évek óta túltelítettek, kihasználtságuk 110 százalék feletti. 
 
2006-ban került átadásra a 7 csoportos Tulipán Óvoda 175 férőhellyel. A következő évben +1 
csoporttal, majd 2009-ben újabb 2 csoporttal kellett bővíteni. Így jelenleg 250 a befogadó képessége. 
A Liliom Óvoda befogadó képessége csökkent, mert az új óvoda megnyitásával az életveszélyessé 
váló tagóvodát be kellett zárni, illetve a bölcsődei túljelentkezések miatt két csoportszoba átadásra 
került a bölcsőde részére. 
 
Az óvodák kihasználtságának jellemzői 
Intézmény Jellemzők 2007 2008* 2009** 2010 2011 2012 

Befogadó 
képesség (fő) 

225 225 225 225 225 225 

Létszám (fő) 286 260 257 252 258 256 Liliom Óvoda 
Kihasználtság 
(%) 

127,11 115,56 114,22 112,00 114,67 113,78 

Befogadó 
képesség (fő) 

225 225 225 225 225 225 

Létszám (fő) 255 253 255 250 259 249 Tátika Óvoda 
Kihasználtság 
(%) 

113,33 112,44 113,33 111,11 115,11 110,67 

Befogadó 
képesség (fő) 

175 200 250 250 250 250 

Létszám (fő) 197 227 270 276 310 278 Tulipán Óvoda 
Kihasználtság 
(%) 

112,57 113,50 108,00 110,40 124,00 111,20 

*A Tulipán óvodában +1 óvodai csoport került kialakításra 

**A Tulipán óvodában +2 óvodai csoport került kialakításra 

Forrás: Gyál város önkormányzata 
 
Az óvodákban foglalkoztatottak 
Intézmény Jellemzők 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pedagógus 25 21 21 21 21 21 

Liliom Óvoda 

Egyéb dolgozó 5 4 4 4 4 4 

Pedagógus 20 20 20 20 20 20 

Tátika Óvoda 

Egyéb dolgozó 4 4 4 4 4 4 

Pedagógus 16 18 22 22 22 22 

Tulipán Óvoda 

Egyéb dolgozó 3 3 3 4 4 4 

Forrás: Gyál város önkormányzata 
 
Az óvodai nevelés terén az önkormányzat, mint fenntartó feladata az óvodai férőhelyek számának 
bővítése, figyelembe véve az óvodai ellátást igénybe vevő 3-5 éves korosztály létszámának alakulását 
a városban. Az évek óta problémát jelentő helyhiány megoldására új 7 csoportos óvoda épült 2006-
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ban, ez lett a Tulipán óvoda. Az új óvoda lehetővé tette a korábbi túltelített csoportok létszámának a 
csökkentését, de az átlagos kihasználtság a három intézményben 110 százalék körüli, vagyis  további 
kapacitásbeli tartalékok nincsenek. Az óvodáskorúak létszáma közel 1000 fő, ez pedig további 
bővítést tesz szükségessé. 
 
A 2006-ban átadott Tulipán óvoda 175 fős kapacitásának köszönhetően csökkent a zsúfoltság a város 
óvodáiban. Figyelembe véve Gyál jelenlegi korstruktúráját, az állapítható meg, hogy egy fiktív 2000 
főnyi növekmény mintegy 70-80-nal emeli az óvodáskorúak számát. Tehát a Tulipán óvoda csak 
átmenetileg jelentett megoldást, már középtávon számolni kell újabb óvoda létesítésével a városban. 
 
Bölcsődei ellátás 
A legfiatalabb, 3 év alatti korosztály számára nyújtott bölcsődei ellátás feltételei megvannak Gyálon, 
viszont a város bölcsődéje már ma sem képes megfelelni a gyermeklétszám támasztotta igényeknek. 
A bölcsőde ma 54 férőhellyel működik, és átlagosan 50-60 gyermek szerepel várólistán, azaz az igény 
kétszerese a jelenlegi kapacitásnak. Ezért vált szükségessé a bölcsőde bővítésére 2012-ben beadott 
pályázat. A pályázat sikeres volt, a munkálatok folynak. A 4 csoportszobával bővülő intézmény 
várhatólag 2013 ősz folyamán kerül átadásra.  
 
Jelenleg a város teljes népességének hozzávetőleg 3 százalékát teszik ki a 3 év alatti gyermekek. 
Ezzel az aránnyal számolva már egy középtávon is reális 2000 fős népességnövekedés is mintegy 60 
fővel növelné a bölcsődés korúak létszámát. Azonban ugyancsak a mai arányokat alapul véve, 
látható, hogy a bölcsődés korúak 15 százalékát helyezik, illetve szeretnék elhelyezni a szülők 
ténylegesen bölcsődében. A bölcsődei ellátás iránti igény növekedése és csökkenése mellett is 
szólnak elméletek. A mai arányokból kiindulva az valószínűsíthető, hogy egy 2000 főnyi 
növekményből közvetlenül származó bölcsődei férőhely többletigény csupán néhány (8-10) főben 
határozható meg. Ezt a - hangsúlyozottan csak a ma rendelkezésre álló adatok alapján megbecsült - 
trendet alapul véve megállapítható, hogy Gyálon a bölcsőde közeljövőben megvalósuló bővítése a 
város néhány ezer fővel történő növekedése mellett is el tudja látni feladatát. 
 
Az oktatás, neveléshez kapcsolódó további szegmensek 
Az alapfokú oktatásban és az óvodai ellátásban részt vevők számának várható növekedése felveti a 
kapcsolódó intézmények és szolgáltatások fejlesztésének, kapacitás-bővítésének, szükségességét is. 
Ide sorolandók egyrészt az oktatás, képzés részét képező intézmények, másrészt a járulékos 
szolgáltatások. 
 
Az oktatási, képzési rendszeren belül a tanulói létszámnövekedés ellenére csökken a sajátos nevelést 
igénylő gyermekek létszáma. Jelenleg a Zrínyi Miklós általános iskola látja el ezt a feladatot. Mivel ma 
is csak 31 körüli az ebben a formában tanuló diákok száma, a lakosságszám várható növekedése 
legfeljebb néhány fővel emelheti ezen képzés iránti igényt, ami kapacitásproblémákat nem vet fel.. 
 
Fenti intézményeken túl a városban nevelési tanácsadó és zeneiskola is működik, jelenleg már állami 
fenntartásban. A"Kertváros" Gyáli Kistérség Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálat a város 
és térségében élők ellátását biztosítja. A gyógytestnevelés nem jár merev kapacitásbeli bővítési 
igényekkel, ami a gyógytestnevelés igényelte (szak)tantermet illeti, a szolgáltatást igénybevevő tanulói 
létszám növekedése elsősorban a szakképzett pedagógus(ok) számának növelését igényelheti.  
 
A városban élők közművelődését szolgálja és rendezvények, programok számára biztosít helyet az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár.  
 
Egészségügyi és szociális ellátás 
A Városi Egészségügyi Központ biztosítja a szakrendeléseket. Bizonyos szakrendeléseket a Jahn 
Ferenc Dél-Pesti Kórház lát el.  
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A háziorvosi ellátás Gyálon megoldott, a népességnagysághoz képest a megfelelő számú háziorvosi 
rendelő rendelkezésre áll. A kistérségen belül a járóbeteg szakorvosi ellátásnak Gyál ad helyet. A 
sürgősségi 24 órás ügyelet kilenc éve működik a városban. 
 
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 fogorvosok 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. 
 
A háziorvosi körzetek és az ellátási terület nagysága 
ORVOSI KÖRZETEK 
        
körzet felnőtt háziorvosok gyermek fogorvosok 
        
1. 2702 fő 1021 fő 5977 fő 
2. 2703 fő 770 fő 5996 fő 
3. 2683 fő 989 fő 5913 fő 
4. 2436 fő 867 fő 5978 fő 
5. 2383 fő     
6. 2477 fő     
7. 2337 fő     
8. 2496 fő     
                           Forrás: Gyál város önkormányzata 
 
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. 
 
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) 
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A háziorvosi körzetek és az ellátási terület nagysága 
ORVOSI KÖRZETEK 
        
körzet felnőtt háziorvosok gyermek fogorvosok 
        
1. 2702 fő 1021 fő 5977 fő 
2. 2703 fő 770 fő 5996 fő 
3. 2683 fő 989 fő 5913 fő 
4. 2436 fő 867 fő 5978 fő 
5. 2383 fő     
6. 2477 fő     
7. 2337 fő     
8. 2496 fő     

 Forrás: Gyál város önkormányzata 
 
A 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. 
 
A gyermek háziorvosok mindegyike rendelkezik csecsemő és gyermekgyógyász szakvizsgával, 
egyesek ifjúság orvosi (iskolaorvosi) szakvizsgával is. Mint a felnőtt orvosoknál, itt is gondot jelent, 
hogy az orvosok 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 
 
A városban működő szociális ellátó intézmények a város idős lakosságával kapcsolatos feladatoknak 
jelenleg jól meg tudnak felelni. A Kistérségi Társulás által fenntartott és működtetett „Kertváros” 
Szociális és Családvédelmi Központ az idősek szociális ellátásával, valamint a katolikus egyház által 
üzemeltetett Szent József Otthon foglalkozik. Ellátási területük a város határain túlnyúlik. Az 
önkormányzati intézményben 20-25 fő nappali szociális gondozását oldják meg. Étkeztetés terén 
ennél nagyobb létszámot látnak el, mintegy 70-75 főt. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
kistérségi szinten történik. Jelenleg 160 idős veszi igénybe ezt az ellátási formát. 
 
A védőnői szolgálat keretében az alábbi ellátások vehetők igénybe Gyálon: 

- várandós tanácsadás, 
- csecsemő tanácsadás, 
- családvédelmi tanácsadás. 

 
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. 
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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. 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

(Készült a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018. felhasználásával) 

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. 

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. 
 

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 Gyálon az 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 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. 

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. 

A nyilvántartott álláskeresők száma jelentősen emelkedett a városban a 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. 

 
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, 
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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. 
 
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 

 
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 

 
Etnikailag szegregált lakókörnyezet nincs a településen, bár romák által „sűrűbben” lakott 
településrészek vannak a városban. Gyálon nincsenek telepek.  
 
Az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében az alábbi 
szolgáltatásokat elérhetősége lényeges: 

- az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés 
- prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés 
- fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
- közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
- sportprogramokhoz való hozzáférés 
- személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
- hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 
 
Gyálon az esélyegyenlőség az egyes érintett csoportok szempontjából az alábbiakban foglalhatók 
össze: 
 

Következtetések 
Cél 
csoport problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek 
meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélysze-
génységben 
élők 

 
Nincs a településünkön Munkaügyi Központ 
kirendeltség (Iroda) 

 
Munkaügyi Központ kirendeltség 
létesítése 
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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 szükségessége esetén) 

 
Felmérés készítése krízishelyzet 
esetén az elérhető szolgáltatásokra 
vonatkozóan 

 
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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1.9. A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

Már a nyolcvanas években is fontos szerepet játszottak a főutak mellett létrehozott raktárbázisok a 
térség gazdaságában, akkoriban főként a mezőgazdasági nagyüzemek melléküzemágaiként 
működtek. Az autóút-hálózat és autópálya fejlesztések jótékony mellékhatásaként a kereskedelmi-
szolgáltató és logisztikai funkciók megtelepedése tipikussá vált. A kilencvenes évek elején, Gyálon a 
Mc Donald’s hazai, majd közép-európai regionális raktára, a Hungarorak épült fel. Majd később a 
Tesco is Gyálon valósította meg e beruházását. A térségben két business park is működik: az egyik 
Gyálon, ahol a ProLogis hozta létre az M5-Gyál Business Parkot ahova később a HOPI és az 
Akácliget is betelepült. A másik Vecsésen. 
 
Gyálon a kilencvenes évek elejétől jelentek meg a nemzetgazdasági szinten is jelentős 
vállalkozásokhoz kapcsolódó beruházások. 1996-ra a regisztrált vállalkozások száma már elérte az 
1.175-öt, ami 10 év alatt 2.196-re, újabb 5 év elteltével, tehát 2011-re 2.561-re emelkedett (1.111 volt 
az egyéni vállalkozás, 912 korlátolt felelősségű társaság míg 514 a betéti társaság). A dinamikus és 
tartós növekedés főként a település igen kedvező elhelyezkedésének köszönhető. 
 
Jelenleg a vállalkozásoknak kevesebb mint 0,4%-a tevékenykedik a mezőgazdaságban, 19% az ipar 
illetve építőipar területén, míg közel 80% a szolgáltató szektorban. A vállalkozások túlnyomó többsége 
a kis- és középvállalkozások közé sorolható. A városban jelen lévő vállalkozások többsége, 
kétharmaduk 1-9 főt foglalkoztat. 50 és 250 fő közötti vállalkozás 12 van a városban. Ez a helyi 
gazdaság erősödését is jelzi, ugyanakkor vállalkozássűrűség (a regisztrált társas és egyéni 
vállalkozások lakosságszámhoz viszonyított aránya) elmarad az agglomerációs és a Pest megyei 
átlagos szinttől.  
 
A meglévő vállalkozások mellett a gazdasági célú fejlesztési területek kínálata, adottságai 
meghatározói a város jövőbeni gazdasági fejlődésének is. Gyál térségi pozicionálásához célszerű 
elemezni a délkeleti agglomerációs térség településeiben rendelkezésre álló fejlesztési területek 
elhelyezkedését is, meghatározni a súlyponti területeket.  
 
Az egyes települések szerkezetébe jól illeszkedő gazdasági célú területfelhasználásoktól 
mindenképpen szükséges külön vizsgálni az igényelt közlekedési kiszolgálás jellege és 
nagyságrendje tekintetében is sajátos, a településtesttől távolabb kialakuló, ahhoz területileg szorosan 
nem kapcsolódó új ipari, logisztikai, kereskedelmi célú fejlesztési területeket. Ezek tipikus példái 
találhatók a Főváros délkeleti agglomerációs övezetébe tartozó településeken. Leginkább 
autópályacsomópontok, főközlekedési utak és hasonló frekventált helyek közelében kerültek, illetve 
kerülnek kijelölésre. Foglalkoztatási szempontból lényeges sajátosságuk, hogy azon település lakóin 
túl, amelynek közigazgatási területéhez tartoznak, a környező települések és Budapest lakói számára 
is biztosítanak munkaalkalmat. 
 
Gyál térségében a Budapesttel közvetlenül határos területen több térségileg - országosan is - 
számottevő fejlesztési zóna ismert. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér bővítéséhez kapcsolódó 
óriási fejlesztési területeken Vecsés, Üllő és Ecser osztozik. Kétségtelen, hogy mind területi 
kiterjedésében, mind tőkevonzó képességben a délkeleti agglomeráció legnagyobb hatású fejlesztési 
területéről van szó. Alsónémedi közigazgatási területén, de a tudatos településfejlesztési politika 
eredményeképpen a lakott területektől határozottan elkülönülve, az 5. sz. főút térségében ugyancsak 
nagy kiterjedésű gazdasági célra kijelölt fejlesztési terület ismert. Ócsához tartozik, de területileg 
különálló fejlesztési területet rögzít a településszerkezeti terv az Újpakonynak nevezett 
településrészen. Üllőn két nagyobb fejlesztési területet jelöltek ki vállalkozások számára, a vasút és az 
új 4. sz. főút települést elkerülő szakasza közötti területen, illetve a vasút és a 4. sz. főút között a 
lakóterülettől délkeletre. Maglódon az M0-hoz kapcsolódóan, és a tervezett új 31-es út mentén 
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tartalmaz fejlesztési területeket a településszerkezeti terv. Az M0 déli szektorában Dunaharasztin, 
valamint a település déli részén az 51. sz. út mellett, és délebbre, Taksonyban vannak jelentősebb 
gazdasági területek. 
Belátható, hogy a térségben a gazdaság rohamos erősödésére a Repülőtér közelsége és az M0 keleti 
szektor és az M4 megépülése van alapvető hatással. Gyál gazdaságának és a gazdaság fejlesztési 
területeinek a fent vázolt területi kínálati struktúrában kell versenyképesnek maradnia, amihez a város 
térségen belüli kulcspozíciója, és gazdasági területeinek kiemelkedően frekventált elhelyezkedése 
nyújt biztos hátteret. 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

Gyál gazdaságában - a város elhelyezkedésének, térségi pozíciójának és kiemelkedően jó 
közlekedési kapcsolatrendszerének köszönhetően – a logisztikai, szállítmányozási, raktározási 
tevékenységek kiemelkedő szerepet töltenek be (Hungarorak, Autóker). A településen működő 
logisztikai központok felszívják az alacsony képzettségű munkaerőt, de nem integrálódnak szervesen 
a város életébe. A gyáli munkavállalók közül több mint 5.000-ren ingáznak nap mint nap budapesti 
munkahelyükre. Egyebek mellett az egyik legnagyobb hazai élelmiszeráruházlánc, a Tesco is 
rendelkezik Gyálon raktárbázissal. 
 
A Gyálon működő nagy vállalkozások elsősorban csak mint munkaerő tekintenek az itt élőkre. Az 
uralkodó gazdasági ágak humánerőforrás igényei és a gyáli népesség átlagos képzettségi viszonyai 
között kellő összhang áll fent. Ennek köszönhetően az elkerülhetetlen ingázás mellett kedvezően 
alakul a helyben foglalkoztatás is. 
 
A logisztikai, kereskedelmi, szállítmányozási tevékenységek mellett kiemelkedő vállalkozás a 
kontaktlencse gyár, amely dinamikus fejlődésének köszönhetően mára már 800 főt foglalkoztat. 
 
A nagyvállalkozások mellett a kiskereskedelem és a kisiparosok adják a város gazdasági életének 
másik szegmensét. Gyálnak elsősorban főváros-közeli fekvése és a repülőtér közelsége okán jó 
lehetőségei vannak a szálláshelyszolgáltatásban is, azonban ma ez az ágazat még nem képvisel 
számottevő gazdasági erőt a helyi gazdaságon belül. A város egyik újabb fejlesztési lehetősége egy 
komplex rekreációs központ megvalósítása lehet. 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő 
fejlesztési elképzelése 

A város legnagyobb jelentőségű gazdasági szereplői: 
- A.S.A. Magyarország Kft. Gyáli Regionális Hulladékkezelő Központ  
- ADR Logistics Kft 
- AGROPLAST KFT 
- Eisberg Hungary Kft. 
- Prologis Inc. 
 
A.S.A. Magyarország Kft. 
Gyáli Regionális Hulladékkezelő Központ  
Az .A.S.A. csoport a legnagyobb privát hulladékkezelők egyike több európai országban és 
Magyarországon is. A cégcsoport hazai vállalatainak irányítása a gyáli központi telephelyről történik. A 
Cég mindig nagy figyelmet fordított a környezet védelmére - közvetlenül hulladékgazdálkodási 
tevékenysége során és a tevékenységéhez kapcsolódó területeken közvetetten is. 
Az .A.S.A. 1999. óta "gyáli lakos", és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, szolgáltatás elvégzése 
mellett egymást követik a beruházások a telephelyen az újabb és újabb környezeti eredményekért, a 
lakosság jólétéért. Mindemellett a cég tevékenysége összefonódik Gyál többi polgáráéval, és 
igyekszik kivenni részét a helyi feladatok, gondok és kihívások megoldásából. 
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ADR Logistics Kft 
A 2000-ben alapított ADR Logistics Kft. az első olyan szolgáltató a magyar piacon, amely a veszélyes 
és különösen érzékeny áruk tárolásához igazított logisztikai megoldásokat kínál ügyfeleinek. A Cég 
elmúlt évtizede a dinamikus fejlődés jegyében telt, úgy az árbevétel, mint a szolgáltatási minőség 
területén. Mára a legfelkészültebb, piacvezető vállalattá vált a veszélyes áruk logisztikájának piaci 
szegmensében. 
 
AGROPLAST KFT 
Az AGROPLAST KFT 1969. óta foglalkozik üvegszál erősítésű poliészter termékek gyártásával. 
Tevékenységét azóta is a gyáli telephelyén folytatja. Termékeit kézi laminálási technológiával állítja 
elő. Ezzel a technológiával előállítható erősített műanyag termékek gyártását és a gyártáshoz 
szükséges gyártószerszámok kialakítását is vállalják.  
 
Fő termékcsoportok: 
- Kerti és közösségi gyermek csúszdák /EU- MSZ szabvány szerint/ 
- Tárolótartályok /víz-, mezőgazdasági- szennyvíz- járműfelépítményre szerelhető/ 
- Ipari mosogató kádak 
- Haltartály, hőszigetelt haltartály, halkosár, halcsúszda, halkád, zugerballon, haletető ladik, 

horgászcsónak 
- Borjúnevelő házak, kifutók (AGROBOX) 
- Vályúk 
- Homoktároló láda szóróanyag tárolásra, ipari mosogató kádak 
- Légi akadály jelző gömb 
- Különféle ipari létesítmények ÜPE burkolatai 
 
Eisberg Hungary Kft. 
Az Eisberg Schweiz AG alapítása 1976-ban történt Dänikon-ban. A svájci székhelyű élelmiszeripari 
cég nyersanyagok széles választékából készít friss és ízletes salátakeverékeket. Ezen kívül 
találhatóak kínálatukban szezonális különlegességek is, amelyek tökéletesen illeszkednek az 
évszakhoz. A vállalkozás a McDonald’s élelmiszerszállítója. 
 
Gyál és Vidéke Vízügyi Kft. 
A Gyál és Vidéke Vízügyi Kft. 1993. óta működik, fő tevékenységi köreihez tartozik a víztermelés, 
vízkezelés és vízellátás, valamint a szennyvíz gyűjtése, kezelése.  
Ellátási területe (ivóvíz): Gyál, Vecsés, Maglód, Üllő, Péteri. 
Ellátási területe (szennyvíz): Gyál, Vecsés, Üllő. 
 
Prologis Inc. 
A Prologis Inc. vezető ipari ingatlantulajdonos, -üzemeltető, és -fejlesztő, amely az amerikai, európai 
és ázsiai globális piacokra fókuszál. A 2011. december 31-i adatok szerint a Prologis huszonkét 
országban, konszolidált alapon, vagy konszolidálatlan vegyesvállalatokon keresztül, összesen 
körülbelül 55,7 millió négyzetméter létesítményt és fejlesztési projektet birtokol teljesen vagy részben. 
A vállalat több mint 4 500 ügyfelének, gyártóknak, kiskereskedőknek, szállítmányozási cégeknek, 
logisztikai szolgáltatóknak és egyéb vállalkozásoknak ad bérbe modern disztribúciós területet. 
A Gyálon működő jelentősebb cégek közül a ProLogis és az Autóker tervez telephelybővítést a 
városban, amely érinti a településrendezési eszközöket is. A ProLogis területén mára egy 800 főt 
foglalkoztató kontaktlencse gyár épült ki. Az M0 autópálya melletti fejlesztési területek 
vonatkozásában településrendezési szerződés van érvényben az Önkormányzat és a város jelentős 
fejlesztője között. 
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1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő 
képzettsége, K+F stb.) 

Elérhetőség 

Mint ahogy Gyál kialakulását, eddigi fejlődését, úgy jövőjét, fejlődésének irányát is alapvetően 
meghatározza főváros melletti fekvése, kedvező geoökonómiai helyzete. 

Ebben a geoökonómiai helyzetben a jövőben olyan változások várhatók, melyek jelentősen kihatnak a 
város térségi és területi potenciáljának növekedésre.  

Az M0 autópálya keleti szektora megépülése óta Gyál területén keresztezi egymást a "Helsinki 
közlekedési folyosók" megállapodásban rögzített két legjelentősebb Magyarországot érintő 
közlekedési elem, a IV. számú (DK irányú) Berlin - Prága - Bécs - Budapest - Konstanca /Isztambul és 
az V. számú (Trieszt - Kijev - Moszkva) páneurópai folyosó. (Előbbi magyarországi elemei az M1, M0, 
M5 autópályák, utóbbié az M7, M0, M31 és az M3 autópálya.). Az M0 autópálya M6 és M5 közti 
szakaszának korszerűsítése keretében kiváltásra került az M0-M5 közös szakasz, ezzel 
tehermentesítve az elviselhetetlen dugóktól az M5 gyáli szakaszát, javítva a közlekedés feltételeit és 
az elérési időket. Az M0 autópálya délkeleti szektora kiváló közlekedési kapcsolatot biztosít a térség 
iparterületei és ipari parkjai között, amelyen keresztül akadálymentesen bonyolódik le az áru- és a 
személyforgalom Kelet-Európa nagyforgalmú közlekedési csomópontja, a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér és a csepeli Szabadkikötő között. Ez a tény alapvetően felértékelte a gyáli, Gyál melletti 
területek hasznosítási lehetőségeit, hosszútávon még a térségen belül is kiemelkedő fejlesztési 
potenciált biztosítva a város számára.  

Többlet fejlesztési potenciált jelent, hogy ez a nemzetközi közlekedési csomópont a 
legdinamikusabban fejlődő Közép-Magyarország magterületének közelében, a Budapesti 
Agglomeráció belső gyűrűjében, a nemzetközi üzleti kapcsolatokban kiemelkedő jelentőségű 
Repülőtér közelében fekszik. Az erre a térségre már elkészült és formálódó regionális fejlesztési 
koncepciók és programok a hely jelentőségének megfelelő kiemelt szerepet szánnak az M5 és az M0 
melletti területek megfelelő hasznosításának. 

A repülőtér közelsége a nemzetközi légi szállításra épülő gazdasági és üzleti élet megerősödését 
segíti. Az M0 autópálya kiépülésével javult a térbeli kapcsolat a repülőtér, illetve az Agglomeráció déli 
térségében lévő Dunához kapcsolódó logisztikai bázisokhoz, és erősíti a tér idegenforgalmi funkcióit 
is. 

Ez a térszerkezeti helyzet előnyös potenciált és széleskörű lehetséges kapcsolatrendszert jelent a 
Gyálon működő és később letelepedő vállalkozások számára. Ennek megfelelően a 
gazdaságfejlesztés számára vonzó befektetési helyszínek egyik kiemelt célterülete a délkeleti 
agglomeráció belső zónája, az Alsónémedi - Gyál - Vecsés - Ecser által érintett fejlesztési területek. 

Budapest közelsége, a fővárossal kiépített és működtetett közúti, vasúti és a tömegközlekedési 
kapcsolatok - a jogos minőségi kifogások ellenére is javuló színvonalú - önmagukban (előbb értékelt 
nemzetközi kapcsolatrendszertől függetlenül is) jelentős fejlesztési erőforrást jelent Gyál számára. 

A vasút szerepe úgy az ingázóforgalom lebonyolításában, a korszerű elővárosi közlekedésben, mint a 
térségi központi szerepkör kialakításában és erősítésében (potenciálisan) stratégiai jelentőségű (mai 
állapotában alulhasznosított). 
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Munkaerő képzettsége 
Gyál gazdasági versenyképességét is befolyásolja a népesség, a munkaerő képzettsége. Gyál ebben 
a tekintetben kevesebb potenciállal rendelkezik, mint pl. elérhetőségi, közlekedésföldrajzi helyzete 
alapján. A népesség iskolai végzettsége mind az érettségivel, mind a diplomával rendelkezők 
megfelelő korúakhoz mért arányát tekintve is átlag alattinak mondható. Jól jellemzi a helyzetet, hogy 
Gyálon a diplomások aránya 11,9 százalék, ez csupán alig több mint fele Pest megye átlagos 
értékének (19,8%), a Budapesti Agglomerációban pedig közel ennek háromszorosa (31,1%). Az 
érettségizettek arányát tekintve is hasonló a helyzet a térségi összehasonlításban, Gyál csak saját 
járásánál rendelkezik jobb mutatóval. 

 
 Forrás: KSH 2011 népszámlálás   

 
A népesség iskolai végzettsége a megfelelő korúak százalékában 

Terület 
Legalább 
érettségi 
(18– éves) 

Egyetem, főiskola stb. oklevél 
(25– éves) 

Magyarország 49,0 19,0 
Közép-magyarországi régió 62,6 28,4 
Pest megye 51,5 19,8 
Pest megye városai 54,4 21,3 

Pest megye községei, nagyközségei 46,2 16,9 
Budapesti agglomeráció  66,4 31,1 

Budapesti agglomeráció (főváros nélkül) 58,3 24,2 
Gyáli járás 43,5 11,9 
Gyál 44,8 11,9 

 Forrás: KSH 2011 népszámlálás   
A helyi gazdaság igényei alapján a legnagyobb hiány az idegen nyelvek ismerete, a számítástechnikai 
készségek tekintetében fedezhető fel. Sok szakmában lenne szükség a minőségi szakmai utánpótlás 
biztosítására, ám erre a helyi iskolarendszerű képzést folytató intézmények, a képzési profil és a kis 
létszámok miatt nem képesek. Az Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 
az utóbbi években kibővítette a képzési palettáját iskolarendszerű szakképzéssel és a felsőfokú 
szakképzéssel, azonban képzési kapacitásának további bővítése lenne indokolt.  
 
Az oktatási intézmények kibocsátása és a helyi gazdaság munkaerő-kereslete közötti eltérésre utal az 
a tény is, hogy a térségben megtelepedő, számottevő munkaerőkereslettel rendelkező nagyvállalatok 
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képzett helyi munkaerő hiányában a tapasztalatok szerint kénytelenek a fővárosból, illetve a 
szomszédos térségekből kielégíteni munkaerő-szükségletüket, miközben a térség munkavállalói a 
budapesti munkaerőpiacon igyekeznek érvényesülni. 
 

K+F 
Gyál gazdasági szerepköre kevésbé a kutatás-igényes ágazatokban teljesedik ki, mintsem a 
kiemelkedően kedvező közlekedési pozícióból és térségi elhelyezkedésből adódó elosztó, raktározó, 
szállítmányozási ágazatokban. Felsősokú oktatási intézménye nincs, a foglalkoztatotti állományon 
belül is kisebb a magasan kvalifikált szaktudás részaránya. A tudásintenzív gazdasági ágazatok 
kisebb részesedéssel vannak jelen a városban működő vállalkozások körében.  

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

A városban az ingatlanérték az elmúlt több évtized során folyamatosan növekedett. Különösen nagy 
lendületet kapott a szuburbanizációs kiköltözések generálta felfokozott kereslet mind a lakó, mind a 
gazdasági célú ingatlanok iránt. Az agglomerálódás keltette árrobbanás 2007-2008-ig tartott. Ekkor a 
gazdasági válság és a devizahitelek bedőlése nyomán drasztikusan visszaesett a kereslet-kínálat. A 
válságot megelőző években egy átlagos 7-800m2-es építési ingatlan 9-14M Ft közötti áron kelt el. 
Eddig az időszakig rengeteg új lakás épült a városban. Az építkezési hullám 2008-ban gyakorlatilag 
lenullázódott. Az ingatlanértékcsökkenés a lakó célú telkek esetében átlagosan 40%-os mértékű volt. 
Az ingatlanpiac még korántsem heverte ki az elmúlt évek visszaesését. A kínálati oldalon 7-800 eladó 
ingatlant jegyeznek, ezzel szemben a kereslet messze elmarad. Korábban ennek a fordítottja volt 
jellemző, nagyobb kereslet jelentkezett a kínálathoz képest. Ez a kettősség meghatározza az 
önkormányzat által támogatott ingatlanpolitika irányát is. Eszerint cél elsősorban a belső 
tömbfeltárások fejlesztése, új, pláne távlati lakóterületek kijelölése (a város keleti részén a leadótól 
délre) nem indokolt. A kereskedelmi gazdasági célú területekben is van kínálat, de kevés a közművel 
ellátott teljesen kialakított eladó ingatlan. 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

(Készült: Gyál Város Gazdasági Programja 2011-2014. felhasználásával) 

Pénzügyi gazdálkodás 
A négy éves kitekintésű gazdasági program végrehajtásának egyik alapfeltétele a kiszámítható, stabil 
pénzügyi háttér. 
 
Az Önkormányzatok gazdálkodása elválaszthatatlan az államháztartástól, annak egyik alrendszerét 
jelenti. Az államigazgatás korszerűsítése során az ágazati jogszabályok változása és első sorban az 
Ötv. módosulása, az adórendszer átalakítása az önkormányzat pénzügyi szabályozását is 
befolyásolta. 
 
Az előző önkormányzati ciklus gazdasági programja is már arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
költségvetési megszorítások miatt át kell gondolni az önkormányzati feladatellátást. Ebben a 
viszonylatban nem javult, sőt romlott az önkormányzat helyzete, hiszen az elmúlt négy évet is a 
folyamatos központi forráselvonás jellemezte. 
 
Súlyosbította a helyzetet az elmúlt években kialakult világméretű pénzügyi válság, amit gazdasági 
visszaesés követett. Ez természetesen negatívan hatott a helyi vállalkozásokra is, így csak részben 
tudták a helyi adó bevételek kompenzálni a normatívák csökkentését. 
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Gyál Város Önkormányzatának fő célkitűzése a pénzügyi gazdálkodás terén ezekben az években a 
működőképesség biztosítása és a költségvetési egyensúly megtartása. 
 
A központi szabályozásban olyan irányú elmozdulás várható, amely a központi források 
lehívhatóságát hatékonysági feltételekhez köti. Vonatkozik ez a működési és fejlesztési forrásokra 
egyaránt. Ha ez valóban bekövetkezik, törekedni kell arra, hogy a hatékonysági elvárásoknak 
maximálisan meg tudjunk felelni és a hatékonyság mérése a teljesítmény-mutatókon keresztül 
folyamatosan megvalósuljon és az eredménye rendelkezésre álljon. 
 
Az Önkormányzat saját bevételeinek kisebb részét jelentik az ingatlanértékesítésből származó 
bevételek. Az elkövetkező években is törekedni kell arra, hogy ezeket a bevételeket az Önkormányzat 
fejlesztésekre és azok önrészére fordítsa, és ne működési kiadásokra élje fel. A költségvetési 
egyensúly biztosításához nem elégséges a bevételek növelése, szükséges a kiadási oldal 
csökkentése is. 
 
A költségvetés legjelentősebb kiadási tétele az önkormányzati intézményrendszer fenntartása. Míg a 
felhalmozási, felújítási kiadások a rendelkezésre álló forrásokhoz igazítva ütemezhetők, addig a 
működési kiadások évről-évre, fokozatosan növekvő mértékben jelentkeznek. A bevételi és kiadási 
oldal közötti különbség csökkentése érdekében elengedhetetlenül szükséges az intézményrendszer 
működtetésének hatékonyabbá tétele, vagyis a közszolgáltatások megőrzése mellett a működtetési 
költségek csökkentése. 
 
Az Önkormányzat takarékos gazdálkodást vár el a Polgármesteri Hivataltól és az önkormányzati 
intézményektől egyaránt. Szakáganként át kell tekinteni az intézményrendszerben rejlő megtakarítási 
lehetőségeket. 
 

Adópolitika 
A helyi adópolitika alapvető célja az, hogy a helyi adók az önkormányzat folyamatos, állandó, stabilan 
előre tervezhető, biztos bevételi forrását jelentsék. Ugyanakkor az adózói kört illetően méltányos, 
igazságos legyen, a szociális, városfejlesztési és gazdaságpolitikai szempontok szerinti 
kedvezményezettség biztosított legyen az egyes adónemek tekintetében. 
 
Az európai uniós jogharmonizációhoz kapcsolódó jogszabályváltozások következtében 2007. 
december 31-ét követően helyi adókra vonatkozó kedvezmény vagy mentesség csak 
magánszemélyeknek nyújtható. Ez azt jelenti, hogy a befektetés-ösztönzés keretében ez az eszköz 
már nem alkalmazható, a helyi vállalkozásokat más módon – terület előkészítéssel, 
infrastruktúrafejlesztéssel – lehet csak támogatni. 
 
Jelenleg Gyál Város közigazgatási területén étvényes helyi adó rendszer az alábbi adónemekből épül 
fel: 
- Építményadó (lakás és nem lakás céljára szolgáló építményekre) 
- Helyi iparűzési adó 
 
Az építményadót fizető adózók száma 491-ről 563-ra növekedett az előző gazdasági ciklusban. Az 
építményadó mértékében sem a magánszemélyek, sem pedig a vállalkozások esetén nem történt az 
elmúlt időszakban emelés. Az adó mértéke magánszemélyekre vonatkozóan 200 Ft/m2, a 
vállalkozásokra vonatkozóan pedig 600 Ft/m2. 
 
A helyi iparűzési adóban az állandó jelleggel végzett tevékenység után 1, 8 % adómérték van jelenleg 
megállapítva, a Htv-ben meghatározott maximális adómérték 2 %. Az ideiglenes jelleggel végzett 
tevékenység után az adómérték 5000 Ft /nap. A helyi adórendeletünk alapján adókedvezményt az a 
vállalkozó kaphat, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 750.000 Ft-ot. 
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A gazdasági válság következménye, hogy a vállalkozók jelentős része felszámolás, végelszámolás 
alá került. Ugyanakkor elmondható, hogy sok új vállalkozás is alakult, sok vállalkozás telepedett át 
Gyál területére, köszönhetően a környező településekhez viszonyítva, az igen vonzó adó mértéknek. 
Az adózók száma 2007. évben 1637 db volt, ez a szám 2010-ben 1904-re emelkedett. 
 
Az adópolitika terén csak azokkal az elemekkel lehet számolni, amelyek a jelenlegi jogszabályokból 
kiolvashatóak. Az önkormányzat működéséhez, a kitűzött feladatok végrehajtásához egyre nagyobb 
arányban kell támaszkodni a helyi erőforrásokra, így a helyi adóbevételekre. A jövőben az eddig 
kialakult gyakorlaton, az adópolitikán lényeges változtatást nem kell végrehajtani. 
 
2012. évben a város 50 legnagyobb adózója által befizetett építményadó, iparűzési adó, gépjárműadó 
bevétel összesen: 976.148.479.- Ft volt. 2012. évben építményadó, iparűzési adó, gépjárműadó 
bevétel összesen: 1.486.152.955.- Ft. Azaz, a város 50 legnagyobb adózójától származik az 
adóbevételek kétharmada (65,7%). 
 
Az 50 legnagyobb adózó vállalkozás társasági formájának részletezése: 41 db KFT, 5 db ZRT, 3 db 
NYRT, 1 db takarékszövetkezet. Tevékenységi körök az 50 legnagyobb adózónál, a teljesség igénye 
nélkül: 

- élelmiszer kereskedelem, 
- vagyonkezelés, 
- szállítmányozás, 
- irodagépgyártás, 
- orvosi műszergyártás 
- tárolás, raktározás, 
- élelmiszer feldolgozás, 
- ingatlanforgalmazás, 
- autópálya építés, 
- irattározás, 
- műanyag termékek gyártása, 
- autópálya fenntartás, 
- textiltermék gyártás,  
- játékgyártás, 
- könyvkötés. 

1.10.2.  Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

Az összeközművesített, teljes betonúthálózattal rendelkező város, vonzó környezetet jelent kiépített 
infrastruktúrájával, intézményhálózatával a betelepülő vállalkozások és a fővárosból kitelepülők 
számára. A város önkormányzata támogatja a munkahelyteremtő vállalkozásokat településfejlesztési 
politikájával, ill. az olcsó telekszerzési lehetőségekkel. 
 
Gyál területén jellemzően logisztikai központok telepedtek le a jó közlekedési kapcsolatoknak 
köszönhetően. Ma 23 nagyobb cég, 1400 KKV és 684 egyéni vállalkozó képezi a gazdasági 
tevékenység alapját, ők nyújtják a vállalkozói alapon működtetett szolgáltatások zömét a gyáliak 
számára. 
 
Gyál elkészítette integrált városfejlesztési stratégiáját. Funkcióbővítő városrehabilitációs pályázat 
keretében megújította a városközpontot, új polgármesteri hivatal épült, zöldfelületben gazdag, 
élhetőbb közösségi térré vált Gyál központja. Az integrált városfejlesztési stratégia kapcsán 
létrehozásra került a Városfejlesztő társaság. Ennek megtartását hosszú távon is tervezi az 
Önkormányzat. 
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Az önkormányzati intézmények: 
- Polgármesteri Hivatal 
- Ady Endre Általános Iskola 
- Tulipán Óvoda 
- Zrínyi Miklós Általános Iskola 
- Liliom Óvoda 
- Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola 
- Bartók Béla Általános Iskola 
- Kodály Zoltán Zeneiskola 
- Tátika Óvoda 
- Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
- Városi Egészségügyi Központ 
- Bölcsőde 
- Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
Kapacitásaik, működésük körülményei, kihasználtságuk bemutatása és elemzése a „Humán 
közszolgáltatások” c. fejezetben történik meg. 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

(Készült Gyál Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felhasználásával) 

Azok a mezőgazdasági területek, amelyek a későbbiekben – akár 7-8 éves középtávon – a 
nagyvállalkozói gazdasági potenciál erősödésének helyszínei lehetnek, jelenleg külterületi 
besorolásúak. Az M0-M5 csomópontjához közeli területek elérése az autópályákról a későbbiekben 
megépíthető lejárók által lesz lehetséges, melyek az autópálya terveiben szerepelnek. A területek 
elérése feltáró utak kiépítésével megvalósítható. Az építést a befektetői szféra valósíthatja meg, az 
önkormányzattal partneri együttműködés keretében.  

A helyi vállalkozók igénye a város lakóterületéhez közeli területen létrehozandó kisvállalkozói ipari 
park, ahol lehetőség lenne a beszállítói hálózatok létrehozására, valamint a vállalkozások közötti 
együttműködések megvalósulására. A feltárás lehetőséget és teret adhat a jelenleg belterületen lévő 
zajjal vagy zavaró forgalommal járó vállalkozások (autóbontó, Tűzép) számára tevékenységük ipari 
területen történő végzéséhez. 

Jelenleg a KKV szervezettsége nem megfelelő, nincs vállalkozási partneriroda. Az Ipartestület 
funkcióbővítése szükséges az országos iparkamarák helyi képviselete keretében a helyi KKV 
vállalkozási potenciáljának növelése érdekében. A gazdasági szféra tájékozottsága a helyi 
fejlesztésekről nem megfelelő, ez gátja az együttműködési lehetőségeknek. Ez nem kizárólag a 
gazdasági szféra hiányossága, a város nem rendelkezik településmarketing stratégiával, nem 
kommunikálja megfelelően fejlesztési terveit. 

A Városi Piac – mint a helyi kiskereskedelem kiemelkedő színtere – elhelyezkedése a város 
szerkezetében megfelelő, azonban a műszaki állapota, kapcsolódó közterületei leromlottak, továbbá 
nem áll rendelkezésre elegendő számú parkolóhely. Fejlesztése egyrészt kulturáltabb környezetet, 
másrészt a városközponti kereskedelem és szolgáltatás fejlődéséhez is lehetőséget teremt. 

A város alapvető érdeke, hogy támogassa mindazokat a magánfejlesztéseket, ingatlanfejlesztéseket, 
amelyek a fejlesztési koncepció céljaival összhangban vannak, és elősegítik a megfogalmazott célok 
teljesítését. Ezzel megvalósul a magántőke szerepvállalása a város fejlesztésében. E fejlesztések 
támogatása során az Önkormányzat meg kívánja őrizni a törvényben biztosított kontrollját, de 
partnerség kialakítására törekszik a város és a gazdasági szereplők, területfejlesztők között. Ennek 
érdekében az Önkormányzat számos esetben településrendezési szerződéseket köt a város 
gazdaságában meghatározó vállalkozásokkal.  
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1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

Az Önkormányzat foglalkoztatáspolitikájának vizsgálata a közfoglalkoztatás legfontosabb jellemzőinek 
bemutatására tér ki.  
 
A közfoglalkoztatásban résztvevők száma Gyálon 2010-ben 28 fő, 2011-ben 49 fő, 2012-ben pedig 74 
fő volt. Kiválasztásuk és felvételük pályázat útján történik. A közfoglalkoztatásban résztvevők 
nemzetiségi, képzettségi vagy jövedelmi helyzete vonatkozásában nem állnak rendelkezésre adatok, 
így arra vonatkozólag sem, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevők közt milyen arányban vannak 
jelen a roma nemzetiségűek. 
Jelenleg 15 fő közfoglalkoztatott van az Önkormányzatnál, akik napi 6 órában vannak foglalkoztatva, 
általában havi szerződéssel. Közfoglalkoztatási munkaszerződésük a hónap utolsó napjáig szól, majd 
a következő hónap elsejétől ugyanilyen létszámban kíván foglalkoztatni közfoglalkoztatottakat az 
Önkormányzat. A tavasztól őszig terjedő időszakban nagyobb számban tudnak felvenni 
közmunkásokat, mivel ilyenkor adódik több városüzemeltetéssel, fenntartással összefüggő feladat, 
mint a téli hónapokban. 
 
Az önkormányzat kötelező feladata a városüzemeltetés, mely feladat ellátásához nagy segítséget ad a 
közfoglalkoztatás működtetése. A közfoglalkoztatáshoz önerőt kell biztosítani, 2011 évben ez 30% 
volt, valamint önerő szükséges a foglalkoztathatóság növelése érdekében benyújtandó pályázatokhoz 
is, amivel számolni kell. A közfoglalkoztatottak az Önkormányzat intézményeinél dolgoznak. 
Feladatkörük különböző városüzemeltetési feladatok ellátására terjed ki.  

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

Lakásállomány 
Gyálon a 2011-es népszámlálás idején 8087 lakást tartottak számon. A lakások túlnyomó többsége 
(82 százaléka) 60m2 feletti alapterületű. A lakások átlagos alapterülete 85m2, ami szinte megegyezik 
az agglomerációs övezet lakásainak átlagos méretével (87m2). Gyál kifejezetten jól áll a legmagasabb 
komfortfokozatú, tehát összkomfortos lakások arányát tekintve. Ez a felszereltségű lakás típus adja az 
összes lakás háromnegyedét (76,3%), ami magasan az országos és a megyei átlag felett van, de jobb 
a teljes agglomeráció és az agglomerációs övezet átlagánál is. Tehát a Gyálon épült lakások 
magasabb életminőséget tesznek lehetővé. A komfort nélküli lakások 2,7%-os aránya is kedvező, 
csak az agglomerációban van ennél átlagban kevesebb  rossz felszereltségű lakás, Pest megye teljes 
lakásállományában ennek másfélszerese a komfort nélküli lakás. 
 

Lakásállomány jellemzői Gyálon és a tágabb térségben 

Terület 
Összes 
lakásállomány 

Összkomfortos 
lakások aránya a 
teljes 
lakásállományból 

Komfort nélküli 
lakások aránya a 
teljes 
lakásállományból 

Laksűrűség 
(100 
lakásra jutó 
lakos) 

Egy 
lakásra 
jutó 
alapterület, 
(m2) 

Magyarország 4 390 302 59,4 5,8 226,4 77 
Közép-magyarországi 
régió 1 378 853 69,2 2,3 213,7 

72 

    
      

 

Pest megye összesen 473 448 66,0 4,3 257,2 86 
Pest megye városai 
(főváros nélkül) 310 940 69,3 3,3 256,3 

84 

Pest megye községei, 
nagyközségei (főváros 
nélkül) 162 508 59,8 6,1 258,8 

90 

          
 

Budapesti agglomeráció 
összesen 1 213 258 71,9 1,4 208,9 

70 
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Budapesti agglomeráció 
(főváros nélkül) 307 853 75,1 2,0 261,8 

87 

           
Gyáli járás 14 759 70,6 4,3 276,8 85 
           
Gyál 8 087 76,3 2,7 288,6 85 

Forrás: KSH 2011-es népszámlálás 
 
Gyálon évről-évre gyarapszik a lakásállomány, bár a dinamikája csökkenő. Az Önkormányzat adatai 
szerint 2008-ban 8128 db és 2011. évben 8311 db lakás volt (ez eltér a népszámlálási adattól). 
Az Önkormányzatnak bérlakás és szociális lakás állománya nincsen. A városban nagyon sok család 
albérletben lakik. A növekvő munkanélküliség, szegénység nagymértékben megváltoztatja a családok 
életét. 
Az Önkormányzat nem vezet egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanokra vonatkozó 
adatnyilvántartást. Az ingatlan-nyilvántartást a Dabasi Földhivatal végzi, de erre vonatkozóan ott sem 
találhatóak adatok. 
 

Nem lakáscélú önkormányzati helyiségek 
Az önkormányzati feladatellátás intézményei kiépültek. A két legújabb beruházás a polgármesteri 
hivatal és a rendőrség épülete. A közintézmények esetében a működés folyamatos biztosítása, a 
fenntartás, a szükség szerinti fejlesztések megvalósítása a feladat. 
Az egészségügyi központ komplex felújítása és akadálymentesítése a soron következő feladat. A 
Vasútállomás felújítása is szükségszerű. A Millenniumi Park rendbetétele is szerepel az önkormányzat 
tervei között. A Bóbita Bölcsőde bővítése jelenleg is folyamatban van. Az óvodai férőhelyek számának 
növelése szükségessé vált. Az iskolai férőhelyek száma elegendő. A közintézmények esetében cél a 
hagyományos energiafelhasználás mind nagyobb arányú kiváltása megújuló energiával. Ennek 
érdekében a város pályázatot nyújtott be. 

1.10.6. Intézményfenntartás 

A város oktatási intézményeinek fenntartása 2013. január 1-től állami feladattá vált. Az oktatás-
nevelés, egészségügy, szociális ellátás intézményeinek ismertetése a „Humán közszolgáltatások” c. 
fejezetben történik meg. 

1.10.7. Energiagazdálkodás 

Gyál város önkormányzata több szinten gondolkodik energiagazdálkodás, energiahatékonyság terén. 
Az önkormányzat közeli tervei között szerepel energiaerdő telepítése mintegy 90 hektáros területen a 
külterület déli részén. A város elkötelezett a zöldenergia-hasznosítás arányának növelése mellett, e 
célt szolgálja a terület biomassza-termelésre történő hasznosítása is. A város közintézményei közül az 
Ady Endre általános iskola, a Zrínyi Miklós általános iskola, Bartók Béla Általános Iskola, Tulipán 
óvoda energiahatékonyságának növelésére adott be az önkormányzat napkollektoros 
energiahasznosításra pályázatot, aminek segítségével százszázalékos állami támogatással 
kerülhetnek kiépítésre ezek a korszerű megoldások a város oktatási intézményeiben. A komplex 
energiahatékonysági beruházások részeként hőszigetelés és nyílászáró csere is tervezett. 

A város energiaközműveinek vizsgálatára és értékelésére a megfelelő szakági fejezetben kerül sor. 

 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 

A városüzemeltetéssel kapcsolatos, önkormányzati ellátású feladatok Gyál város gazdasági 
programja alapján az alábbiak: 
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Étkeztetés 

2007-ben még csak 327 953 adag étel készült a közétkeztetésben. A folyamatosan növekvő igények 
mellett 2010. évben összesen 366.753 adag ételt főztek. 

Parkosítás 

A parkosítási feladat a város zöldterületeinek és az önkormányzati ingatlanok folyamatos gondozását, 

tisztántartását jelenti. A belterületi közhasználatú zöldfelületek gondozását, fenntartását a Gyál 
Városüzemeltetési  és  Városfejlesztési  Nonprofit  Kft.  végzi, a városi költségvetésben évente 

megállapított keret terhére. 

Hulladék 

A veszélyes hulladék kezelése, (dögkonténer) üzemeltetése az ATEV-vel kötött szerződés szerint 
működik. 2010-ben az összegyűlt hulladék mennyisége 41.810 kg volt, ennek az elszállítási és 
ártalmatlanítási költsége 2.410 e Ft. 

Gyepmesteri tevékenység 

A gyepmesteri tevékenység ellátását 1 fő végzi. 2010. évben 139 kutya került be a telepre, amelyből 
34 került gazdához. 

Temetkezés 

Közfeladatot képez a sírhelyek értékesítése, sírásás, halott-hűtés, a ravatalozó épületének, valamint 
műszaki berendezéseinek karbantartása, üzemeltetése. Jelentős kiadás a temetők tisztántartása, 
takarítása, a hulladék elszállíttatása. A temetések száma 177 volt 2010. évben, melyből 42,4 %-ot tett 
ki a hagyományos (koporsós) temetések aránya. 

Hulladékgazdálkodás, szelektív gyűjtőszigetek 

Az A.S.A.-val kötött szerződés szerint végzik a 25 szelektív sziget takarítását, az összeszedett 
hulladék beszállítását a megbízó telepére. A szelektív szigetekről beszállított hulladék éves 
mennyisége 158.850 kg. 

Közútkezelői feladatok 

Buszmegálló felújítás, takarítás, kátyúzás, aszfaltozás, burkolatfestés, forgalomtechnikai eszközök 
beszerzése, gréderezés és gépi földmunka, díszkivilágítás. Ennek költségei mintegy 11 millió Ft-ot 
tesznek ki. 

 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1. Természeti adottságok 

Felszíni jellemzők: Gyál a Dunamenti síkság Pesti hordalékkúp síkvidékén fekszik, tszf. magassága 
110-120 m., kelet felé emelkedik, jellemzően sík terület. Felszínén a futóhomok, homok talaj jellemző, 
délkeleten mezőségi talaj, mélyebben durvább szemcsés talaj (homokos kavics), sőt agyag is 
található. Felszínének és talajszerkezetének kialakulásában az Ős-Dunának volt meghatározó 
szerepe. A termőtalajok aranykorona értéke 8-16 AK/ha közt váltakozik. A mezőgazdasági területek 
jellemző művelési ága a szántó. A terület erdősültsége ~ 13%. (A település természetföldrajzi 
adottságainak részletes leírását a Magyarország kistájainak katasztere - MTA FtK. 2010.- 1.1.12. sz. 
fejezete tartalmazza, a továbbiakban csak a településtervre közvetlen hatással lévő elemeire 
hivatkozunk.) 
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Természeti állapot: a gyáli igazgatási terület túlnyomó hányada mező- és erdőgazdasági terület, 
továbbá beépített terület, a természetközeli állapotban fennmaradt területek aránya alacsony. Ezek 
jellemzően a Gyáli – patak medréhez és partjához kötődnek (l.: 1.12.3.3. fej.: ökológia hálózat).  
A település védendő táji – természeti adottságai az alábbi (1.12.2 - 1.12.2.4. sz. ) fejezetekben 
kerülnek jellemzésre. 

 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat 

A település történetét, kialakulásának – alakulásának folyamatát és mai állapotának létrejöttét a 
kulturális örökségvédelmi és településtörténeti fejezetek részletezik. Anélkül, hogy az ezekben 
foglaltakat megismételnénk, kiemeljük, hogy a tájszerkezet és a tájhasználat módok mai állapotának 
kialakulásra közvetlenül hatással levő tájtörténeti viszonyokat jól szemléltetik az archív térképi 
adatfelvételek, a XVIII-XIX. századi katonai felmérésektől a XX. századi topográfiai és nyilvántartási 
térképekig. 

Míg az előbbiek (ábraanyagukat l. alább) a mai település helyén a török hódoltságot követően kialakult 
pusztaságot („Gyála – puszta, Gyál – puszta”) szemléltetik, az utóbbiak egy növekvő település képét 
mutatják. 

 

  

 

/az I – II. katonai felmérés kivonata  

 

III. katonai felmérés kivonata – l. alább/ 
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A növekedés egyik, tájszerkezeti fejlődésben is megmutatkozó gyökere – a történeti településhelyen 
túl – a vasútvonal megjelenése (amelyet már a III. katonai felmérés is ábrázol, igaz, még „gyáli 
megállóhely” nélkül), illetve a még régebbi gyökerekkel rendelkező „kőrösi út” nyomvonala, amely 
történeti marhahajtó út az alföldi legelők és a pesti piac között. ................................................  
A tájhasználati módokban érdekes a szőlőterületek történeti előfordulása (2. kfm: „Gróf Károly szöllő” 
3.kfm:„Gyaler Weingarten”), a mai Némediszőlő területén, amely sajnálatos módon már csak nevében 
őrzi e tájhagyományt. Ugyanakkor az itt levő „szállások” (főleg állattartást és lakást szolgáló tanyák: 
„Szálláschen”) fokozatosan eltűnnek már a XIX.sz. folyamán, a mai központi belterület lassú 
növekedésével, ugyanúgy, ahogy már megfigyelhető a vizes területek fokozatos visszaszorulása is. 

A maihoz hasonlító tájszerkezet megjelenése elsősorban XX.századi fejlemény. A nagytáblás 
szántóföldi tájhasználat és a nagyobb összefüggő erdőterületek megjelenésével párhuzamosan a 
belterületi fekvés aránya folyamatosan nő, a 70-es évektől felgyorsul. A politikai rendszerváltások 
ezentúl a külterületeken is nyomot hagynak, elsősorban a mezőgazdasági tájhasználatban (TSz 
nagytáblák, privatizáció) az utóbbi évtizedekben pedig a beépítésre szánt területek ugrásszerű 
növekedésében is. 

1.12.2.2. tájhasználat értékelése 

A tájtörténeti leírást a „beépítésre szánt területek ugrásszerű növekedésénél” szakítottuk meg, 
melynek – elsősorban a Budapesti Agglomeráció alakulásával összefüggő – társadalmi, gazdasági 
okait a fejlesztési és térségi fejezetek elemzik, markáns új tájszerkezeti elemként, ezekkel 
összefüggésben az autópályák (M0, M5) megjelenése döntő jelentőségű. Ezek fejlesztő, fejlesztést 
vonzó hatása tájrendezési szempontból részben tagoló – elválasztó hatású, valamint az intenzívebb 
beépítéssel járó, elsősorban gazdasági funkciójú tájhasználati módokat előtérben helyező hatású.  
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A mai – hatályos országos, térségi- és településrendezési tervben is megnyilvánuló - tájhasználat 
karakteres elemei az autópálya nyomvonalak és azok csomópontjai, az ezekre felfűzött új beépítésre 
szánt területi kijelölésekkel. Ez utóbbiak elsősorban gazdasági területek, míg ezeknek mintegy 
hátterében jelenik meg a lakóterületi fejlesztés, az M0 északi oldalán, a mező- és erdőgazdasági 
tájhasználat fenntartása a déli oldalon. ......................................................................................  
Az egyéb tájhasználatok alárendelten vannak jelen, de sajátságaik miatt említendők a különleges 
területfelhasználási módok: részben a meglévő kistérségi hulladék-ártalmatlanító telephely, részben a 
potenciális rekreációs fejlesztési lehetőségek miatt. 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

Mint a természeti adottságokat dióhéjban jellemző bevezető fejezetben említettük, Gyál védett és 
védendő táji- és természeti adottságai meglehetősen szerények: az országos ökológia hálózat 
kisebb területe, valamint az ex lege védett lápok kisebb terület érinti a külterületet. 

1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területeket nem állapítottak meg az előzetes 
vizsgálatok és tervelőzmények, köztük a hatályos Budapesti Agglomerációs terv (BATrT) sem: 
országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet Gyál területét nem érinti. 

Helyi jelentőségű védendő tájképi adottságként célszerű azonban kezelni a település néhány 
természetszerű adottságát: a Gyáli patak medrét, a még megmaradt néhány belterületi erdőfoltot, 
illetve a külterület jelentősebb összefüggő erdőtömbjét, a pakonyi határnál. 

1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett terület, érték, emlék 

A nemzetközi szintű, Natura2000 európai hálózathoz tartozó terület Gyálon nem került kijelölésre, és 
egyéb ilyen szintű védett vagy védelemre érdemes érték, emlék sem ismert. 

Nemzeti szinten védett területként határolandó le a tervben is a Bitó-halom területén elhelyezkedő 
lápterület (0154/10, 0155, 0156/1, 0156/2 és 0156/3 hrsz.), amely ex-lege védettség alatt áll. 

1.12.3.3. ökológiai hálózat 

Az országos ökológiai hálózat (OÖH) országos és kiemelt térségi szintű tervben meghatározott 
övezetei közül Gyál területét az OÖH ökológiai folyosó övezete érinti. Az ökofolyosó a Gyáli patak 
medrének vonalát követi.    Az OÖH fenti területeinek elhelyezkedését az alábbi ábrák szemléltetik:: 

/a TIR térképi adatbázis kivonata2/ 

                                                            
2 Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm 
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 /az OTrT folyamatban levő felülvizsgálata 
során az OÖH jelenlegi lehatárolása várhatóan nem változik3: / 

A települést európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű Natura2000 terület nem érinti. 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A település tájhasználati konfliktusai és problémái elsősorban a jelenlegi és a tervezett tájhasználat 
tekintetében nyilvánulnak meg, nem is a jelen tervmódosítási program, hanem a már elfogadott és 
hatályban lévő tervek területfelhasználási szerkezetéből következően. 

Mind az agglomerációs terv (BATrT) mind a hatályos településszerkezeti terv a beépítésre szánt 
területek nagymérvű növelésére ad lehetőséget, elsősorban gazdasági céllal. Következik ez 
elsősorban az érintett autópályák menti területek magas ingatlanfejlesztési és alacsony ökológiai 
potenciáljából, (valamint egyéb más hazai társadalmi - gazdasági ellentmondásból, de ezek elemzése 
nem tartozik a településrendezés feladatkörébe). Az említett potenciálbeli különbség nem teszi 
fenntarthatóvá a történetileg kialakult mezőgazdasági földhasznosítást a jellemzően nem kiemelkedő 
termőhelyi értékű szántókon, ugyanakkor a jelenleg beépítetlen területek természeti szempontból sem 
értékesek (nagyrészt éppen a több-évtizedes nagyüzemi művelés miatt). Ugyanakkor az autópálya 
menti területek fizikai adottságai (méret, terep, geotechnika, stb.) alkalmassá teszik őket a beépítésre, 
nem elhanyagolható reklámértékkel rendelkeznek, ingatlanértéküket a viszonylag sűrű 
csomóponthálózat tovább növeli, piaci felértékelődésük többé kevésbé folyamatos. 

1.13. A zöldfelületi rendszer vizsgálata 

 1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 

1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi 
karaktert meghatározó elemek 

A település zöldfelületi rendszere és karaktere kialakulásának, fejlődésének történetéből és térségi 
helyzetéből következően sajátos, illetve ezeknek megfelelő. ....................................................  
Önjellemzésként is vállalt településkategóriája, a „kertváros” jól jellemzi a zöldfelületi arculatot, 
amelynek vezérmotívuma az egyedi családiházas lakótelkek viszonylag homogén szövete. E szövet 
jellemzője, hogy viszonylag sűrű, tehát nem jellemző a nagytelkes struktúra és közterületekben 
szegény, tehát terek, parkok csak szórványosan vannak jelen és az utcahálózat keresztmetszeti 
jellemzői is a szükséges minimális szélességre korlátozódnak. 

A régebben kialakított telkek mára már értékes, idősebb faállománnyal rendelkeznek, jelentős a 
gyümölcsfák aránya. A településrészek között zöldfelületi szempontból elsősorban a faállomány 

                                                            
3 Forrás: OTrT egyeztetési anyag 2013.03. hó 
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méretében és korában vannak számottevő különbségek, értelemszerűen a régebben kialakított 
parcellázások javára.  

A közterületek növényzete heterogén, a közterületi zöldfelületek jelentősebb része a közlekedési 
területek növényzete, az utcafásítás. Ennek hiányosságait az utóbbi években gyorsuló ütemben 
pótolják.  
A zöldterületi céllal kialakított közterületek, közkertek és közparkok száma és területe viszonylag 
alacsony. A város legjelentősebb közparkja a Millenáris park, emellett még említhető a Babits M. és 
Kodály Z. utcák sarkán kijelölt (még nem kiépített) közpark is. Ezek együttes területe ~2,2 ha. A 
zöldterületek mellett a belterület legértékesebb közterületi zöldfelületei a beépített területek 
zárványában megmaradt erdőfoltok, az Erdősor utca melletti tömbökben. 

1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése 

A rendelkezésre álló adatok alapján számítható zöldfelületi ellátottsági mutatók közül legjelentősebbek 
a bruttó zöldfelületi index, valamint a közpark ellátottságot kifejező zöldterületi index. ............  
A belterületi zöldfelületek nyilvántartott adatai az alábbiak: ......................................................  
 - intenzíven fenntartott zöldfelület: városközpont, hivatal előtti park .....................1340 m2 
 - extenzíven fenntartott zöldfelületek*: ............................................. összesen: 4.7750 m2 
 - nyilvántartott zöldfelületek összesen ...............................................................4.9090 m2 

                - ezen belül: játszóterek: ......................................................................................674 m2  
    - ezen belül: meglévő közpark (Millenium park) .............................................1.8242 m2 
 - fasorok, zöldsávok területe (ezen belül: utcasorfa: db) ..................... nincs nyilvántartva  
 
*Az extenzíven fenntartott zöldfelületek, városi terek és parkok az alábbiak: 
     Millenniumi park ..................................................................1.8242 m2 

Árpád vezér tere ..........................................................................6884 m2 
Szent István tér ........................................................................... .7191 m2 
Kálvin tér ..................................................................................... .4562 m2 
Víztorony melletti területek ....................................................... 1.0871 m2 
 = összesen:  4.7750m2 

A fentieken túl a TSZT zöldterületi (kegyeleti park) kategóriába sorolja a Wesselényi utcai felhagyott 
temető területét. 

A bruttó zöldfelületi index az összes nyilvántartott zöldfelület (~4,9 ha) és a belterület (1:~940 ha), 
valamint az összes nyilvántartott zöldfelület és a lakosszám (2:~23.500 fő) hányadosa:.........  
 - bruttó zöldfelületi index1: ............................................................................................................... 0,521 (ha/ha) 

 - bruttó zöldfelületi index2: ...............................................................................................................2,090 (m2 /fő) 

a zöldterületi indexek, a fentieknek megfelelően: ......................................................................  
 - közpark index1: ....................................................................................................................................... 0,194 (ha/ha) 

 - közpark index2: ....................................................................................................................................... 0,776 (m2 /fő) 

A fenti mutatók közül elsősorban a közpark-ellátottságot kifejező index javítása lenne kívánatos, mivel 
ez nem éri el a Pest megyei városok átlagát és a hasonló jellegű települések átlagát, továbbá a 
szakmai ajánlásokban szereplő min. 5,0 m2/fő értéket sem. 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 
A települési zöldfelületi rendszer fő konfliktusa és problémája elsősorban mennyiségi jellegű és 
történeti gyökerekkel rendelkezik. Gyál nem történeti város, amely kiegyenlített fejlődési kontinuitással 
rendelkezik, épp ellenkezőleg, több megszakítással és szélsőséges fejlődési dinamikával rendelkező 
település. A kialakult területhasználatok térbeli rendjére és arányaira a spontaneitás volt jellemző. 
Különösen a felgyorsuló növekedési szakaszban szorult háttérbe a közterületek kialakítása, a 
meglévő fás területek kiparcellázása. Csak az utóbbi években figyelhető meg a parkosítás 
jelentőségének felismerése és szerepének növelése. Ennek nyomai már láthatók a megújuló 
városközponti területen. .............................................................................................................  
Aktuális konfliktusként a belterületen meglévő erdőfoltok (Jálics domb, Erdősori erdő) 
veszélyeztetettsége említhető, mivel többször felmerült ezek - legalább részbeni – kiparcellázása. 
Általánosabb jellegű probléma a zöldterületek aránytalan megoszlása a belterületen, ahol 
gyakorlatilag csak a városközpontban van kiépített közpark, a külső városrészek közpark-hiánya 
nyilvánvaló. Némediszőlő (2.sz. belterület) területén közpark egyáltalán nem található. 

A város átfogó zöldfelület gazdálkodási és - fejlesztési tervvel rendelkezik: az Önkormányzat a 
193/2007. (VI.28.) sz KT határozattal elfogadta Gyál város Közcélú Zöldfelület-gazdálkodási 
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Programját. Ennek helyzetértékelő fejezete is megállapítja, hogy a belterületen„… jelentős azon 
területek száma, ahol 500 m-en belül egyáltalán nincs közcélú zöldfelület…” 

A zöldfelületek fenntartását a Gyál Városüzemeltetési és Városfejlesztési Nonprofit Kft. végzi, éves 
költségvetési keret terhére. Az optimális működéséhez szükséges anyagi források nem mindig állnak 
rendelkezésre. 

A zöldfelület gazdálkodási koncepcióban kitűzött „1 év – egy park” cél csak részlegesen valósult meg, 
de az erre való törekvés eredményeként jött létre Gyál legújabb közparkja a Millenium park. Az 1.13.1. 
fejezetben felsorolt további extenzív zöldfelületek fejlesztésére konkrét javaslatokat tartalmaz a 
zöldfelület gazdálkodási program. 

1.14. Az épített környezet vizsgálata 

Gyál belterületének (belterületeinek) talán legfontosabb jellemzője, az egyes területek, területrészek 
homogén használata és arculata. Ez hosszú távon a jó minőségű infrastruktúra létrejötte mellett 
pozitív adottságnak tekinthető.  
 
Korábban – az 1990-es, 80-as évek előtt Gyál belterületét szinte csak lakóterületek alkották, a 
munkahelyek, az üzemek hiányoztak a településről. A 80-as évek végére a meglévő néhány állami-
szövetkezeti üzem is megszűnt, de az utóbbi évtizedekben Gyál e területen is sokat fejlődött. 
 
A mai gyáli üzemek, raktárak az autópályához közeli kül- és belterületeken, valamint a városon kívüli 
korábbi TSZ telephelyeken működnek. Ezek a gazdasági egységek a lakókörnyezet közvetlen 
környezetében igen zavaró hatásúak lennének (forgalom: kamionok magas aránya, városkép: 
csarnokok, technológiai épületek, zaj: rakodás stb.). E területek a lakóterületektől néhány száz 
méterre, 1-2 km-re vannak, a főbb utak mentén, a kialakult helyzet mindenki számára kedvező. 
 
A város jelenleg beépítésre szánt területei az alábbi részekből állnak: 

• A központi belterület túlnyomó része lakóterület, kisebb részben a lakófunkcióhoz kapcsolódó, 
illetve azt nem zavaró intézményi-, zöld-, és gazdasági területekkel. 

• A belterület DNY-i határában kijelölt turisztikai területfejlesztésre alkalmas területek 
• Az M5 csomópont körül, a területek jellemzően kereskedelmi-, vállalkozási területfelhasználásba 

tartoznak.  
• Némediszőlő településrész Alsónémedi közigazgatási határa mentén található, amely jellemző 

területhasználata ma is falusias lakóterület. A szabályozási terv készítése után belterületi 
lakóterületnek jelölte ki, de az előirányzott rendezés nem történt meg.  

• A belterület és az M5 közötti terület, mely magában foglalja a településen található két legnagyobb 
kavicsbányát, melyek szabadidőközpont területeként szerepelnek. 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

Lakóterületek: 
A lakóterületet magába foglaló belterületen a területhasználat harmonikusnak tekinthető. Az általános 
gondot inkább a túlzott „kertvárosias” homogenitás jelenti, az elterebélyesedő települést nem tagolják 
alközpontok, főutcák, vagy akár parkok, vagy éppen karakteres beépítések.  
Úgy tűnik a város nagysága, lakosszáma még nem érte el azt a kritikus szintet, ahol ezek a 
folyamatok akár pusztán piaci szempontok alapján gyökeres átalakulást eredményeznek. Azonban itt-
ott már megindult a monoton területhasználat feloldódása. A főutak menti épületekben spontán módon 
üzletek nyílnak, a telkek összevonásával, vagy a nélkül, új, kizárólag üzleti célú nagyobb épületek 
épülnek.  
 
A külterületi lakóterület néhány kis gazdaságon kívül Gyál-Némediszőlőre szorítkozik. Utóbbi 
egységes 80-100 telekből álló egység, több évtizedes múlttal, rendelkezik. 

Intézményterületek: 
A város intézményeit a korábbi tervek mindig megfelelő övezetbe sorolták, sőt a bővítések számára a 
becsült igényeknek megfelelő tartalékterületet is biztosítottak. Az intézményeknek, zöldfelületeknek 
stb. fenntartott területek, rendre szerepelnek aTSZT lapokon. Az igények pontosabb meghatározása 
és településen belüli lokalizálása azonban szükséges. 
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A település belterületén a közcélú zöldfelületek (zöldterületek) aránya a területi besorolás és a valós 
állapotok szerint is kicsi. 
 
Gazdasági területek: 
Gyál külterületének egyre meghatározóbb elemei a belterület szegélyén, illetve a fő külterületi 
útszakaszok mellett fejlődő üzemek, gazdaságok, azaz a vállalkozási területek. Mondhatjuk, hogy e 
vállalkozások a főváros körül létrejövő déli logisztikai-termelői gyűrű (sáv) elemei. A tulajdonosok 
kisebb része helyi vállalkozó, a munkavállalók többsége pedig a településen él. 
Az M5 országos jelentőségének növelése, a gyáli M0 szakasz megépítésének belátható időtávban 
történő megvalósulása, a ma jellemző különálló közepes cégek dominanciájához képest nagyságrendi 
változást generál. Az autópálya menti területeken további nagy kereskedelmi-logisztikai bázisok 
kiépülése várható, a közepes méretű telephelyek nagyobb egységes tömbökbe szerveződnek, 
bővülnek.  
 
A beépítésre nem szánt területhasználat meghatározó része szántóföldi művelés alatt van, a kisebb, 
valamint a felsőpakonyi közigazgatási határ melletti, mintegy 200 ha jó állapotú erdő területén 
erdőgazdálkodás folyik. 
A központi belterület mellett több kisebb erdős liget, füves puszta található. Ezekhez közel – Gyál déli 
részén – találhatók a néhány évtizede mesterségesen létrehozott kavicsbánya tavak, melyek mára a 
táj karakteres elemeivé váltak, a jellegtelen mezőgazdasági területekhez képest. Hasznosításuk során 
a kialakult ökoszisztémákat a lehetőségkehez képest védeni kell. 
 
A külterületen számolni kell a városi és térségi infrastruktúra elemeivel, mint a tervezést befolyásoló fix 
kötöttségekkel. Ilyenek a védőtávolsággal rendelkező gáz-, illetve elektromos vezetékek. Meghatározó 
a hulladékkezelő telep többhektáros területe és védőtávolsága.  
Az M0 autópálya és agglomerációs gyűrűút nyomvonalai és csomópontjai természetes határa a 
beépítésre szánt zónának. 
A mezőgazdasági területek területi és használati rendszerezése, majd övezeti felosztása Gyál 
esetében másodlagos szereppel bír, az egyes területegységek legfőbb mérőegysége saját fejlesztési 
lehetőségük. 

1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

A településszerkezetet meghatározó fő elemek: 
- A település belterületét ÉNY-DK -i irányba átszelő 4601 j. ök. út nyomvonala, 
- A belterületen áthaladó ÉNY-DK-i irányú Budapest-Lajosmizse vasútvonal, 
- A közigazgatási terület DK-i részén áthaladó M0 körgyűrű területe 
- Nagy kiterjedésű, jellemzően lakóterületi funkciójú központi belterület, 
- Szolgáltatási és intézményi funkciót befogadó településközponti vegyes területek, 
- Ipari és kereskedelmi funkciójú gazdasági területek, 
- Sajátos funkció befogadására alkalmas különleges területek, 
- A külterületek meghatározó területhasználatai: mezőgazdasági és erdőterületek, 
- Vízgazdálkodási területek (helyi vízfolyások), 
- Táji jellegzetességet hordozó természeti-természetvédelmi területek. 
 
Helyi karakter vizsgálat 
A belterületen tömbjeit elsősorban a területhasználat és az intenzitás osztja karakteres egységekre: 
- Kialakult lakótömbök: jellemző a lakófunkció, foghíj, átépítendő épület viszonylag kevés. Kiépített, 

vagy könnyen kiépíthető, egyenes vezetésű utcákkal. Ilyen elsősorban a település északi része az 
Ady Endre út és a Vecsési út között, hasonló bár szerkezeti és beépítési konfliktusokkal 
(úttörések, apró telkek kaotikus beépítése) terhelt térség a Körösi út - Erdősor utca közötti terület 
a település déli részén és a maradék északi rész. 

- Kialakuló-fejlődő tömbök: jellemző a lakófunkció, de ugyanilyen jellemzőkkel bírnak a 
gazdasági-vállakozási tömbök is. A tömb jelentős része beépítetlen. Az utak nyomvonala még 
bizonytalan lehet. A Vecsési úttól DK-re, a város É-i, D-i szegélyein, karakterükben hasonlóak a 
Bem J. út menti iparterületek is. 

- Átalakuló tömbök: Elsősorban a főutak menti lakótelkek intézményesedő, üzletiesedő telkei 
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- Kedvezetlenül kiépült tömbök: A tömb kiépülése, a közterületek kialakítása többé-kevésbé 
lezajlott, azonban az utcák vonalvezetése, szélességének változása rossz adottságokat teremtett: 
a terület értéke, presztizse alacsonyabb, így a beépítések még vegyesebbek, nemritkán zavaróak. 
(Déli városrész) 

- Sziget jellegű tömbök (telkek): Elsősorban az intézmények, különleges egyedi funkciók 
tömbjei: iskolák, piac, temető, zöldfelületek, víztorony, temető stb. 

 
Eltérő jelleget ad a tömböknek a lakó és gazdasági tömbök jellemző teleknagysága, valamint a 
beépítés korának jellemző építészeti megjelenése is. A Körösi út vasút-közút és zöldfelületekkel 
kísért, változó szélességű vegyes sávja egy sajátos jellegű főutca ma is, jövőképét is e sajátos 
adottságokhoz kell viszonyítani. Kevésbé egyedülálló, de megemlítendő szerkezeti karakter egységek 
a település északi részének kis terei: Szabadság tér stb. 

Jellegadó épületek 

Történeti, védett vagy akár nagyméretű, épület Gyálon nincs, néhány épület, építmény azonban 
nemcsak funkciójával, hanem megjelenésével (méret, arány, stílus) is meghatározó: posta, iskolák, 
piac, rendelőintézet, víztorony, Autóker épületek, s az új, vagy átalakított üzleti épületek a főutcák 
mentén (ABC, Pub) stb. 

Külterületi karakterek 

A felszíni viszonyok homogén jellegének ellenére az erdő, a bányatavak, valamint a meglévő és 
tervezett utak a település meghatározó, eltérő tájképi elemei. 
Értékes tájképi elemek, természetszerű szegélyek elsősorban a felsőpakonyi határnál levő erdőtömb 
környezetében figyelhetők meg. 
Jóval több a tájvédelmi szempontból problémás, tájképileg degradált terület: elsősorban az 
elhanyagolt, rendezetlen települési szegélyterületek, a műveletlen, gyomosodó mezőgazdasági 
területek, parlagok. Ezekhez csatlakozik számos építési terület, melyek kedvezőtlen tájképi 
megjelenése remélhetőleg csak átmeneti jelenség. Általánosan jellemző az újonnan beépített és 
„rendezett” területeken jellemző a zöldfelület-hiány, új növénytelepítéseknek csak kivételesen van 
nyoma. Az üdítő kivételek egyike a keleti kavicsbánya terület 4602. j. úttal határos rendezett rézsűje. A 
további rombolt, szennyezett, kopár területek rendezése, vagy legalább takarása megoldandó feladat. 

1.14.1.2. ingatlan-nyilvántartási adatok, termőföld esetén a művelési ágak és a 
minőségi osztályok 

Gyál város ingatlan nyilvántartási adatai, a Takarnet adatbázis alapján: 

Földrészlet statisztika fekvésenként 

fekvés 
földrészletek 

száma 

egyéb 
önálló 

épületek 
száma 

egyéb 
önálló 

lakások 
száma 

összes 
terület 
(m2) 

legkisebb 
földrészlet 

terület (m2) 

legnagyobb 
földrészlet 

terület (m2) 

átlagos 
földrészlet 

terület (m2) 

belterület 7742 95 106 9041276 8 358192 1168

külterület 1529 10 0 15889259 8 879874 10392

ÖSSZESEN 9271 105 106 24930535

 

Földrészlet statisztika művelési áganként 

művelési ág 
földrészletek 

száma 
alrészletek 

száma 

összes 
alrészlet 

terület (m2) 

legkisebb 
alrészlet 

terület (m2) 

legnagyobb 
alrészlet terület 

(m2) 

átlagos 
alrészlet 

terület (m2) 

erdő 140 152 3153720 10 716491 20748

fásított 
terület 

13 13 12993 584 1481 999
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gyep 
(legelő) 

86 94 1107742 48 176390 11784

gyep (rét) 14 15 107316 1000 61022 7154

gyümölcsös 8 8 23977 504 5646 2997

kivett 8052 8066 11860606 8 381478 1470

szántó 1166 1515 8624374 8 347645 5693

szőlő 15 15 39807 1122 4731 2654

Forrás: 
Körzeti földhivatal: Dabasi Járási Hivatal Járási Földhivatala, 2370 Dabas. 

Megyei földhivatal: Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala, 1051 Budapest.

 
Kiegészítés: a mezőgazdasági termőterületek fontosabb földminőségi osztályokra, 

földértékre (Ak) vonatkozó adatszolgáltatását a Környezetvédelmi fejezet 1.17.1. (talaj) 
alfejezte közli.  

1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

Gyál közigazgatási területe építési szempontból beépített, illetőleg beépítésre szánt (már beépített 
illetve további beépítésre kijelölt), valamint beépítésre nem szánt területre osztható. A beépítésre 
szánt területek jellemzően a település belterületi, a beépítésre nem szánt területek pedig jellemzően a 
település külterületi részei. A település tervezett területe az alábbi területfelhasználási egységekre 
osztható: 
 
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Lakóterületek: 
kertvárosias lakóterület 
kisvárosias lakóterület 
falusias lakóterület 

Vegyes területek: településközpont terület 

Gazdasági területek: 
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület 
ipari gazdasági terület 

Különleges területek: 

Temető terület 
Oktatási terület 
Sport és szabadidő terület 
Rekreációs területek 
Közmű terület 
Közlekedési szolgáltató terület 
Hulladéklerakó terület 

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Közlekedési területek Közúti és vasúti közlekedési terület 
Közműterületek  
Zöldterületek: Közpark, Kegyeleti park 
Mezőgazdasági területek  
Erdőterületek  
Vízgazdálkodási területek  
Természetközeli területek ------------------- 
Különleges területek: Rekreációs terület (bányatavak) 

 

1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok) 

A Város oktatási intézményei közül a középfokú oktatás taz Eötvös József Közgazdasági 
Szakközépiskola biztosítja. Az intézmény kihasználtsága jelenleg 58 %-os. A település 
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lakónépességének emelkedése mellett a 14-17 éves korosztály többsége a környező településeken 
végzi középiskolai tanulmányait, legnagyobb részt Budapesten. 

 
Gyálon az alapfokú oktatást három általános iskola biztosítja. 
Az általános iskolák a városban jelenleg is zsúfoltak (kihasználtságuk átlagosan 120%-os), a 
népességnövekedés pedig a tanulói létszám emelkedéséhez vezet.Az iskolai kapacitás növelését az 
Önkormányzat nem új iskola építésével, hanem a meglévők bővítésével tervezi megvalósítani, aminek 
kézenfekvő módja az emeletráépítés. Több ezer fős népességnövekedés esetén új iskola épület 
építése válhat szükségessé. 

 
Az óvodai nevelés szintjének feladatait Gyálon jelenleg 4 óvoda látja el, amelyből azonban csak 
hármat tart fenn a város önkormányzata. Egy óvoda magánkézben van. Az önkormányzati fenntartású 
óvodák évek óta túltelítettek, kihasználtságuk 110 százalék feletti. Ezen adatok tükrében már 
középtávon számolni kell újabb óvoda létesítésével a városban. 

 
A bölcsőde ma 54 férőhellyel működik, és átlagosan 50-60 gyermek szerepel várólistán, azaz az 
igény kétszerese a jelenlegi kapacitásnak. Ezért vált szükségessé a bölcsőde bővítésére 2012-ben 
beadott pályázat. A pályázat sikeres volt, a munkálatok folynak. A 4 csoportszobával bővülő 
intézmény várhatólag 2013 ősz folyamán kerül átadásra.  

 
Egészségügyi intézményi ellátás 
A város egészségügyi ellátás tekintetében megfelelőnek mondható. Mind a háziorvosi mind a 
szakorvosi ellátás a település közigazgatási területén belül biztosított felnőttek és gyerekek számára 
is. A Városi Egészségügyi Központ biztosítja a szakrendeléseket. Bizonyos szakrendeléseket a Jahn 
Ferenc Dél-Pesti Kórház lát el.  
 
"Kertváros" Gyáli Kistérség Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálat 
Az intézmény egyaránt szolgálja a nevelési problémákkal küzdő, megbomlott egyensúlyú családokat, 
a tanulási nehézségekkel, érzelmi problémákkal küzdő gyermekeket, serdülőket és a város 
pedagógusait. Az intézmény kistérségi szinten látja el alapfeladatait a 3-18 éves korosztály körében. 

 
"Kertváros" Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központ 
2008. január 1-től a "Kertváros" Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás fenntarásával 
alakult meg az intézmény. (A kistérséghez tartozó települések: Alsónémedi, Bugyi, Felsőpakony, Gyál, 
Ócsa. Minden településen működik intézményünknek területi irodája.) A feladatellátás a következő 
feladatokra terjed ki: családsegítő szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 
 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 
Gyál kulturális és közösségi életének központja. Az intézmény szervezi a városi ünnepségeket, s 
szervezője, házigazdája számos körzeti, térségi rendezvénynek is. 

 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
Gyál Város térségének környezetvédelme, valamint a közforgalom számára megnyitott, illetve 
megnyitásra kerülő utak, híd, alagút fejlesztéséhez, a helyi közutak fenntartásához és 
üzemeltetéséhez, az egészséges ivóvíz ellátáshoz, az egészségügyi és szociális alapellátáshoz, 
köztemető fenntartásához előírt kiemelten közhasznú közfeladatok ellátása céljából alakult. 
 
További működő intézmények: 

- Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft. 
- Gyáli Városgazda Kft. 

 

1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek 

Gyál város közigazgatási területén a település rövid múltja okán is barnamezős területek nem 
találhatók.  
Egyetlen, a 60-70-es években kialakult területe a volt a TSZ terület, melynek a gazdasági célú 
hasznosítása továbbra is fennmaradt. 
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1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) területek 

A város szlömösödött területeit az alábbi térképkivonat mutatja be: 
1. Egressy út és környéke 
2. Dózsa György utca és környéke 
3. A Leadó melletti külterületi lakott részek 
4. Kis-szélső utca nyugati része 
5. A központi belterület DNY-i határának külterületi lakott részei 
6. Felsőpakony határában beépült lakott helyek 
7. Némediszőlő területe 

 
Az ábrán látható, hogy jellegzetesen a településszéli területeken jelentkeznek az esetlegesen 
hiányosan ellátott, szociálisan hátrányos helyzetű lakónépességű területek. 

 



[HELYZETFELTÁRÓ, HELYZETELEMZŐ, HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ] 2013.

 

Pestterv Kft. 75 
 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata  

Gyál telekstruktúra vizsgálat első részében a telekstruktúra fejlődésével (morfológiájával) és 
telekméret vizsgálatával foglalkozunk. 

1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat  

Telekmorfológia 

A még Alsónémedihez tartozó pusztán az 1930-as években indulnak a telek parcellázások több 
helyen is, s gyakorlatilag a háború végére kialakul a mai Gyál magterülete, s 1945-ben önállósul a 
település.  
 
A falu szerkezetének kialakulásában is komoly fordulópontot jelentett a vasút megépítése, melyhez 
véglegesen „hozzátalált” és megerősödött a Nagykőrösi út, mivel ekkor kezdődött a gyáli gazdaság 
látványos felfutása is. A következő évtizedek során a „vasút-út” vált a település főutcájává (mint Körősi 
út, más néven 4601 j. út). A környék másik fontos útvonala a Vecsés – Némedi út volt. Ennek az útnak 
a nyomvonala is már rögzült a XIX. sz-ra. 
A Gyált jelentő néhai majorság a két út csomópontjától északkeletre helyezkedett el. 
 
Gyál kiparcellázása és beépülése gyakorlatilag a 30-as évektől napjainkig gyorsan halad. A település 
magja a Körösi út mentén két irányban kezdett terebélyesedni, a pesti városhatár és a Vecsési út 
között. Az, hogy a parcellázás és beépülés a Vecsési útnál megállt többek közt azzal is 
magyarázható, hogy a vasúti megállók beljebb helyezkedtek el, illetve természetes módon, aki csak 
tehette a városhatárhoz minél közelebb kívánt letelepedni (gyalogos munkába járás a Főváros felé). 
 
Mára a város belterületi lakótömbjei jórészt beépültek, egy jelentős részükben találhatók foghíj-, vagy 
megújítandó telkek, kiépülő, üres tömbből azonban viszonylag csak néhány van a belterület 
délnyugati, északkeleti, és északi szegélyén. 
 
A település története rövid, építészetileg homogén, szerkezetében azonban adódtak szemmel látható 
különbségek. A Körösi út északi oldalán általában szabályos tömbök, derékszögben találkozó, illetve 
továbbhaladó utcák jellemzők. A déli oldalon átfogó tervek nélküli parcellázásoknak látjuk jeleit: az 
utcák keskenyebbek is, de legfőképpen ritkábbak, nyomvonaluk töredezett, illetve nem folytatólagos. 
A két településrészt összefogó a Körősi útra keresztirányú átmenő út nincs a településen: a vasúti 
töltés kettévágja a települést. 
 
A város lakó területén az oldalhatáron álló, szabadon álló, ikres és zártsorú beépítési mód is 
megtalálható. Tervezői javaslat szerint a fejlesztési területek beépítése során a szabadon álló 
beépítési mód támogatandó. 
 
A XX. század második felében a település szabályosan osztott átlag 700 m2-es telekstruktúrán 
kialakult, oldalhatáron vagy szabadon álló beépítéssel és egyenes vonalvezetésű utcákkal 
találkozunk.  
 
A nagyobb telkek az intézményi, szolgáltató és különleges funkciók biztosítását szolgálják, amelyek a 
települések területén kisebb alközpontokban helyezkednek el, ebből következik hogy az intézmények 
összessége nem képez egységes településközpontot.  
 
A központi belterülettől délre Némediszőlő területén kiterjedt falusias területek helyezkednek el, 
melyek mára már számottevő mértékben beépültnek tekinthetők. A telekállomány változatos képet 
mutat 3000-6000 m2-es telkekkel.  
 
A település mai belterületén még találhatók beépítetlen foghíj telkek és területek. Ezek a foghíjak a 
telekszükségletet még ki tudják elégíteni. Elsődleges településpolitikai cél kell, hogy legyen ezeknek a 
foghíjaknak, hasznosítatlan területeknek a beépülését szorgalmazni.  
 

Ma a település főbb útjai a hosszan burkolt utak, ezek nem feltétlenül a környező területhasználat, 
vagy a közlekedési rendszertervezés szempontjából váltak gyűjtő utakká. Szabályozási szélességük 
sem tér el a többi lakóutcákétól. Hangsúlyozni kell, hogy a délnyugati településrész kedvezőtlenebb 
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szerkezeti adottságokkal, és kiépítettséggel bír, mint az északi. A déli részen hosszú feltáró 
(gyűjtő)utakat utólag létrehozni, csak telkek, telekrészek megszerzése árán, az utak szabványos 
keresztmetszetének megerőszakolásával, azaz nagy áldozatok árán lehetséges, ugyanakkor egy ilyen 
programra mégis szükség volna. 
 
A külterületi dűlőutak is meglehetősen ritkák, s nem tartanak úgy a falu felé, mint például a 
„hagyományos” falvakban, Ennek oka, hogy e mezőgazdasági területeket Vecsés, Némedi birtokosai 
használták, Gyál nem mint falu, hanem mint majorság működött egy nagyobb földhasználati és 
szerkezeti rendszerben. Gyál azután, a XX. században sem válhatott hagyományos, 
mezőgazdasághoz kötődő faluvá. 
A település területének döntő hányada családi-házas, telkes lakóterület. A lakóterületi 
településrészeket illetően megfigyelhető, hogy a lakófunkció mellett megjelenik a kereskedelmi-
szolgáltató funkció is. 
 

Telekméret vizsgálat 

A telekméret százalékos eloszlási arányát az alábbi táblázatban foglalja össze. A település 
közigazgatási területén elhelyezkedő kategóriákat csatolt ábrák mutatják be. A település belterületén 
parcellázott telkek túlnyomó többsége 550-1000 m2 között van. Itt a nagyobb méretű telkek elsősorban 
az intézményi és beépítésre nem szánt területekre jellemzőek. A központi belterülettől távolabb eső 
Némediszőlők településrészen és a központi belterülethez közel eső keskeny szalagtelkek mérete 
jellemzően 1000-2000 m2 között alakult ki. A beépítésre nem szánt külterületi településrészek, 
gazdasági, mezőgazdasági és erdőgazdasági területek mérete meghaladja az 1hektárt. 

 
vizsgált telekterület/m2 telek darabszám %-os eloszlás 

0-450 622 7 
450-550 570 6 
550-700 2518 27 
700-800 1731 19 
800-1000 1506 16 
1000-2000 1064 11 
2000-3000 305 3 
3000-5000 382 4 

5000-10000 298 3 
10000-8800000 342 4 
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1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat 

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 

Gyál város Önkormányzati tulajdonkataszterét a földhivatal által szolgáltatott földkönyv alapján az 
alábbi térkép mutatja be. A térkép alapján megállapítható, hogy az önkormányzati tulajdonú területek 
jórészt a közterületek és intézményi, szolgáltató funkciót betöltő területek. A település közigazgatási 
területén összesen 600 földrészleten mintegy 250 ha-on találhatók az önkormányzati tulajdonú telkek. 
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1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

Nem történt meg, jelen tervezési feladat megoldásához nem szükséges4.  
A tervezési alaptérkép a NKP Kht-től került beszerzésre (megrendelési szám: 0422‐1203‐13C2). 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1. funkció, kapacitás 

1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

                                                            
4 A 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (6) bekezdés alapján az 1.14.4 tartalmi elemei a településrendezési 
feladatnak és tervezési mélységének figyelembevételével elhagyhatók. 
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1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom 

1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes 
épülettípusok 

A helyzetfeltáró munkarész 1.14.1. pontja alatt a tervezési feladat megoldásához szükséges átfogó 
funkcionális, beépítési és építési karakterek vizsgálat megtalálható. (Az 1.14.5.1 – 4. pontok szerinti 
egyedi építményvizsgálatok jelen tervezési feladat megoldásához nem szükségesek, a 314/2012 
(XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (6) bekezdés alapján a tervezési mélységének figyelembevételével 
elhagyásra kerülhetnek.) 

1.14.6. Az épített környezet értékei 

A Kulturális Örökségvédelmi nyilvántartás szerint Gyál területén műemléki védelem alatt álló művi 
érték nem található. 
 
A Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány és a műemléki, régészeti szakági munkarész 
értelmében a településszerkezeti és szabályozási tervlapokon ábrázolásra kerültek a nyilvántartott 
régészeti lelőhelyek. 
 
A településnek jelenleg nincs helyi értékvédelmi rendelete, így sem a településszerkezet, sem az 
értékesebb épületek nem élveznek védelmet. 
 
A Településszerkezeti terven a művi értékek megfelelő védelme érdekében a HÉSZ-ben az 
értékvédelmet elősegítő előírások kerültek megfogalmazásra. 

1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

Gyál város területe már a 13. század végén lakott volt, erről egy 1293. augusztus 21-én kelt okirat is 
tanúskodik. III. Endre király döntése alapján ekkor került az okmányra a helység neve, akkor Gayul-
ként. Templomát 1324-ben említi először egy oklevél. Károly Róbert 1324. január 21-én írt oklevele a 
területen Szent György tiszteletére emelt templomról tesz említést. 
 
A falu az 1500-as években már puszta volt. A török hódoltság után Alsónémedihez csatolták. A terület 
a Rákóczi-szabadságharc bukása után került a Károlyi grófok tulajdonába. 
 
 
Az 1763-85 között készült első 
katonai felvétel:  
 
Ebben az időszakban a település 
területe még puszta volt. 
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A 19. század közepéről való második 
katonai felmérése (1806-1869):  
Mint egyutcás településkezdemény a 
mai Kőrösi út nyomvonala mutatkozik. 
Az I. és II. katonai felmérés között 
több mint száz év telt el, de jelentős 
tájhasználat változás nem történt a 
térségben. 

 
 
Az 1869-87 közötti időkben készült 
harmadik felújított katonai felvétel: 

 
 
A falu szerkezetének kialakulásában is komoly fordulópontot jelentett a vasút megépítése, melyhez 
véglegesen „hozzátalált” és megerősödött a Nagykőrösi út, mivel ekkor kezdődött a gyáli gazdaság 
látványos felfutása is. A következő évtizedek során a „vasút-út” vált a település főutcájává (mint Körősi 
út, más néven 4601 j. út). A környék másik fontos útvonala a Vecsés – Némedi út volt. Ennek az útnak 
a nyomvonala is már rögzült a XIX. sz-ra. 
A Gyált jelentő néhai majorság a két út csomópontjától északkeletre helyezkedett el. 
A 19. század végén a terület felértékelődött, itt volt ugyanis a főváros felé az alföldi szarvasmarha 
felhajtás útvonalának egyik utolsó állomása.  
A hatalmas kiterjedésű homokvidék szőlőültetvénnyel való betelepítése a fejlődés következő 
szakasza. Ebben jelentős szerepet játszott, hogy az 1889-ben megépült vasútvonal a községen haladt 
át, s a település fejlődésére való tekintettel két vasúti megállót is kiépített itt a vasúttársaság.  

 
A századforduló idején alig pár száz lakosú község a 20. század eleji parcellázások nyomán nőtt több 
ezresre. Gróf Károlyi László 1932-ben 334 holdat parcelláztatott fel, a dr. Dőri Ferenc féle és a Jálics 
Kálmán féle birtokból ugyancsak jelentős területeket osztottak fel. A három akciót a képviselő-testület 
összevonta, s kimondta: az új területekből "egy különálló község létesíttessék Gyál-pusztai 
központtal."  
Az uradalmi cselédség mellett megjelentek a fővárosból kikívánkozó polgárok is. A jó levegő, a ligetes 
táj, strandfürdők, vendéglők, kulturális és sportesemények szolgáltak alapul az élénk polgári élet, a 
hangulatos község kialakulásához. 
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A még Alsónémedihez tartozó pusztán az 1930-as években indulnak a telek parcellázások több 
helyen is, s gyakorlatilag a háború végére kialakul a mai Gyál magterülete, s 1945-ben önállósul a 
település.  
Bár az Alsónémeditől való önállósodás már 1935-től szerepelt a helyhatóság programjában, a háború 
közbeszólt, s csak annak befejezte után, 1944. december 27-iki első határozatában nyilvánította a 
települést a Nemzeti Bizottság önálló községgé.  

 
Ekkor már több mint háromezren lakták a községet, önálló postahivatala, távbeszélő- és 
vasútállomása volt. 
Gyál kiparcellázása és beépülése gyakorlatilag a 30-as évektől napjainkig gyorsan halad. A település 
magja a Körösi út mentén két irányban kezdett terebélyesedni, a pesti városhatár és a Vecsési út 
között. Az, hogy a parcellázás és beépülés a Vecsési útnál megállt többek közt azzal is 
magyarázható, hogy a vasúti megállók beljebb helyezkedtek el, illetve természetes módon, aki csak 
tehette a városhatárhoz minél közelebb kívánt letelepedni (gyalogos munkába járás a Főváros felé). 

 
A második világháborúban a front a település közelében volt. Hol a németek, hol a szovjetek foglalták 
el a települést. A háború után alakult a község lelkészsége (1945-ben). Ekkor hozták létre a 
templomépítő bizottságot is, a háborúban ugyanis az uradalmi kápolnák elpusztultak. 1948-ban egy 
vendéglőt alakítottak át kápolnává, később tornyot és sekrestyét építettek hozzá. Igazi temploma a 
községnek 1983-ig nem volt. 

 
Az 50-es évektől kezdve, amikor 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 községet: az infrastrukturális hiányok felszámolása, a 
közösséggé formálódás nehézségei voltak napirenden a következő évtizedekben.  

 
A 70-esévektől kezdődően a foglalkoztatási lehetőségek jelentős bővülése jellemezte a nagyközségi 
rangot elért Gyált, 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. 

 
1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

 
Gyál Község közigazgatási területén összesen 26 darab azonosított, az örökségvédelmi hatósági 
közhiteles nyilvántartásban szereplő lelőhelyről van adat. 
 
Nyilvántartott régészeti lelőhely 
A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a KÖH által 
nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védelem alatt állnak. 
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Gyál Város területén lévő azonosított régészeti lelőhelyeinek listája 
 
Nr Lelőhely neve Azon Korszak Jelenség Hrsz. 

1. 
Gyál, M5-ös 

autópálya mellett 
25565 

bronzkor 
római-kor, szarmata 

település 
település 

7000/9 

2. 
László-majori-dűlő 
(Gyál 7. lelőhely) 

27012 

kora-vaskor, szkíta 
középső-bronzkor 

római-kor, szarmata 
Árpád-kor 

település 
település 
település 
település 

0123/12,111,116,117,122,123,128,129
,134,135,140,141,146-148,151-154, 
157-166,169-172,0123/175-178,181-
184,187-190, 193-196,198-209,211-

214,217,218, 0131 

3. Gyál 7B. lelőhely 27013 

kora-vaskor, szkíta 
római-kor, szarmata 

Árpád-kor 
középkor 

 
ismeretlen-korú 

település 
település 
település 
település 

faragott kő 
sír 

7702, 7701, 0134 

4. Gyál 7C. lelőhely 27014 római-kor, szarmata település 0132/12,14-17,31-33 

5. Csárda-rét 27015 

bronzkor 
római-kor, szarmata 

Árpád-kor 
középkor 

település 
település 
település 
település 

029/25, 029/31-34, 034/20-22, 035/1-3, 
036/29,30,32,33,40,55-82, 

6. Gyál 9. lelőhely 27017 

bronzkor 
kora-vaskor, szkíta 
római-kor, szarmata 

népvándorlás-kor 
avar 

Árpád-kor 
középkor 

település 
település 
település 

 
település 
település 
település 

023/4-6, 024, 025/2-5,7,9-12 

7. Gyál 13. lelőhely 27018 
őskor 

Árpád-kor 
település 
település 

037/22,23,27,30,31,42-45, 47-52, 
040/2,9,10, 

8. Gyál 3. lelőhely 30951 

római-kor, szarmata 
népvándorlás-kor 

Árpád-kor 
késő-középkor 

település 
település 
település 
település 

0107/4,12,14,21,53, 0109/1,2, 
0110/149,152,153,156,157,160,161,16

4-173,179, 
180,216-224, 0110/225-233,257,258, 

0154/4,5 

9. M0 7a. lelőhely 30952 
őskor 

kora-vaskor 
újkor 

település 
település 
település 

0123/12,13,75,82,84,86,88,91,94-
97,100,101,103,250,253,258-273 

10
. 

M0 10. lelőhely 30953 

újkőkor 
római-kor, szarmata 

népvándorlás-kor 
késő avar 
Árpád-kor 

késő-középkor 
újkor 

település 
település 
település 

 
település 
település 
szórvány 

0110/10-13, 32,37-39,41-46,58, 65,66-
69,106,108,110,111,113-125,136, 

139-140,143, 
144,147149,183,186,190,191,194,196,

198,199,202,203,206, 
207,233,2667506 

11
. 

M0 22. lelőhely 30956 

őskor 
kora-vaskor, szkíta 
római-kor, szarmata 

Árpád-kor 
újkor 

település 
település 
település 
település 
település 

0117/1,3-6,9-11,14,18,19,21-23,25,27 
0118/2,3,6, 0119/37,44, 46,47-50, 
0119/65-74, 0122/2,4-7, 0123/215-

239,241,242,244,246-249, 0131, 7510, 
073/2,3, 075/1 

12
. 

M0 23. lelőhely 30957 
őskor 

népvándorlás-kor 
avar 

település 
település 

0123/107,108,113,114,119,120,125 

13
. 

M0 24. lelőhely 30959 

újkőkor 
rézkor 

római-kor, szarmata 
Árpád-kor 

újkor 

település 
település 
település 
település 
település 

044/8-11, 043/1-2, 042/1-3, 

14
. 

Némedi-szőlő 33357 ismeretlen kor település 0151/1,2,5, 0150/11-15 

15
. 

Rózsa-kúti 
- dűlő II. 

33358 

őskor 
bronzkor 

népvándorlás-kor 
Árpád-kor 

település 
település 
település 
település 

7100 

16
. 

Gyál 2. lelőhely 41322 
bronzkor 

római-kor, szarmata 
település 
település 

090/37,41,42,54,55,56 
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Árpád-kor település 
17
. 

Gyál 5. lelőhely 41331 
őskor 

római-kor, szarmata 
település 
település 

7000/13 

18
. 

Gyál 6. lelőhely 41332 
népvándorlás-kor 

avar 
település 0110/123,221,259,260, 0154/3 

19
. 

Gyál 11. lelőhely 41334 
népvándorlás-kor 

avar 
település 0110/125,261,262,266,267 

20
. 

Gyál 12. lelőhely 41335 
népvándorlás-kor 

avar 
település 0110/12,266 

21
. 

Gyál 15. lelőhely 41336 Árpád-kor település 036/7,21-27 

22
. 

Gyál 16. lelőhely 41337 
őskor 

Árpád-kor 
település 
település 

029/34-35 

23
. 

Gyál 17. lelőhely 41338 római-kor, szarmata település 0137/4, 0135/2, 0136 

24
. 

Gyál 18. lelőhely 41340 
őskor 

római-kor, szarmata 
település 
település 

0154/10-12 

25
. 

Némedi-szőlő, 
Schlosser-telep 

48659 
Árpád-kor 

 
település 0145/41 

26
. 

Bitó-hegy 54266 bronzkor, Vatyai k. temető 

0156/1-6, 0196175, 0156/3, 0157, 
0158/1-3, 0156/1-6, 

0159, 0160/1-3, 0163, 0166/4, 196177, 
196175, 196176, 196173 

1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

Gyál településszerkezetét tekintve a külterületből mesterségesen generált központi belterület, 
autópályák környezetében kialakuló gazdasági területek, valamint a belterülettől elszakadó 
Némediszőlő falusias lakóterület használatú területek képezik. A település múltját tekintve jelentős 
művi érték nem található a településen. Nincs egységet, jellegzetességet mutató utcakép, szerkezet, 
beépítés vagy a településre jellemző népi épület, építménytípus. 
 
A meglévő épületállomány karaktere is bizonyítja a község még nyomokban megőrzött régi karakterét, 
de alapvetően újjáépített község révén viszonylag „fiatal” korának tényét: az épületek jelentős részét 
az új építésű illetve XX. Század második feléből származó épületek alkotják, szintén jelentősen 
meghatározva ezzel a település- és utcakép hangulatát. 
A megmarad 40-50-es évek beli lakóházak közül is „sok” esett áldozatul az esztétikai érzéket és 
szakértelmet nélkülöző bővítéseknek, átalakításoknak, de a legjellemzőbb az épülettípushoz nem illő 
nyílászárók, színezések használata. A fejlesztéseknél fontos az új létesítmények megfelelő építészeti 
eszközökkel való környezetbe illesztése, (mérsékelt tömegalakítással, hagyományos arányrendszer-
kialakítással, anyaghasználattal, stb.).  

1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület 
Gyál területén nem található 

1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes 
Gyál területén nem található 

1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési 
emlékhely 

Gyál területén nem található 
1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki 
környezet 

Gyál területén nem található 
1.14.6.8. nemzeti emlékhely 

Gyál területén nem található 

1.14.6.9. helyi védelem 

Egyedi helyi védelemre javasolt épületek és műalkotások Gyál közigazgatási területén: 
- Városközpont, trianoni emlékmű 

A Városközpontban áll a város legújabb és legimpozánsabb emlékmű együttese, amely 
emlékezteti a gyáliakat és a városban járókat az I. világháborút követő békediktátumra. 
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- Katolikus templom (Szent István u.) 
Valamikor kultúrteremként, mások szerint kocsmaként szolgált az a régi épület, ami átalakítás után 
évtizedekig a katolikus közösség számára Isten házát jelentette. További toldozgatásától nem 
lehetett várni, hogy hosszú távon, méltó módon betöltse szerepét. A hívek új templom építése 
mellett döntöttek. 

- Református templom (Zrínyi Miklós u.) 
Ugyancsak jelentős látványosság a hasonló feltételekkel, Jakab Zoltán építész tervei alapján, 
erdélyi stílusban épült református templom. A Takaró Károly püspök által 1994-ben szervezett 
munka sikeres volt. 

- Millenniumi Park 
A város közepén 12000 m2 területen elhanyagolt állapotok uralkodtak, a város egykori egyik 
strandjának otthona, a Kaszás-kert.  

- Szent István tér (Szent István szobor) 
2000. augusztus 20-án átadásra került Gyál város első köztéri szobra. 

- Kopjafa 
Az 1848-49-es forradalom- és szabadságharc, ill. az 1956-os forradalom mártírjai emlékezetére 
állított kopjafa.  

- 1956-os emlékmű  
A forradalom 50. évfordulóján, 2006-ban állíttatta Gyál Város Önkormányzata az emlékművet, 
amely márvány talapzaton, stilizált békegalambokkal szimbolizálja a magyar nép 
szabadságvágyát. 

- Kálvin tér (Kálvin szobor) 
2001. október 31-én a város délnyugati részén, a Kálvin téren állították fel a Kálvin Jánost 
ábrázoló bronzszobrot. Az alkotást Barth Károly szobrászművész ajándékozta a városnak a 
reformáció emlékünnepén.  

- Széchenyi szobor - József Attila u. 
2005 novemberében adták át a város központjában, a Városi Egészségügyi Központ előtti 
parkban a Széchenyi Istvánt ábrázoló bronzszobrot. Ezt az alkotást is Barth Károly 
szobrászművész ajándékozta a városnak.  

- Arany János szobor - Kőrösi út 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár előtt álló mellszobrot 2007-ben állították. 
Készítője Barthné Mezőfi Mózer Ilona.  

- Ady Endre szobor - Ady Endre út 
Az Ady Endre Általános Iskola előtt álló mellszobrot 2008-ban adták át. Készítője Barth Károly.  

- Zrínyi Miklós mellszobra - Kossuth Lajos utca 
A 2007-ben átadott mellszobor a Zrínyi Miklós Általános Iskola aulájában található.  

- Őzike szobrok - Tulipán utca 
A Tulipán Óvoda udvarán áll az őz gidájával, Barth Károly szobrászművész alkotása. 

- Galopp Major 
Város egyik idegenforgalmi nevezetességének számít a Galopp Major, amely Némediszőlő 
városrész és az M5-ös csomópont között helyezkedik el. Az 5 hektárnyi, részben erdős területen a 
vendégeket 30m2-es gomba alakú "kunyhó" és étterem várja. A vályogból, nádból, fából épült 2 -
10 férőhelyes bioházakat alakítottak ki. 
A néprajzi hagyományokra építő, művészi összbenyomást keltő épületegyüttes harmonikusan 
illeszkedik a tájba. A vendégek festői környezetben lakhatnak, pihenhetnek, sportolhatnak. Az 
egyharmad hektáros mesterséges tavon csónakázni és fürdeni lehet, s van lehetőség lovaglásra 
is, amelyhez tíz hátaslónak építettek istállót. 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

A társadalmi és az épített környezeti rendszer közti konfliktusok valójában a társadalmi rendszeren 
belül zajlanak, és az épített környezet pedig visszatükrözi ezeket. 

 
Az épített környezet Településszerkezeti szintű konfliktusai: 

- A város beépített területeinek összenövése a szomszédos településekkel 
- Az "épített környezet" minősége, a települési karakter nagy kiterjedésű településrészekre 

kiterjedő hiánya 
- A központi belterülettől leszakadó Némediszőlő lakóterületi településrész helyzete 
- A Várost kettészelő Budapest-Lajosmizse vasúti nyomvonal térszerkezeti elhelyezkedése 
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- A városközpont hiányos funkciói, strukturálatlansága, az alközpontok esetenkénti hiánya, az 
alközpontok funkcióinak tisztázatlansága. 

 
Zavaró élettani hatások, konfliktusok: 

- Állattartás problémái a lakókörnyezetben 
- Szilárd tüzelésű kémények ismételt használata 
- 2 lakásos lakóépületek áthallási problémái 
- Megnövekedett közlekedésből eredő zajterhelés 
- Lakóterületek közlekedésből eredő korlátozott használata 
- Vendéglátóhelyek üzemeltetéséből eredő konfliktusok 
- Parkolás problémaköre a városközponti övezetekben és a vasárnapi piac környezetében 
- Illegális szemételhelyezés a települési zöld és erdőterületeken 
- Műveletlen területek allergén hatása 
- Lakatlan ingatlanok karbantartásának hiánya 

1.15. Közlekedés 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Gyál országos gyorsforgalmi kapcsolatait az M5 és M0 autópálya biztosítja. A közvetlen megközelítés 
a 4601-es sz. Körösi úton és a 4602-es sz. Vecsési úton lehetséges, az M0-n illetve az M5 autópályán 
kiépített csomópontokon. 
 
A 4601-es út ugyan nem tartozik a főváros-vidék között nagy forgalmat bonyolító országos utak közé, 
de Gyálon területén azonban még erős, egyaránt nagy személy-és teherforgalmat jelentő forgalom 
van, mely időbeli megoszlása stb. az agglomerációra jellemző. Az út szabályozási szélessége nagy, a 
burkolat mégis keskeny, az intézményi-üzleti funkciók megközelítése (kapubehajtók, parkolás) 
nehézkes, balesetveszélyes. További negatívum a szintbeni vasúti keresztezés. 
 
A 4602-es jelű szerepköre: a térségi jelentőségű, forgalmas út. A forgalom a belterületen (Vecsési u.) 
a Körösi úthoz hasonló általános problémákkal bír, a külterületen a kedvezőtlen vonalvezetés, a 
keskeny korona és burkolatszélesség okoz problémákat. 

1.15.2. Közúti közlekedés 

A belterületen az északi településrészen vannak nagyobb szabályozási szélességű, a gyűjtőút 
funkciót jól betöltő utak: Pesti u., Ady Endre u., Zrínyi u., Széchenyi u. A déli településrész gyűjtőút 
szerepkör betöltésére kijelölt utak vonalvezetése gyakran megtört, a szabályozási szélesség kisebb: 
Brassó u., Bacsó B. u.  
A lakóutcák állapota vegyes, a településen még mindig sok a burkolatlan utca, ezeknek csak kisebb 
része van úgy kialakítva (stabilizált út, működőképes árok), hogy az a minimális igényeknek megfelelő 
legyen. 

A külterületi települési közutak két funkciója: 
- Mezőgazdasági földutak 
- Telephelyek bekötőútjai 

1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1. közúti 

A közösségi közlekedés tekintetében a város jól ellátottnak minősül, hiszen több BKV járat is érinti a 
települést és egyúttal az akcióterületet is. Ezek a fekete 55-ös (Boráros tér – Gyál, Vecsési út), a piros 
84-es (Kispest, Határ út – Gyál, Deák F. út), a piros 89-es (Kispest, Határ út – Gyál, Bem J. út), a piros 
94-es (Kispest, Határ út – Gyál, Vecsési út), a piros 94E jelzésű (Kispest, Határ út – Gyál, Vecsési út) 
buszok. Emellett az éjszakai 994-es (Dél-Pesti autóbuszgarázs - Gyál, Vecsési út) járat is növeli az 
ellátási színvonalat.  
A Kőrösi úton a Volán autóbuszjáratai is közlekednek, de csak Budapest irányába (a főváros felől más 
útvonalon érkeznek a városba). Ennek megfelelően buszöböl csak az út szelvényszám szerinti bal 
oldalán üzemel. Gyálról reggel lehet eljutni Ócsára, majd délután vissza Dabasról Ócsa-Felsőpakony 
betérőkkel, s Gyálon keresztül a Népligetig viszi az utasokat. 
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Összefoglalóan: Gyál tömegközlekedését a BKV 55, 84E, 89E, 94E, 184E és 284E autóbuszjáratai 
biztosítják. Kedvező, hogy ezek a járatok Gyál területén nagyobb fordulót tesznek. A járatok követési 
ideje 10-30 perc. 
A település déli részének utasforgalmát a 89E járat bonyolítja le, a többi járat az északi 
településrészen hurokjáratban közlekedik. 

1.15.3.2. kötöttpályás 

A városon keresztülhalad a Budapest – Lajosmizse egyvágányú, nem villamosított vasúti mellékvonal. 
A vasúti közlekedésben az elővárosi forgalom szerepe a legfontosabb. Bár az autóbusz közlekedés 
könnyebben elérhető, rugalmasabb, Gyálon ma is sokan választják a vasutat a távolabbi, belső pesti 
állomások (Ferencváros, Nyugati-pu.) elérésére. A településen jelenleg két megállóhely található. 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

Kerékpárút jelenleg nincs a településen, azonban építésére magas az igény. Az Önkormányzat 2006-
ban fogadta el Kerékpáros Közlekedési koncepcióját, amelyben a kerékpáros gyűjtőút hálózat 
kijelölésre került. Ennek fő gerince a Kőrösi út – Gyáli patak – lajosmizsei vasút melletti mintegy 5 km-
es szakasz.  

1.15.5. Parkolás 

A települések közlekedési rendszerének része az álló, azaz parkoló forgalom feltételeinek 
megteremtése, vagy korlátozása, szabályozása. Gyál területén a parkolási létesítmények általában 
kiépítettek, helyenként azonban kevés férőhellyel rendelkeznek, de kaotikus parkolási helyzet nem 
fordul elő a városban. Fellelhető volt néhol rendszeres szabálytalan várakozás, főként a városközpont 
környezetében, ami a városközpont projekt keretében megnövekedő férőhely szám és átrendezett 
forgalmi helyzet következtében megszűnt.  

1.16. Közművesítés 

Gyál város fejlődésében az elmúlt időszakban a közlekedési és közmű infrastruktúra mutatta a 
legintenzívebb és leglátványosabb fejlesztéseket. Elmondható, hogy a város összközműves ellátása 
befejeződött az alapközművek a vízellátás villamosenergia-ellátás mellé a város teljes szennyvíz-
csatornázottsága is megvalósult. Az energiaközművek és a hírközlés tekintetében a város ellátottsága 
szintén teljesnek tekinthető. 
 
Az a gazdasági fellendülés mely a 2000-es években megindult és a település beépítésfejlesztéseit 
igényelte volna mostanra lefékeződött. Ezen gazdasági változások még inkább előtérbe helyezték a  
az érvényben lévő és az elfogadott szerkezeti és szabályozási tervek felülvizsgálatát és azok 
területfelhasználásának módosítását.  
Közművesítésnél az új beépítés-fejlesztések mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni, a régi 
közművezetékek – főleg a vízellátás – rekonstrukcióját, valamint a település vegyes (Vt) 
területfelhasználási területeken a zárt felszín-közeli csapadékcsatornázás előtérbe helyezését.  
 
A város összközműves ellátottsága a területfelhasználás módosításaira kedvezően hathatnak, mivel 
az átsorolások kisebb közműigényekkel kerülhetnek megvalósításra 
A vízi-közművek közül a vízellátás a 90-es évek kommunális - fajlagos 200 - 300 l/fő,d vízigények - 
fogyasztásának megfelelő kapacitásokkal valósultak meg. Ennek megfelelően a fővezeték rendszer a 
jelenlegi és várható lakossági 100 – 150 l/fő,d fajlagos vízigények fogyasztása mellett többlet 
kapacitásokkal rendelkeznek. 
A szennyvíz-csatornázás is teljes körűnek mondható, mely elválasztott rendszerű. 
Az energia közművek közül mind a villamosenergia-ellátás, mind a gázellátás teljes ki építettségűnek 
tekinthető a városban.  A villamosenergia-ellátásnál korszerűsítési igények kerültek előtérbe az elmúlt 
időszakban.  
A városban továbbra is a csapadék-vízelvezetés tartozik azon feladatok közé, melyet a burkolt utak 
kiépítésével egy időben, illetve a meglévő burkolt utak mentén ahol nem került megvalósításra, meg 
kell oldani.  
A többi közművezeték, a szennyvízcsatornázással együtt megfelelő alapkapacitásokkal rendelkeznek, 
de a település intenzív fejlődése az új beépítésekhez a közművek további fejlesztését is maga után 
kell, hogy vonja. 
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Ki szeretnénk újfent emelni, hogy a közműveket lehetőleg közterületeken kell elhelyezni. A jelenleg 
magánterületen húzódó vezetékeket közterületre kell kiváltani. 
 
A közművesítési munkarészünk elkészítéséhez felhasználtuk az egyeztetéseink során kapott 
információkat, és helyszíni vizsgálatainkat, valamint az általunk városra készült rendezési tervek 
közmű munkarészeit. 
A következőkben az egységesség érdekében, szöveges formában, szakáganként ismertetjük a város 
közművezetékeinek - vízellátás, szennyvízcsatornázás, gázellátás villamosenergia-ellátás, 
csapadékvíz-elvezetés, hírközlés – meglévő rendszereit, továbbá a szerkezeti terv módosított terület-
felhasználási övezeteinek megfelelően ismertetjük az egyes területek javasolt közmű-beavatkozásait. 

1.16.1. Víziközművek 

1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz 
hasznosítás) 

Gyál város vízellátó hálózata nagyrészt körvezetékes. A hálózat jelenleg többlet kapacitásokkal 
rendelkezik. 

A városi vízmű - kutak és víztisztító-telep - 5000 m3/d víztermeléssel üzemeltethető. A város 

vízfogyasztása csúcsban 4000 m3/d, míg az átlagos fogyasztás 2000 m3/d. A vízfogyasztás átlagos 
és csúcsértékei az elkövetkezendőkben várhatóan közelednek egymáshoz a víz árának 
növekedésével és a vízellátásba bekapcsolódó ingatlanok miatt. Az utóbbi, új beépítéseknél már 
szinte csak a közüzemi vízellátást alkalmaznak. 
 
A város a TRT szerint jelentős fejlődésen megy keresztül. A beépítés fejlesztésével a várható átlagos 

távlati vízigény elérheti a 4000 m
3
/d mennyiséget, mely még nem igényeli vízmű bővítését.  

A városi vízellátó hálózat megfelelő a nagyobb vízigények kiadására. A fővezeték rendszer NÁ 400 és 
NÁ 300, NÁ 200 mm-es, míg az elosztóhálózat és NÁ 150, NÁ 100 mm átmérőkkel üzemel, amely 
jelentős távlati vízigények kiadására is alkalmas.  

1.16.1.2. szennyvízelvezetés 

Gyál város csatornázása elválasztott rendszerű, mely a Gyál-Üllő- Vecsés kistérségi 
szennyvízelvezető rendszer részeként üzemel. A kistérségi regionális rendszer kialakítására 
kedvezően hatott, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek ZRt. a három település szennyvizeinek 
fogadását vállalta és így nem kellett a szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés kérdésével 
foglalkozni.  
A három város kiépült kistérségi regionális csatornarendszere jól átgondolt, az 1995-évben 
megkezdődött, több mint 10 éves fejlődésnek megfelelő kapacitásokkal, akkori gazdasági 
viszonyokhoz tartozó befogadóval, szennyvízelhelyezővel - FCSM Rt. csatornahálózat – jött létre és 
valósult meg. 
Gyál város központi1. számú szennyvízátemelője a Petőfi utcai átemelő. A városban a gyűjtőrendszer 
gravitációs, míg a továbbító rendszert az egyes részvízgyűjtők között nyomóvezetékek alkotják. A 
központi 1. számú Petőfi utcai átemelőn kívül, 14 átemelő és részvízgyűjtő-terület került kialakításra.  

 
A városi 1-0-0 főgyűjtő a Szent István utcában épült ki DN 400 mm-es átmérővel.  
Az 1-0-0 gyűjtőrendszer fogadja a részvízgyűjtő-területek szennyvizeit.  
A központi 1. számú átemelőn kívül jelentősebbnek tekinthető átemelők:  

- 2. számú /Erdősor utcai/ 
- 3. számú /Autóker/ 
- 4. számú /Ibolya utcai/ 
- 5. számú /Szélső utcai/ 
- 6. számú /Magyar utcai/ 

A felsorolt átemelők mellett, meg kell említeni az un. Imperiálgazdasági terület és az új TESCO 
átemelőjét, mint szintén jelentős átemelőket. 
A Petőfi utcai központi átemelő NÁ 200 mm-es acny és NÁ 300 mm-es KPE nyomóvezetékekkel 
rendelkezik, melyek a regionális rendszer központi (RK jelű) átemelőjéhez továbbítják a város 
szennyvizeit. 
Gyál város átemelőinek jelenlegi átlagos szennyvízhozamait, és az átemelőkhöz tartozó 
nyomóvezetékek adatait a 2. számú táblázat tartalmazza Gyál város átemelőinek adatai 
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2. sz. táblázat 

nyomóvezeték hossza (fm) és átmérője (mm) 
átemelő megnevezése, 

helye 
átemelt átlagos 

mennyiség (m3/d) 

hossz átmérő 

Munkácsi utca 10 20  - 

Kiskomáromi utca 80 325  - 

Kosztolányi utca 110 32 110 KPE 

Majakovszkíj utca 90 220  -  

Szélső utca 600 550  - 

Autóker 580 1250 150 KMPVC 

Móra Ferenc utca 300 127 200 KMPVC 

Szondi utca 40 85  - 

TESCO 300 925 160 KPE 

Kacsóh Pongrác utca 40 196 63 KMPVC 

Magyar utca 400 375  - 

Ibolya utca 140 475 160 KPE 

Erdősor utca 900 725 150 acNY 

Petőfi utca 1300 2x2080 200 acNY, 300 KPE 

 
A településen teljes szennyvíz-csatornázottsággal lehet számolni. Jelenleg az üzemelő 
csatornahálózat hossza 45 km. A gravitációs csatornákkal összegyűjtött szennyvizeket 14 db átemelő 
továbbítja a I. számú átemelőbe, amely nyomóvezetéken nyomja át a központi regionális átemelőbe.  
A regionális átemelő fogadja a városok - Gyál, Üllő, Vecsés - központi átemelőitől érkező 
szennyvizeket. A regionális átemelőtől kiinduló a befogadó fővárosi csatlakozási pontig – Halomi úti 
csatornáig – kiépült NÁ 400 mm-es nyomóvezeték vízszállító képessége 1,0 – 1.5 m/s sebesség 
mellett 125,6 - 188,4 l/s, (10.850,0 – 16.277,8 m3/d.)  

A városban elvezetésre kerülő becsült szennyvízmennyisége 2100-2500 m3/d. 

1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A város csapadékvíz-elvezetés szempontjából részben zárt csapadékcsatornákkal - parkolók esetén -, 
részben nyílt árkokban elszivárogtatással történik. A felszíni vizek befogadója elvileg a Gyáli 1. számú 
főcsatorna, de egységes elvezető rendszer nem épült ki.  
Az új beépítéseknél biztosítani kell a csapadékvizek elvezetését, azaz burkolt út létesítése csak 
vízelvezetéssel lehet megépíteni. Itt javasoljuk - a központi belterületen - a zárt csőcsatornákat, de 
legalábbis a felszín-közeli zárt csatornákat célszerű alkalmazni. 
 
Gazdasági területek csapadék vízelvezetésénél a település befogadója - mint azt már az előzőekben 
is említettük - a Gyáli 1.sz. főcsatorna, mely "A" vízminőségi kategóriába tartozik. Az 1. számú 
főcsatornába ezért csak megfelelően - környezetvédelmi előírásokat kielégítő - tisztított 
csapadékvizeket lehet bevezetni. 
A Gyáli patak revitalizációja 2011-ig megtörtént. 
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1.16.2. Energia 

1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia ellátás) 

A Gyál város villamosenergia-ellátását 20 kV-os szabadvezetékes hálózatok biztosítják. A tervezési 
területek jelenlegi villamosenergia-igényét a meglévő kis-, és középfeszültségű hálózatok biztosítani 
tudják. 
A gazdasági és rekreációs területek a villamosenergia-ellátás biztosításánál számítani kell a 
villamosenergia-hálózat háttérfejlesztésére, továbbá a középfeszültségű hálózatok kiépítésére.  

1.16.2.2. energiagazdálkodás és energiaellátás (gázenergia ellátás) 

Gyál város lakossági és kommunális (közintézményi) fogyasztóinak hő-ellátása gázenergiával történik.  
A város gázellátása a Bp. I. nagynyomású gáz körvezeték gázátadó állomásról történik. Az 15.000 
m3/h teljesítményű gázátadótól nagy-középnyomáson érkezik a gáz a városi nyomásszabályozókig. A 
nyomásszabályozók után a középnyomású hálózat gerincvezetékei NÁ 200, NÁ 160, NÁ 110 mm-es 
átmérővel épültek ki. Az elosztóvezetékek NÁ 90, NÁ 63 mm-esek (P-10). 
 
A nagyobb gázigényű gazdasági területek nagy-középnyomású rendszerről kapják a gázellátást. 
A gazdasági területek gázellátásánál javasoljuk kiépíteni a nagyközép-nyomású vezetéket és nyomás-
szabályozókat, majd nyomásszabályozók után a középnyomású ellátó-hálózatot. A lakóterületi 
fejlesztési területek gázellátását várhatóan a meglévő hálózatokhoz történő csatlakozással, új 
vezetékrendszer létesítésével biztosítható.  

1.16.2.3. energiagazdálkodás és energiaellátás (termékvezetékek) 

Gyál város területét az M0 autóút mentén észak dél írányában több termévezeték érinti. 
keresztülhúzódó Barátság I. és a Barátság II. kőolajvezeték húzódik.  
Az un. csőcsorda vezetékeinek biztonsági védőövezete a következő: 
DN 400 mm-es barátság I.: 10-10 m 
DN 600 mm-es barátság II.: 18-18 m 
DN 200 mm-es Százhalombatta-Tiszaújváros: 13-13 m 
Százhalombatta -Ferihegy: 7-7 m 
A védőövezeten belüli beépíthetőség feltételeit a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A§ 
tartalmazza. 

1.16.2.4. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 
energiagazdálkodás lehetőségei (MTA kutatásaiból) 

Hazánkban az elmúlt években az energiapolitika szerves részévé vált a megújuló energiaforrások 
használatának elősegítése. 
 
A hazai energiaellátás rendszerében a megújuló energia felhasználásának öt forrásával lehet 
és kell számolni: ezek a biomassza, a földhő, a nap, a szél és a víz.  
 
Hazai viszonylatban az összes megújuló energiafelhasználás 72,5%-át a tűzifa teszi ki. A geotermikus 
10,3%-ot, a vízenergia 1,9%-ot, a növényi és egyéb szilárd hulladékok 10,9%-ot, a hasznosított 
napenergia 0,15%-ot ad az összesbe. A szeméttelepi biogázból, a települési szennyvizekből nyert 
biogázból és a kommunális szemétégetésből 2,75% származik. 
 
A legnagyobb részarányt a biomassza, azaz a mezőgazdaságból, az erdőgazdálkodásból származó 
hulladékok, valamint az ipari és települési hulladékok biológiailag lebomló része jelenti.  
 
A biomasszát elsősorban közvetlen hőellátásra és kapcsolt energiatermelésre célszerű hasznosítani. 
A biomassza közvetlen villamosenergia-termelésre történő hasznosításának azonban rosszak az 
átlagos energetikai mutatói.  
A biomasszát elsősorban távhőellátásra, konkrétabban falufűtésre érdemes fordítani, és ide tartozik a 
családi házak egyedi fűtése is, ám ez utóbbi az előbbieknél gazdaságtalanabb. A családi házak fűtése 
biomasszával mindenekelőtt a fűtőanyag-termelők érdeke. A távfűtésben történő alkalmazás pedig 
elképzelhetetlen az állami beavatkozás nélkül.  
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Egyes biomassza típusoknál - trágya, lágyszárú növények, szennyvíziszap, települési hulladék - a 
tüzelési technikákkal szemben célszerűbb átállni a biogáztermelésre, amely a vidékfejlesztésnek is 
fontos eszköze lehet. A biogáz, amely mind a távhő- mind a gázellátásban hasznosítható- a jelenlegi 
földgázfogyasztás akár 11 százalékát kiválthatná. 
 
A földhő vagy geotermikus energia alapja a szilárd talaj felszíne alatt, a felszíni vizekben - 
elsősorban termálvizekben -, valamint a levegőben hőként tárolt energia.  
Magyarországot nemzetközi összehasonlításban „nagyhatalomként" szokták emlegetni 
geotermikusenergia-vagyonunkat látva.  
A földhő villamos energia előállítására vagy hőtermelésre is felfogható, ám az előbbit nem javasolják a 
földgáz kiváltására. A termálvizeink hőjének közvetlen energetikai hasznosítása határozottan előnyös 
minden más hőtermeléssel összehasonlítva, ezért intenzív fejlesztés szükséges a közvetlen hőellátás 
növelése érdekében. 
A földhő hasznosítása állami szerepvállalást igényel. Olyan stratégiai vizsgálatok szükségesek, 
amelyek figyelembe veszik az épületek hőellátása mellett a gyógyászati és turisztikai felhasználást is.  
 
A napenergia felhasználása jelenleg a legkisebb arányú a megújuló energiaforrások között. 
A napenergia legjobb alkalmazási lehetősége az időszakosan üzemeltetett létesítmények, például a 
kempingek, panziók, nyaralók energiaszükségleteinek kielégítése. Meleg víz előállítására 90 
százalékos hatásfokkal hasznosítható, éves átlagban azonban a hatásfok 30-50 százalékos. A 
tanulmány szerint az un. fotovillamos napelemek az elkövetkező időszakban még nem válnak a hazai 
villamosenergia-rendszer fejlesztésének számításba vehető részévé, kialakításuk elsősorban az 
autonóm áramforrások szempontjából szükséges és lehetséges. A hőellátásban azonban indokolt 
növelni a napelemek szerepét, mert a nyári melegvíz-ellátásban számottevő földgáz-megtakarítást 
eredményezhet. 
 
Kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a szélenergia-hasznosítás vizsgálatának, mert még a hozzáértők 
körében is komoly viták vannak a szélerőművek gazdaságosságáról. A szélerőművek létesítésének 
csekély szerepe van a munkahelyteremtésben, és megoszlanak a vélemények a megtakarított (tehát 
ki nem bocsátott) szén-dioxid mennyiségéről is. Mérlegelni kell ugyanakkor azt is - hívják fel a 
figyelmet a szakértők -, hogy a közeli jövőben a megújuló energiaforrások közül a villamosenergia-
termelésben kulcsszerepet játszhat a szélenergia. 
Fontos szempont az is, hogy a szélerőművek energiatermelése nem egyenletes, így alkalmazásukkal 
párhuzamosan szivattyús tározós erőművek létesítése is szükségessé válhat.  
 
A hazai vízenergia-hasznosítás jövője csak akkor tervezhető -, ha reálisan értékeljük Bős-Nagymaros 
kudarcának tapasztalatait. Magyarország ugyan nem gazdag vízenergiában, hiszen kevés a hegy és 
a csapadék is, bővizű folyóink pedig lapos területen folynak, a bős-nagymarosi térséget figyelmen 
kívül hagyva azonban a Dunán Adonynál és Fajsznál is szóba jöhet egy-egy erőmű építése. Ezt az is 
indokolná, hogy a folyó az erőművek által hajózhatóbbá válna, a vízlépcsők segítenék a Dunai 
Hőerőmű, valamint fedeznék a Paksi Atomerőmű bővítésének többletigényét hűtési célú frissvízből, 
javítanák az árvízvédelem hatékonyságát és olcsóbbá tennék a hidak építését. Az éghajlatváltozás 
miatt a Duna átlagos vízszintjének apadása várható, és az ilyen létesítmények e csökkenést is 
ellensúlyoznák. 

1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

A jelenlegi hasznosító technológiák még nem alkalmasak arra, hogy a megújuló energiahordozók 
teljes mértékben helyettesítsék a hagyományos energiaforrásokat, de igen nagy mértékben 
csökkenthetik a felhasználási ütemüket, és a hasznosításukkal járó környezeti károkat. 
 
Gyál város önkormányzata több szinten gondolkodik energiagazdálkodás, energiahatékonyság terén. 
 
A megújuló természeti erőforrásokat hasznosító technológiák fejlesztése és elterjedése csak jelentős 
állami támogatással oldható meg. 
 
Gyál város számára is állami segítséggel kezdődhetett el és valósult meg a megújuló energiaforrások 
közül a napkollektor alkalmazásának lehetősége a város oktatási intézményeiben. A komplex 
energiahatékonysági beruházások részeként hőszigetelés és nyílászáró csere is tervezett. 
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Az önkormányzat közeli tervei között szerepel energiaerdő telepítése mintegy 90 hektáros területen a 
külterület déli részén. A város elkötelezett a zöldenergia-hasznosítás arányának növelése mellett, e 
célt szolgálja a terület biomassza-termelésre történő hasznosítása is.  

1.16.3. Elektronikus hírközlés  

1.16.3.1. Vezetékes elektronikus hálózat 

Gyál és így a tervezési területek vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Monortel Rt. utódja, az UPC 
Zrt. biztosítja. A távbeszélő társaság a legkorszerűbb adatátviteli rendszert építette ki, amely alkalmas 
lesz mind a lakossági, mind a gazdasági szféra magas színvonalú ellátására. 
A település 29-es körzetszámon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. A 
meglevő hálózat továbbépítése műszaki hátteret biztosít a tervezési területek vezetékes távközlési 
ellátására. 
A tervezési terület hírközlési ellátását a konkrét funkciók rögzítése után az engedélyezési tervek során 
kell meghatározni. 
 
1. A vezetékes hálózatok elhelyezési lehetőségét illetően rögzítendő a vezetékes hírközlési 
létesítmények elhelyezhetőségére vonatkozóan: 
 
A közterületen mindkét oldali járda területe biztosított a hírközlési alépítmény elhelyezésére. 
A hírközlési létesítmények elhelyezési lehetőségét a 7/2006 (V.17.) IHM rendelettel többször 
módosított 29/1999 (X. 6.) KHVM rendelet szabályozza, valamint a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet – 
az elektronikus hírközlésre vonatkozó előírásait – szabályozza, melyet a település tervezési terv során 
figyelembe kell venni. 

1.16.3.2. Vezeték nélküli hírközlési építmények 

A távközlési ellátottságot a tervezési területek térségében is, így a tervezési területen is lényegesen 
növelheti a mobiltelefonok használata. Ennek szabad kereskedelmi forgalma és műszaki területi 
korlátja nincs, így igényhez igazodóan korlátlanul használható.  
 
Gyál városában valamennyi vezeték nélküli táv- és hírközlési szolgáltató (T-Mobile, TELENOR, 
Vodafone) megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 
A városban a mobilszolgáltatók teljes lefedettséget biztosítanak. A település lakott területein kívül az 
autópálya lefedettsége is biztosított.  

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

1.17.1. talaj 

A város talajviszonyaiból következően környezetvédelmi szempontból elsősorban a defláció elleni 
védelem kérdései vetődnek fel. A laza homokos feltalajjal rendelkező területekről származó 
porterhelés a közvetlenül érintett utak és külterületi létesítménynek mellett a belterületet is terheli. A 
védekezés elsődleges módja a kibocsátó felületek csökkentése, minél állandóbb növényzeti fedettség 
biztosításával, ennek leghatékonyabb módja a fák, erdők telepítése. A telepítéseket a légáramlási 
viszonyokat, a szélirányok gyakoriságát és erősségét figyelembe véve kell meghatározni. A belterület 
elhelyezkedése ebből a szempontból viszonylag kedvező, mert az elsődleges porszennyező 
szántóterületektől az uralkodó széliránnyal ellentétes, északi irányba esik. A védekezés másik módja, 
az immissziós területek megkötő képességének javítása, vagyis a belterület, a beépített területek és 
ezen belül is a lakóterületek fokozott fásítása, a zöldfelületi arányok lehetőség szerinti növelése. 
  
A településen a porszennyezettség nyomon követésére, mérésére vonatkozó adatok, dokumentációk 
nem ismertek. 
A talaj szennyezésére illetve szennyezettségére vonatkozó vizsgálatok és adatok ugyancsak nem 
ismertek, erre vonatkozó jelek a felszínen nem mutatkoznak. Leszámítva a külterület egyes részein itt 
is sajnálatosan megjelenő illegális hulladéklerakások helyeit, ezek azonban többnyire nem veszélyes, 
inert anyagok (sitt, háztartási hulladék). A régi szeméttelep lerakással szennyezett területén a lerakás 
megszűnt, a telep felhagyásra került. A város déli külterületén kialakított korszerű kistérségi 
hulladéklerakó telep szigetelt aljzattal és a talaj- valamint a talajvíz védelmét biztosító technológiával 
és megfigyelő rendszerrel, folyamatos rekultivációval üzemel. 
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A terv előkészítő eljárása során talaj- és földvédelmi szempontból figyelembe vehető adatszolgáltatás 
a Pest m. Kh. Földhivatalától érkezett, amely közli a település összefoglaló adatait, az alábbiak 
szerint: 

 
A fenti adatközlésből kiderül, hogy a mezőgazdasági területeken belül az átlagosnál jobb minőségű 
területek aránya a szántó művelési ágban (~862 ha) ~32% az összes terület (MÖT ~992 ha) 
arányában ~30%. 
A KÖRINFO adatbázis „Talajtérképek” layere Gyálra vonatkozóan (Agrotopo GIS) monitoring pontot 
jelez a felsőpakonyi határnál. 

1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek 

A város legjelentősebb kisvízfolyása a Gyáli patak, amely több, mesterségesen rendezett 
oldalcsatornával rendelkezik (ezek leírása a felszíni vízrendezési fejezetben). 
A Gyáli patak természetszerű állapotának erősítésére és fenntartására revitalizációs terv készült. 
A területen kialakult állóvizek a külszíni bányászat következtében kialakult bányatavak, amelyek 
rekultivációja megtörtént. Természetes tóval a település nem rendelkezik. 
Az OVH nyilvántartása szerint Gyál és környezete belvízzel enyhén veszélyeztetett I-II. kategória: I.: 
„Belvízzel alig veszélyeztetett terület” II.: Belvízzel mérsékelten veszélyeztetett terület. 
(Az ehhez csatolt térképmellékletet a cd-dokumentáció függeléke tartalmazza.) 

A 11/2010. (IV.28.) KvVM rendeletben felsorolt folyószakaszok mértékadó árvízszintjéhez rendelt 
nagyvízi mederrel nem érintett és árvédelmi szempontból nem veszélyeztetett. 
Gyál területén említésre méltó vízszennyezés nem ismert, a múltban legintenzívebb potenciális 
szennyezőforrások, a szennyvíz bejutás és a szigetelés nélküli hulladéklerakás felszámolásra 
kerültek. A város szennyvízcsatornázása kiépítésre került és folyamatos fejlesztés alatt áll 
(rendszerének leírása a vízlevezetési közmű fejezetben), a korszerű hulladéktelep átadásával pedig a 
kommunális hulladéklerakásból eredő szennyezés is kizárt. 
 
A Nemzeti Környezetügyi Intézet KDV Kirendeltsége a tervhez adott adatszolgáltatásában vízvédelmi 
szempontból az alábbiakra hívja fel a figyelmet: 
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Emellett betartandó az OTrT „felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő övezetének” előírása is. 
Az ivóvízbázis védelmére is figyelmet kell fordítani: 

 
 
A település területén az ivóvíz célú vízkivétel mellett a meglévő külterületi kutak mezőgazdasági célú 
öntözést szolgálják. 
A szennyvízcsatornázás megoldott, a tisztítás a fővárosi rendszerben történik.  

A KDV-KÖVIZIG által koordinált Gyáli – patak revitalizációs tervéhez méréseket végzett a Magyar 
Vízépítő Zrt., az adatokat a vízügyi igazgatóságnál archiválták. 
A felszíni és felszín alatti vízminőségi állapotot rendszeresen rögzítő egyéb mérési és értékelési 
dokumentációk, illetve ezek adatai, nem ismertek. 
 
A KÖRINFO adatbázis „Felszíni víz” layere Gyálra vonatkozóan nem tartalmaz adatot és információt, 
„Felszíni alatti víz (FAVI)” layere nitrát monitoring pontot jelez a felsőpakonyi határnál (a fenti, talajos 
monitoringpont mellett). 

1.17.3. levegőtisztaság és védelme 

1.17.4. zaj- és rezgésterhelés 
A két témakör együttes tárgyalása indokolt, mivel ma is érvényes a tervelőzmények azon 
megállapítása, hogy Gyál elsődleges levegő szennyező, zaj- és rezgésterhelő forrása egyaránt a 
közúti közlekedés. Ennek mértéke az igazgatási terület egészére vetítve igen jelentős elsősorban az 
autópályákon lebonyolódó nagymértékű átmenő forgalom következtében (a forgalmi adatokat lásd a 
közlekedési vizsgálatban). A forgalmi terhelés és az ezzel arányos zaj- és légszennyezési kibocsátás 
területi eloszlása azonban kedvező a védendő belterületek és a szennyezett területek átfedését 
illetően: a legterheltebb zónák külterületen, a lakóterületektől kellő távolságban húzódnak, ugyanakkor 
a belterületi átmenőforgalom nagyságrendileg csökkent, elsősorban É-D irányban (Kőrösi út) az M0 és 
M5 autópályák megépítésével. Ennek ellenére nem elhanyagolható a K-Ny irányú átmenőforgalom 
(Bem J. u. – Vecsési út), amelynek összetétele is kedvezőtlen – és további intézkedéseket igényel. 
Ugyancsak megoldatlan a belterület É-D irányban kettéosztó vasútvonal zaj-és rezgéshatásának 
kezelése, mivel a zajvédelmi szempontból indokolt védőtávolság számos lakótömb felé nem biztosított 
(a környezetvédelmi program a vágánykorszerűsítés szükségességét és az éjszakai határérték 
túllépés káros hatásait rögzíti). 
A telephelyi zaj- és légszennyezési kibocsátások tapasztalatok alapján becsülhető mértéke jóval 
alacsonyabb, jelenlegi szintjén környezetvédelmi problémákat nem okoz.  
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2006. évben készült el Budapest és vonzáskörzete zajtérképe, amely Gyál területét is érinti. Ezen túl a 
zaj- és rezgésterhelési állapotot rendszeresen rögzítő mérési és értékelési dokumentációk, illetve 
ezek adatai, nem ismertek, - erre vonatkozó érdemi adatszolgáltatás az előkészítés során nem 
érkezett be. 
A levegőminőségi állapotot rendszeresen rögzítő mérési és értékelési dokumentációk, illetve ezek 
adatai, nem ismertek,- a levegő tisztaság védelme témakörében érdemi adatszolgáltatás az 
előkészítés során nem érkezett be. 
A KÖRINFO adatbázis „Levegő” layere Gyálra vonatkozóan nem tartalmaz adatot és információt. 

1.17.5. sugárzás védelem 

Nem érintett, - sugárzásvédelmi szempontból a hozzáférhető források nem tartalmaznak információt, a 
terv előkészítő szakaszában erre vonatkozó adatszolgáltatás nem érkezett be. 

1.17.6. hulladékkezelés 

A város területén intézményes kommunális hulladékgyűjtő és elszállító rendszer működik. A városban 
az elszállított szilárd kommunális hulladék mennyisége nagyságrendileg 6-7000 tonna/év (a lomok, sitt 
és zöldhulladék és veszélyes hulladék nélkül). A közelmúltban és jelenleg A.S.A Magyarország Kft. 
végzi a gyűjtést és szállítást, a Gyál külterületén lévő korszerű kistérségi telepére. A város és a cég 
közti szerződés időszakonként felülvizsgálatra kerül. 
A település környezetvédelmi programja a szelektív gyűjtés és a hulladékszigetek számának, 
felszereltségének növelését irányozza elő. A programban a települési hulladékgazdálkodási terv 
kétévenkénti felülvizsgálata előírt. 
A lakossági bejelentések és felmérések alapján jelentősek az illegális hulladéklerakásból eredő 
problémák, sok a spontán lerakó, főleg a főbb utak környékén. 
Gyál régi szeméttelepe a mostani teleptől délre található, a jelenleg hatályos terv tervezett erdőterületi 
újrahasznosítását irányozza elő. Felmerült esetleges máscélú hasznosítását a KDV KTVF környezeti 
vizsgálat lefolytatásához kötötte, ezért a jelen módosítás programjából kikerült. 
A kommunális folyékony hulladék mennyisége nagyságrendileg ~4500 tonna/év, a lakossági 
szennyvizek csatornarendszerrel kerülnek összegyűjtésre, a csatornázottsági arány viszonylag magas 
(92-95%, az összes illetve a vízvezetékre kötött ingatlanokhoz viszonyítva), de a teljes rákötöttség 
lenne kívánatos a település szennyeződés érzékenységi adottságai miatt. Az intézményi és üzemi 
rákötöttség közel 100%. Az elszállított szennyvíziszap mennyisége ~ 0,5 tonna/év. 
A KÖRINFO adatbázis „Hulladék” layere Gyálra vonatkozóan feltünteti a régi és a jelenlegi lakossági 
szilárd hulladéklerakó területét, szennyezett területet nem jelöl. 

1.17.7. vizuális környezetterhelés 

A vizuális környezetterhelés témaköre az előzményekben kevésbé feldolgozott, adathiányos táj- és 
környezetvédelmi szakterületnek tekinthető.  
A települési környezetvédelmi program megállapításai szerint a kedvezőtlen táj- és földhasználati 
tendenciák felerősödtek, a beépítéssel járó funkciók terjengőssége miatt egyre több termőföld kerül ki 
a művelés alól, a mezőgazdasági területek térvesztése mellett megfigyelhető a városhatáron húzódó 
erdőfoltok, fás területek veszélyeztetése, gyérítése is. 
Ugyanakkor tetemes a tájképileg roncsolt, degradált területek kiterjedése is, sok a rendezetlen 
települési szegélyterület, a műveletlen, gyomos parlagföld. 
Jelentősek az illegális hulladéklerakásból eredő vizuális problémák is, a sok a spontán lerakó – egyéb 
káros környezeti hatási mellett - elcsúfítja a tájat, és a legnagyobb forgalmú utak mellett fokozottan 
előtérbe kerül. 
Gyál értékes tájképi, zöldfelületi elemei nem minden esetben kapják meg az őket megillető figyelmet 
és védelmet (illegális fakivágás, erdők elszemetesedése, erdő- és mezőgazdasági területek 
területfelhasználási átsorolása, stb.). A történeti illetve védett belterületek védelme sem megnyugtató 
(Jálics domb, Kisfaludy, Erdősor és Bacsó B. u. közti erdőpark). 
A közcélú zöldfelületek aránya meglehetősen csekély, a zöldfelületi elemek mennyiségi, szerkezeti és 
minőségi jellemzői kedvezőtlenek, kevés és nem megfelelő állapotú a közpark és a belterületi fásítás, 
- mindezek kedvezőtlen utcaképi és településképi hatásokat is eredményeznek. 
A település síkvidéki fekvéséből adódóan itt a kilátás- és rálátás védelmi problémák sajátos formában 
jelentkeznek, a város-sziluett, illetve azt ezt elcsúfító látványelemek elsősorban a terepszintből kiemelt 
utakról, autópályákról érvényesülnek. 
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Ezért mindez kiegészíthető az egyre nagyobb kiterjedésű gazdasági területek városképi – építészeti 
megjelenésének problémáival, a nagyterű csarnoképületek, üzemi épületek építészeti színvonalának, 
a város feltárulását elsődlegesen biztosító autópályák menti területek tájképi/városképi 
megjelenésének kérdéseivel. A kialakuló kedvezőtlen arculat nagyban enyhíthető lenne az 
intenzívebb védő- és takarófásítás, véderdő telepítés alkalmazásával, de ezek többnyire hiányoznak 
az egyre nagyobb léptékű beépítések mellől. 
A vasút belterületi átvezetése mentén itt is érvényesül az ún. „farmezsgye szindróma”, amelynek 
következtében a város nem a legkedvezőbb arcát mutatja a vonaton érkezőnek. 
A növekvő lakóterületek gyors ütemű beépítése jellemzően nem a kortárs építészet 
legszínvonalasabb alkotásaival történik, a nem kis számban megjelenő tucatépületek vizuális 
környezetszennyező hatását kevéssé enyhítik színvonalasan kialakított kertek, előkertek. Sok új 
beépítésű területen hiányos vagy hiányzik az utcafásítás, pedig ez jótékonyan takarhatná a csak 
többé-kevésbé sikerült épülethomlokzatok egy részét. 
A bányászat által feltúrt táj rendezése, rendbehozatala viszonylag sikeresnek mondható, a bányató – 
rekultiváció megfelelő kivitelezése jellemző, de ezen területek egy részén is megfigyelhetőek zavaró 
jelenségek. 
A település vizuális környezet-értékeléséről sem állnak rendelkezésre megfelelő adatfelvételek és 
elemző-értékelő dokumentumok, erre vonatkozóan az előkésztő eljárás során sem érkezett be érdemi 
adatszolgáltatás. Ezzel a témakörrel az országos adatbázisok sem foglalkoznak. 

1.17.8. árvízvédelem 

Nem érintett (indoklását l. alább, az 1.18.2. sz. pontnál). 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A települési környezetvédelmi program konfliktusokat, problémákat összefoglaló értékelése szerint a 
megfigyelhető, nagyrészt a lakosság által is meghatározónak minősített, legsúlyosabb környezeti 
problémák az alábbiak: 
 

- a főutak menti illegális hulladéklerakás, illetve a lerakott hulladékok tartós ottléte, 
- a közlekedés okozta zaj (és légszennyezés), 
- az allergén gyomok (parlagfű) elterjedése, a nem rendben tartott területek zavaró nagysága, 

köztisztasági problémák, 
- a sérülékeny vízbázis védelme, a szennyvízcsatorna rákötések hiányossága, 
- potenciálisan veszélyes üzemi tevékenységek, ideértve a szomszédos településekről 

átterjedő káros hatások lehetőségét is 
- egyéb hulladékproblémák (hulladékbeszállítás más településekről, szelektív gyűjtés hiánya, 

megoldatlan mezőgazdasági hulladékkezelés) 
- további iparfejlesztések várható hatásai, 
- művelés alól kivont területek növekedése, zöldfelületek csökkenése, zöldterület hiány, utcai 

fasorok, zöldsávok, főút és autópálya kísérő véderdősávok hiánya, 
- kulturális, természeti- és tájértékek alacsony száma, fokozott védelmi igénye (Jálics dombi 

idős faállomány megőrzése, Gyáli patak menti régis fasor helyreállítása, bányatavak, 
horgásztavak környezetbarát rendezése, utcafásítások pótlása, helyi építészeti értékek – 
vasútállomás, régi temető, stb.- védelme), 

- városképi, utcaképi problémák kezelése, 
- hiányzó helyi környezetvédelmi dokumentumok: helyi környezetvédelmi rendelet, 

csendrendelet, stratégiai zajtérkép, szmogriadó terv megalkotása, üzemi haváriatervek 
egységes kezelése; monitoring pontok kialakítása és nyilvános üzemeltetése. 

 
 
Az országos szintű nyilvántartás (KÖRINFO adatbázis) viszonylag kevés számú környezetvédelmi 
problémát tart nyilván Gyál területére vonatkozóan. Az ebben az adatbázisban is szereplő gyáli 
problémákat az alábbi ábra szemlélteti: 
 A pontszerű jelek szín-jelkulcsa:  

o barna: hulladéklerakóhely 
o sárga: nitrát mintavevő hely (monitoringpont) 
o Zöld: talajmintavevő hely (monitoringpont) 
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A KÖRINFO adatbázis kivonata Gyál és közvetlen környéke 

 

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó 
tényezők) 

A város rendelkezik Veszélyelhárítási Tervvel, ennek átdolgozása és elfogadása jelenleg van 
folyamatban. 

1.18.1. építésföldtani korlátok 

1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei 
Csúszás-, süllyedésveszélyes területek Gyál területén – a geológiai adottságokból következően – 
nem találhatók. 

1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

Alábányászott területek, barlangok és pincés területek Gyál területén – a geológiai adottságokból 
következően – nem találhatók. 

1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területek 

Gyál terület nem számít földrengés veszélyeztetettségi szempontból kiemelt területnek, a geológiai 
feljegyzések jelentősebb rengést nem tartalmaznak. 
A KÖRINFO adatbázis „Geológia/tektonika” layere Gyálra vonatkozóan nem tartalmaz adatot. 

1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1. árvízveszélyes területek 
Árvízveszélyes területek Gyál területén – a Gyáli patak rendezése óta – nem találhatók. 
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1.18.2.2. belvízveszélyes területek -, 
1.18.2.3. mély fekvésű területek -, 
1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem 
Az OVH nyilvántartása szerint Gyál és környezete belvízzel enyhén veszélyeztetett (I.-II.kategória). 
Az erről csatolt térképmellékletet a cd-dokumentáció függeléke tartalmazza. A mélyfekvésű, 
időszakosan belvízveszélyes területek a város északi részén, a fővárosi határnál találhatók (l. a cd-n 
mellékelt térképet). 
A 11/2010. (IV.28.) KvVM rendeletben felsorolt folyószakaszok mértékadó árvízszintjéhez rendelt 
nagyvízi mederrel nem érintett és árvédelmi szempontból nem veszélyeztetett. 

1.18.3. egyéb adottságok, korlátozások 

1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 

Kedvezőtlen morfológiai adottságú területek (lejtők, szakadópart, stb.), Gyál területén – a geológiai 
adottságokból következően – nem találhatók. 

1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások 

A Vecsés területén, közvetlenül a gyáli határnál levő reptéri rádió irányadó tornyok körül kijelölt 
védőtávolság 300 m, amely Gyálon nagyobbrészt külterületeket, kisebbrészt belterületet is érint. 
Egyéb mélységi és magassági korlátozások Gyál területén nincsenek elrendelve. 

1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások 

Tevékenységből adódó korlátozások Gyál területén nincsenek elrendelve, veszélyes üzem a város 
területén nem található. Katasztrófavédelmi szempontból kijelölt védőtávolsággal egy üzem (ALK. Kft.) 
rendelkezik a logisztikai park területén. Jelenleg van minősítés alatt, az ugyanezen a területegységen 
elhelyezkedő CARGO-PARTNER Kft. telephelye, (a környezetvédelmi program ezen felül említi még a 
BVM gyáli telephelyét is). 
A város déli külterületén meglévő kistérségi kommunális hulladéklerakó és kezelő telephely rendezési 
tervbe kijelölt védőtávolsága 500 m. 
Egyéb védőövezetek – az 1.18.3.2. pontban említett rádióállomás, valamint a közlekedési és közmű 
nyomvonalak védőtávolságán kívül – nincsenek kijelölve. 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

A város területén homok és kavics ásványvagyon található, több külszíni bánya is szakosodott ezek 
kitermelésére. Jelenleg ezek helyén bányatavak találhatók, kitermelés nincs folyamatban. 
A bányászati hatóságnál nyilvántartott bányatelkek a Gyál I.: kavics, II.: homok, III.: homok, IV.: kavics 
területek. Ezek közül az előkésztés során a MBFH Bp. Bányakapitányság arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a 12.sz. tervmódosítás által érintett Gyál IV. védnevű bányatelek 2013-12-31-ig érvényes 
kitermelési és bánya bezárási műszaki üzemi tervekkel rendelkezik.  

Az egyéb ásványi nyersanyag lelőhelyi területek a tervmódosítás által nincsenek érintettek. 

1.20. Városi klíma 

A városklímát meghatározó tényezők egyes elemeivel foglalkoznak az előzmények, de a témakör 
szintézis szintű feldolgozására nem támaszkodhatunk. 
A települési környezetvédelmi programnak sincs ilyen címmel rendelkező fejezete, de a városklímára 
hatással levő tényezők közül foglalkozik a levegőkörnyezeti állapottal, a közlekedés hatásaival és a 
zöldfelületi adottságokkal. 
Az abszolút adottságként kezelendő természetföldrajzi jellemzők (földrajzi koordináták, domborzat, 
kitettségi viszonyok, felszíni jellemzők, stb.) és meteorológia alapadatok (csapadékadatok, 
szélviszonyok, inszoláció, stb.) elemzésétől jelen vizsgálatban is eltekintünk, a vizsgálat célja ugyanis 
az ezen stabil alapadottságok mellett változó és változtatható, relativizáló hatású elemek hatásainak 
leírása. A településklímát ilyen szinten meghatározó tényezők a térbeli felületminőségek és arányok, 
valamint azok az aktív hatások, amelyeknek befolyásuk van a klímaállapotra: a hőmérsékletre, 
légáramlásra, légnedvességi állapotra, stb. 
Ezek utóbbiak közül releváns tényezőként fogadhatjuk el a levegőkörnyezet minőségére hatással lévő 
emissziókat: környezetszennyezési oldalról elsődlegesen a gépjármű-közlekedés és a helyhez kötött 
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energiafelhasználás (hőelőállítás, fűtés) mértékét és hatásait, a környezetjavítás oldaláról a 
biológiailag aktív felületek oxigén-kibocsátó és kondicionáló hatásait. 
Mivel a településen végzett környezeti alapállapot felvétel híján, egyik oldalról sem nem állnak 
rendelkezésre alapadatok, csak a hatások tendenciái írhatók le, az értékelés pedig empirikus módon 
végezhető. 
A gépjárműforgalom növekvő tendenciája tény és az ebből származó légszennyező anyag 
kibocsátás növekvő mértéke is evidencia. Mint az előzőekben (1.17.3. fej.) is megállapítottuk, a helyi 
települési adottságok alapján e tekintetben enyhítő körülmény a forgalom térbeli megoszlása, a 
legnagyobb terhelésű zónák (autópályák) és a veszélyeztetett immissziós területek (belterületi 
lakóterületek) viszonylagosan kedvező térbeli elkülönülése. Ez azonban csak részben enyhíti a 
problémát, mivel a belterületi forgalmi utak (Kőrösi út, Bem J. u. és Vecsési út) terhelése és 
kibocsátása is jelentős, a belterületet elkerülő (M0 és M5) autópályák szennyező hatása is jelentkezik 
helyi klíma szinten, a helyi meteorológiai (főleg: légáramlási és szélviszonyok, inverziós viszonyok) 
függvényében, különböző mértékben. 
A helyhez kötött energiafelhasználás (hőelőállítás, fűtés) klíma befolyásoló mértéke ugyan 
nagyságrenddel kisebb, de direkt módon, helyben jelentkezik. Ezért pillanatnyi hatása – ugyancsak a 
helyi meteorológiai (főleg: légáramlási és inverziós viszonyok) függvényében, átmenetileg 
meghaladhatja a közlekedésből eredő hatások mértékét is.  
Amennyiben a kettő összegződik, extrém időjárási helyzetben akár szmogveszély is kialakulhat, bár a 
település léptéke és jellege ezt nem tenné indokolttá. Számolnunk kell azonban a főváros közvetlen 
szomszédságával is, a kedvezőtlen hatások potenciális összegződését illetően. 
A klímaháztartás meghatározó másik – mértékét tekintve: döntő – tényező a települési 
felületarányok alakulása. A nem túl nagy településméret, a döntően kertvárosi jellegű beépítettség 
ebből a szempontból kedvező, míg a fővárossal való összenövés az egyik oldalon, a gazdasági célú 
beépítéssel való körülzárás a másik oldalon, valamit a zöldfelületi rendszer hiányosságai 
kedvezőtlenek. A beépített belterület további besűrítése kerülendő, a meglévő biológiailag aktív 
felületek (zöldfelületek, vízfelületek) védelme és növelése szükséges. 
A fenti, településklímát kedvezőtlenül befolyásoló tényezők lehetőség szerinti csökkentése, míg az azt 
kedvező irányban befolyásoló tényezők lehetőség szerinti növelése környezet-egészségügyi 
szempontból is a települési környezetpolitika legfontosabb feladata. 
A településszinten elvégzett klímakutatásról és értékelésről sem állnak rendelkezésre megfelelő 
adatfelvételek és elemző-értékelő dokumentumok, erre vonatkozóan az előkésztő eljárás során sem 
érkezett be érdemi adatszolgáltatás. 
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk 
összevetése, folyamataik elemzése 

Demográfia, lakásállomány, foglalkoztatottság, gazdaság 
 
Gyál demográfiai adottságai sok tekintetben tipikus agglomerációs jegyeket mutatnak. Népessége 
évtizedek óta növekvő. Gyál korstruktúrája az országos és a Pest megyei átlaghoz képest lényegesen 
jobb, de a megye városaival összevetve is kedvezőbb képet mutat. Gyálon az aktív korú népesség 
aránya kimagasló, 69,4 százalék a teljes lakosságon belül.A fiatal korosztályok teljes népességen 
belüli magas részaránya és az időskorú népesség relatíve kisebb részesedése a város reprodukciós 
képességének növekedésével jár. A magas vitalitási index pedig hosszú évekre előrevetíti a népesség 
kedvező korösszetételét, amit a város oktatási-nevelési illetve szociális ellátó rendszerei 
kapacitástervezése során is figyelembe kell venni. 
 
Gyálon évről-évre gyarapszik a lakásállomány, bár a dinamikája csökkenő. A gazdasági válság 
kezdetét megelőző időszakban (egészen a 2000-es évek közepéig) rengeteg új lakás épült a 
városban. Az építkezési hullám 2008-ban gyakorlatilag lenullázódott. Jelentős ingatlanérték-
csökkenés következett be, a kínálati oldalon 7-800 eladó ingatlant jegyeznek, ezzel szemben a 
kereslet messze elmarad. Korábban ennek a fordítottja volt jellemző, nagyobb kereslet jelentkezett a 
kínálathoz képest. Ez a kettősség meghatározza az önkormányzat által támogatott ingatlanpolitika 
irányát is. Eszerint cél elsősorban a belső tömbfeltárások fejlesztése, új, pláne távlati lakóterületek 
kijelölése nem indokolt. 
 
Konfliktusforrást jelent az a kiköltözések következményeként regisztrált folyamat, hogy a számos, a 
budapesti drága ingatlanjait fenntartani egyre kevésbé képes csoport keresett új lakóhelyet az 
agglomerációs övezet településeiben. A budapesti és a gyáli ingatlanérték-különbözet felélését 
követően a kiköltözők egyre nehezebb helyzetbe kerültek. 
 
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján Gyálon az 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 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. 
 
A város Már a nyolcvanas években is fontos szerepet játszottak a főutak mellett létrehozott 
raktárbázisok a térség gazdaságában, akkoriban főként a mezőgazdasági nagyüzemek 
melléküzemágaiként működtek. Az autóút-hálózat és autópálya fejlesztések jótékony 
mellékhatásaként a kereskedelmi-szolgáltató és logisztikai funkciók megtelepedése tipikussá vált. 
Gyálon a kilencvenes évek elejétől jelentek meg a nemzetgazdasági szinten is jelentős 
vállalkozásokhoz kapcsolódó beruházások. Az azóta tartó dinamikus és tartós növekedés főként a 
település igen kedvező elhelyezkedésének köszönhető. Gyál gazdaságában - a város 
elhelyezkedésének, térségi pozíciójának és kiemelkedően jó közlekedési kapcsolatrendszerének 
köszönhetően – a logisztikai, szállítmányozási, raktározási tevékenységek kiemelkedő szerepet 
töltenek be (Hungarorak, Autóker). A meglévő vállalkozások mellett a gazdasági célú fejlesztési 
területek kínálata, adottságai meghatározói a város jövőbeni gazdasági fejlődésének is. 
 
A foglalkoztatottság terén már nem ennyire kedvező a kép. A foglalkoztatottak aránya Gyálon (87,4%) 
megegyezik az országos átlaggal, viszont elmarad Pest megye (88,9%), Pest megye városai (89,2%), 
de még Pest megye községei(88,3%) foglalkoztatottsági rátája mögött is, sőt a közeli településeket 
magába foglaló Gyáli járásban is némileg kedvezőbb (88,1%) ez a mutató mint Gyálon. Ennek 
megfelelően - a 2011-es népszámlálás idején – a munkanélküliség Gyálon 12,6 százalék volt, ami az 
országos átlaggal egyező, de rosszabb Közép-Magyarország, Pest megye és a Gyáli járás értékeinél 
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is. A nyilvántartott álláskeresők száma jelentősen emelkedett a városban a 2008. évhez viszonyítva, 
ezen belül a 41-45. év közöttieknél tapasztalható a legjobban a munkanélküliség. 
 
A foglalkoztatotti állományon belül kisebb a magasan kvalifikált szaktudás részaránya. A tudásintenzív 
gazdasági ágazatok kisebb részesedéssel vannak jelen a városban működő vállalkozások körében. A 
településen működő logisztikai központok felszívják az alacsony képzettségű munkaerőt, de nem 
integrálódnak szervesen a város életébe. Az oktatási intézmények kibocsátása és a helyi gazdaság 
munkaerő-kereslete közötti eltérésre utal, hogy a térségben megtelepedő, számottevő 
munkaerőkereslettel rendelkező nagyvállalatok képzett helyi munkaerő hiányában a tapasztalatok 
szerint kénytelenek a fővárosból, illetve a szomszédos térségekből kielégíteni munkaerő-
szükségletüket, miközben a térség munkavállalói a budapesti munkaerőpiacon igyekeznek 
érvényesülni. 
 
Épített környezet elemzése: 
 
Gyál belterületének (belterületeinek) talán legfontosabb jellemzője, az egyes területek, területrészek 
homogén használata és arculata. Ez hosszú távon a jó minőségű infrastruktúra létrejötte mellett 
pozitív adottságnak tekinthető.  
Korábban – az 1990-es, 80-as évek előtt Gyál belterületét szinte csak lakóterületek alkották, a 
munkahelyek, az üzemek hiányoztak a településről. A 80-as évek végére a meglévő néhány állami-
szövetkezeti üzem is megszűnt, de az utóbbi évtizedekben Gyál e területen is sokat fejlődött. 
 
A mai gyáli üzemek, raktárak az autópályához közeli kül- és belterületeken, valamint a városon kívüli 
korábbi TSZ telephelyeken működnek. Ezek a gazdasági egységek a lakókörnyezet közvetlen 
környezetében igen zavaró hatásúak lennének (forgalom: kamionok magas aránya, városkép: 
csarnokok, technológiai épületek, zaj: rakodás stb.). E területek a lakóterületektől néhány száz 
méterre, 1-2 km-re vannak, a főbb utak mentén, a kialakult helyzet mindenki számára kedvező. 

 
A város jelenleg beépítésre szánt területei az alábbi részekből állnak: 

• A központi belterület túlnyomó része lakóterület, kisebb részben a lakófunkcióhoz kapcsolódó, 
illetve azt nem zavaró intézményi-, zöld-, és gazdasági területekkel. 

• A belterület DNY-i határában kijelölt turisztikai területfejlesztésre alkalmas területek 
• Az M5 csomópont körül, a területek jellemzően kereskedelmi-, vállalkozási területfelhasználásba 

tartoznak.  
• Némediszőlő településrész Alsónémedi közigazgatási határa mentén található, amely jellemző 

területhasználata ma is falusias lakóterület. A szabályozási terv készítése után belterületi 
lakóterületnek jelölte ki, de az előirányzott rendezés nem történt meg.  

• A belterület és az M5 közötti terület, mely magában foglalja a településen található két legnagyobb 
kavicsbányát, melyek szabadidőközpont területeként szerepelnek. 

 
A településszerkezet és települési funkciók és beépítési lehetőségek a minőségi életkörülményekhez 
biztosítanaklehetőséget. Értve ez alatt a lakónépesség helyi munkahely teremtési lehetőségét a 
gazdasági területeken, a kiváló közlekedési kapcsolatokat a fővároshoz és a régióhoz, illetve a 
kikapcsolódási lehetőséget a turisztikai, rekreációs területek kiépítési lehetőségével élve. 
 
A rendelkezésre álló településrendezési tervek, melyek biztosítják a keretfeltételeket a 
településfejlesztés különböző területein, elsősorban a gazdasági és turisztikai fejlesztések vonalán.A 
város belterületén készült, zömében lakóterületi szabályozási terveknek megfelelő területek 
kialakítása, mely a város jelenlegi lakásszükségleteit kielégítik. 
A lakónépesség intézményi ellátása tekintetében a közép és felsőfokú ellátást a főváros biztosítja, de 
az alapellátás az oktatási intézmények tekintetében kevésnek bizonyul. 
 
Gyál város fejlődésében az elmúlt időszakban a közlekedési és közmű infrastruktúra mutatta a 
legintenzívebb és leglátványosabb fejlesztéseket. Elmondható, hogy a város összközműves ellátása 
befejeződött az alapközművek a vízellátás villamosenergia-ellátás mellé a város teljes szennyvíz-
csatornázottsága is megvalósult. Az energiaközművek és a hírközlés tekintetében a város ellátottsága 
szintén teljesnek tekinthető. 
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A város legnagyobb jelentőségű gazdasági szereplői a munkahelyteremtés,lakossági jólét 
lehetőségeinek és a település számára is bevételi forrásokat biztosító tevékenységei a 
környezetvédelem betartása mellett működnek. 
 
Területrendezési terek elemzése 
Gyál közigazgatási területét érintő térségi övezetek: 

- Városias települési térség 
- Nagykiterjedésű zöldterületi települési térség 
- Magas zöldfelületi arányú települési térség 
- Mezőgazdálkodási térség 
- Építmények által igénybevett térség 
- Erdőgazdálkodási térség 
- Vízgazdálkodási térség 

Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Gyál közigazgatási területét a BATrT alapján hat 
különböző térségi övezet érinti: 

- Országos és térségi ökológiai hálózat övezete 
- Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
- Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
- Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 
- Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 
- Széleróziónak kitett terület övezete 

 
A területrendezési tervek vizsgálatai során a város közigazgatási területén, a település adottságai 
alapján kijelölt térségi és övezeti kategóriák elsősorban területi értelemben meghatározzák a település 
fejlesztési irányainak lehetőségeit. 
A település térségi és övezeti kategóriái alapján a hatályos Agglomerációs törvény lehetőségeket és 
korlátokat jelöl meg, valamint értékeket véd. 
 
 

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben 
támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. 
A település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a 
település-veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével. 

3.1.1. A folyamatok értékelése  

3.1.2. a település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső 
tényezők összefoglaló értékelése 

Pozitív külső tényezők: 

- Gyál kialakulását, eddigi fejlődését, jövőjét, fejlődésének irányát is alapvetően meghatározó 
főváros melletti fekvése, kedvező geoökonómiai helyzete. 

- Budapest közelsége, a fővárossal kiépített és működtetett közúti, vasúti és a tömegközlekedési 
kapcsolatok - a jogos minőségi kifogások ellenére is javuló színvonalú - önmagukban (előbb 
értékelt nemzetközi kapcsolatrendszertől függetlenül is) jelentős fejlesztési erőforrást jelent Gyál 
számára. 

- Az M0 autópálya M6 és M5 közti szakaszának korszerűsítése keretében kiváltásra került az 
M0-M5 közös szakasz, ezzel tehermentesítve az elviselhetetlen dugóktól az M5 gyáli 
szakaszát, javítva a közlekedés feltételeit és az elérési időket. 
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- A vasút szerepe úgy az ingázóforgalom lebonyolításában, a korszerű elővárosi közlekedésben, 
mint a térségi központi szerepkör kialakításában és erősítésében (potenciálisan) stratégiai 
jelentőségű 

- A Pest megyei területfejlesztési koncepcióban is szereplő tervezett Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér térségének fejlesztése kiemelten az M0 menti területeket érintően. Ennek keretében 
Gyál települést is érintően jelentős célkitűzés az övezethez kapcsolódó nagyobb logisztikai 
övezet – M0-ás körgyűrű és a nagytérségi hálózatok csomópontjainak – infrastrukturális és 
funkcionális fejlődése, az övezetben elérhető logisztikai szolgáltatások, technológiák és 
innovatív vállalkozások, valamint a rekreációs területek, a turisztikai szolgáltatások számának 
bővítése. 

- Az országos fejlesztési koncepció Budapest térségének kapu és híd szerepét erősíti:Budapest 
centrális szerepéből adódóan egyszerre kapu és híd a kelet-nyugati, illetve észak-déli 
irányultságú áramlások számára. Ennek áramlási irányai jelentős részben Gyál területén 
metszik egymást.  

- Szintén az országos dokumentum rögzíti a sikeres metropolisz térségi fejlődés feltételeit: 
Egységes budapesti gazdasági régióként működni a térség önkormányzataival (megyei, 
fővárosi, kerületi, települési) és a kormányzattal eredményes, szervezett együttműködésben a 
többszintű kormányzás (multi-levelgovernance) elvei szerint. Eszerint Gyál szerepe erősödhet a 
budapesti várostérségben. 

- Ebbe a kategóriába sorolható a természeti adottságok alapján védelmet és korlátozott 
felhasználást élvező ökológiai, tájképvédelmi, valamint erdő és vízgazdálkodási területek. 

Negatív külső tényezők: 

- Vecsés közigazgatási területén, Gyál határában kialakuló, forgalomnövekedést generáló 
funkciók bővítése, amely, Gyáli lakóterületeinek életminőségét rontja. 

- A helyben foglalkoztatásból kiszoruló gyáli munkavállalók ingázásra kényszerülnek, döntően a 
budapesti munkaerőpiacra. 

Pozitív belső tényezők: 

- A kistérségi járásközponti szerepkör és az ezzel járó szolgáltatások színvonalának emelkedése 

- A rendelkezésre álló településrendezési tervek, melyek biztosítják a keretfeltételeket a 
településfejlesztés különböző területein, elsősorban a gazdasági és turisztikai fejlesztések 
vonalán. 

- A város belterületén készült, zömében lakóterületi szabályozási terveknek megfelelő területek 
kialakítása, mely a város jelenlegi lakásszükségleteit kielégítik. 

- A város lakótterületein az oldalhatáron álló, szabadon álló, ikres és zártsorú beépítési mód is 
megtalálható. A telekméret tekintetébe a település lakóterülete változatos képet mutat a 300 m2-
től a 2000 m2-ig. 

- A település mai belterületén még találhatók beépítetlen foghíj telkek és területek. Ezek a 
foghíjak a telekszükségletet még ki tudják elégíteni. 

- Gyál város fejlődésében az elmúlt időszakban a közlekedési és közmű infrastruktúra mutatta a 
legintenzívebb és leglátványosabb fejlesztéseket. Elmondható, hogy a város összközműves 
ellátása befejeződött az alapközművek a vízellátás villamosenergia-ellátás mellé a város teljes 
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szennyvíz-csatornázottsága is megvalósult. Az energiaközművek és a hírközlés tekintetében a 
város ellátottsága szintén teljesnek tekinthető. 

- Az uralkodó gazdasági ágak humánerőforrás igényei és a gyáli népesség átlagos képzettségi 
viszonyai között kellő összhang áll fent. Ennek köszönhetően az elkerülhetetlen ingázás mellett 
kedvezően alakul a helyben foglalkoztatás is. 

- A lakónépesség száma tartósan emelkedik. Mértéke csökkenő ugyan, de a születések száma 
évről-évre meghaladja a halálozásokét.  

- A város korösszetétele kedvező, magas az aktív korosztály aránya, a helyi társadalom egyik fő 
erőssége, hogy nem elöregedő jellegű. 

- A város oktatás-nevelési és egészségügyi intézményi kapacitásainak bővítései részben 
megtörténtek, ezáltal a város intézményei - 100%-os kihasználtság felett ugyan, de - követni 
tudták a népességnövekedésből adódó többlet ellátási igényeket. 

- Gyál kifejezetten jól áll a legmagasabb komfortfokozatú, tehát összkomfortos lakások arányát 
tekintve. Ez a felszereltségű lakás típus adja az összes lakás háromnegyedét. Tehát a Gyálon 
épült lakások magasabb életminőséget tesznek lehetővé. A komfort nélküli lakások aránya is 
kedvező. 

- A város legnagyobb jelentőségű gazdasági szereplői a munkahelyteremtés,lakossági jólét 
lehetőségeinek és a település számára is bevételi forrásokat biztosító tevékenységei a 
környezetvédelem betartása mellett. 

- Megújult Gyál városközpontja, amelynek keretében új önkormányzati hivatal és korszerű 
közösségi tér is kialakításra került. 

- Gyál város önkormányzata több szinten gondolkodik energiagazdálkodás, energiahatékonyság 
terén. Az önkormányzat közeli tervei között szerepel energiaerdő telepítése mintegy 90 
hektáros területen a külterület déli részén. 

- Gyál társadalmát a civil szervezetek gazdag hálózata és aktív működése jellemzi. Ezt jelzi a 
Gyálon működő civil szervezetek és sportegyesületek nagy száma és rendkívül széles 
tevékenységi köre. 

- A város rendelkezik ökológiai értékeket képviselő területekkel 

Negatív belső tényezők: 

- Az évtizedeken át tartó pozitív migrációs trend megfordult, és 2009-től többen költöznek el a 
városból, mint ahányan érkeznek. 

- A Várost kettészelő Budapest-Lajosmizse vasúti nyomvonal térszerkezeti elhelyezkedése, 
amely a kompaktabb városi infrastruktúra ellátására, a városközponti kedvezőbb kialakításra és 
az egységes intézményi és egyéb szolgáltatás igénybevételére hatással van. 

- A város beépített területeinek összenövése a szomszédos településekkel 

- A gazdasági válság hatására az ingatlanérték-csökkenés a lakó célú telkek esetében átlagosan 
40%-os mértékű volt. Az ingatlanpiac még korántsem heverte ki az elmúlt évek visszaesését. 

- A központi belterülettől leszakadó Némediszőlő lakóterületi településrész helyzete. 
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- A gazdasági területfejlesztések megvalósíthatóságának korlátai településrendezési és 
településfejlesztési szerződések alapján, melyek elsősorban a területtulajdonosok 
kötelezettségvállalásának hiánya okoz. 

- A város oktatási-nevelési intézményei túlterheltek, a népességnövekedés folyamatos 
kapacitásbővítést igényel a bölcsődei, óvodai és az általános iskolai ellátásban is. 

- A népesség iskolai végzettsége mind az érettségivel, mind a diplomával rendelkezők megfelelő 
korúakhoz mért arányát tekintve is átlag alattinak mondható. 

- Gyálon az egyik legsúlyosabb társadalmi-szociális gond a szegénységben élők, közöttük a 
roma népesség helyzetének fokozatos romlása. 

- Konfliktussal terhelt, szlömösödött területek előfordulása, jellemzően a beépített területek 
szegélyein. 

 

3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

A szakterületünket érintő településtervezésnek az egyik legfőbb funkciója, hogy összehangolja, a 
kitűzött célok teljesülése felé terelje a fejlesztés nagyszámú résztvevőjének gondolkodását és 
cselekvéseit. Ez akkor biztosítható, ha a fejlesztési és rendezési tervek szereplői közötti konszenzust 
tartalmazzák, és legalább hozzávetőleges megegyezés van azok céljaiban. 
 
Általában a közérdek sem homogén. Egy konkrét települési közösség érdeke nem mindig esik 
automatikusan egybe a térségi és nemzeti érdekekkel. 
 
Az érdekérvényesítést elősegítendő jogszabályok szabályozzák a településrendezési tervek 
egyeztetési, véleményeztetési folyamatát a közérdek és a magánérdekek érvényesítésének viszonyát 
a rendezési tervezésben. 
 
A településeknek az a funkciójuk, hogy optimális térbeli, műszaki feltételeket biztosítsanak a 
települési társadalom életének. Mindezt természetesen csak az adott gazdasági lehetőségek keretein 
belül és az adott technikai lehetőségek szintjén tehetik.  
 
Ebből következik, hogy a települések fejlődése, és a fejlődésbe való beavatkozások jellege, tartalma 
beépül az adott társadalom viszonyaiba. Mivel a társadalomnak egyáltalán nem mindegy, hogy a 
települések milyen térbeli keretet biztosítanak életfolyamataihoz, a városépítés egész eddigi 
történetében nyomon követhető a települések fejlődésének valamilyen legitim társadalmi 
befolyásolása. Ez a funkciója a tervezésnek is. 
 
A fejlesztési és rendezési tervek közötti alapvető különbségek: 
A fejlesztési típusú tervdokumentumok a fejlesztési célokat jelölik ki és döntően gazdasági, terület- és 
településpolitikai megalapozottságúak, a rendezési tervek pedig döntően tér-műszaki jellegűek és a 
fejlesztési dokumentumokra épülve a területek felhasználási lehetőségeivel, s ezzel összefüggésben 
az építés lehetőségeivel, szabályozásával foglalkoznak.  
 
A fejlesztési típusú tervdokumentumok a miért, a mit, a mikor és a miből kérdésekre adnak választ. A 
rendezési típusúak a hol és hogyan kérdéseket válaszolják meg. Míg a fejlesztési típusú tervek 
általában nem, vagy csak a tervet jóváhagyó szervezetre tartalmaznak kötelező előírásokat, a 
rendezési tervek szabályozási munkarészei viszont jogi hatállyal is bírnak. A mai hazai gyakorlatban a 
tervműveletek tehát fejlesztési és rendezési típusúakra osztódnak. 
 
A két különböző típusú tervművelet között tehát kölcsönös, horizontális kapcsolatok vannak. 
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A Gyál városfejlesztési koncepciójához készült SWOT analízis által feltárt gyengeségek, 
problémák, amelyek kezelésére a településrendezési terv keretei között sor kerül: 

- megörökölt, összességében karakter nélküli a városkép, a markáns arculat hiánya 
- különbségek vannak a vasút két oldalán lévő városrészek ellátottságában 
- a korábbi spontán településfejlődésből származó hátrányok (területhasználat homogenitása, 

szerkezeti hiányok) 
- kistérségen belüli haránt irányú tömegközlekedés hiánya 
- városon belüli kevés és gyenge minőségű közcélú zöldfelület 
- kevés ökológiailag értékes és védett táji- természeti érték, alacsonyszintű erdősültség 
 

 
A városfejlesztési koncepció meghatározza Gyál nagy távú jövőképét. Az alábbiakban 
bemutatjuk a jövőkép azon elemeit, amelyek elérését a településrendezési terv eszközei és a 
tervezett műszaki és szabályozási megoldások is elősegítik. A fejlesztési koncepció szerint 
2030-ra a város előreláthatóan az alábbi képet mutatja: 
 
Középtávon a jelenleg már kijelölt gazdasági területek hasznosításával hosszú távon pedig újabb 
területek területtakarékos hasznosításával erősödik a helyi gazdaság. Belterületen a magas 
hozzáadott értéket adó vállalkozások megtelepedésével, külterületen a gyenge termőhelyi adottságú 
területek nem hagyományos, intenzív kertészeti hasznosításával (pld üvegházak, fóliatelepek), illetve 
fenntartható energiagazdálkodással összefüggő fejlesztésekkel (pl. napkollektor-park). 
 
A város valamennyi útja (utcája) pormentesített, illetve szilárd burkolattal ellátott. A közösségi 
közlekedésben mind a főváros irányú, mind a térségen belüli, illetve térségek közötti viszonylatok 
rendelkezésre állnak. A közlekedési kapcsolat a fővárossal elsősorban az autóbusz, emellett az 
elővárosi vasút ütemezett menetrenddel. A haránt irányú autóbusz járatok által a térség települései 
között is megoldott a közösségi közlekedés. A balesetveszélyes csomópontok átépítésre kerülnek. A 
kiépült városi kétpólusú megállórendszer mellett megindul az elővárosi vasúti közlekedés. Kiépülnek a 
térségi kerékpárút-hálózat fő gerincútjai. Az elővárosi vasúti fejlesztéshez kapcsolódóan intermodális 
alközpont kapcsolja össze a városban az egyes közlekedési alágazatokat. 
A műszaki és környezetvédelmi infrastruktúra teljes körűen kiépített. A hulladékgazdálkodás terén a 
város szelektív hulladékgyűjtési és feldolgozási (újrahasznosítási) rendszert működtet. 
 
A közlekedési zaj jelentősen csökken a vasút modernizációjával, a főutca (Körösi út) terheltségének 
csökkentésével, valamint az új közlekedési nyomvonalak aktív (zajvédő erdősávok) és passzív 
(zajvédő falak, zajra nem- vagy kevésbé érzékeny terület- felhasználás biztosítása) zajvédelmének 
megszervezésével, a forgalom jobb elosztásával. 
 
A levegőtisztaság a közlekedésből származó szennyezések forgalomtechnikai úton történő 
csökkentése, a mezőgazdasági területek diffúz porszennyezésének mérséklése, valamint a belterületi 
gazdasági tevékenységek légszennyező hatásainak minimalizálása által jelentősen javul. 
 
A vízkészletek védelme megvalósul a terület-felhasználás fenntartható fejlesztésével, a 
környezetvédelmi korlátozások szigorú betartásával, a szennyezések lehetőségének minimális 
mértékre csökkentésével, a kavicsbánya tavak vízminőség- védelmével és a felszíni víz-és 
szennyvízelvezető rendszer korszerű kiépítésével és üzemeltetésével. 
 
A városi zöldfelületek (erdők, közpark) nagysága jelentősen növekszik, minőségi életkörülményeket 
biztosítva a lakosság számára. 
 
A városközpont a település nagyságrendjének megfelelő, magas szintű és sokszínű szolgáltatásokat 
nyújtó, kellemes hangulatú fóruma, a helyi kulturális és társadalmi élet centruma, valamint a 
mikrotérség (a Gyáli járás) információs és igazgatási központja. 
Az egészségügy területén megvalósul az Egészségügyi Központ bővítése, a helyben ellátás úgy a 
járóbeteg, mint a szakellátás területén teljesen megvalósult. 
 
 
A városfejlesztési koncepció - alábbi - 4. tematikus célja a településrendezési terv 
eszközkészletével megvalósítható. 
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4.  A településszerkezet továbbfejlesztése, a területfelhasználás racionalizálása 
 
Nem támogatott a települési térség további kiterjesztése, további beépítésre szánt területek kijelölése, 
új – a jelenlegi belterülettől leszakadó- településrész kialakítása sem a felsőpakonyi közigazgatási 
határ mentén, sem az az MO keleti városkapu térségében.  
 
Cél: 
- a takarékos területhasználat,  
- a város beépült lakóterületein található telkek felértékelése, az épületállomány megújítása, a 

biológiai aktivitásérték növelése 
- a már fejlesztésre kijelölt területek megfelelő intenzitású hasznosítása a városfejlesztési célok 

szolgálatában,  
- a városrészek közötti kapcsolatok erősítése, 
- a zöldfelületek, zöldterületek bővítése.  
Az MO keleti városkapu térségében támogatott új, a tömegsportot és a szabadidősportot, diák és 
ifjúsági sportot szolgáló létesítmények elhelyezése, amelyek nem zavarják a lakosság életét 
(szabadidőközpont, modellező repülőtér stb). 
 

3.2. Problématérkép/értéktérkép 

A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi 
lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása 

A térképet a helyzetértékelés melléklete tartalmazza. 

A térképen ábrázolt tartalom az alábbi (a térkép jelmagyarázata alapján): 

ÉRTÉKEK: TERMÉSZETI ÉS MŰVI ÉRTÉKEK 

- ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZATHOZ TARTOZÓ PATAKMEDER TERÜLET, OÖH 
ÖVEZETEK 

- EX LEGE VÉDETT TERÜLET 

- TURISZTIKAI – REKREÁCIÓS FEJLESZTÉSRE ALKALMAS TERÜLETEK 

- GAZDASÁGI FEJLESZTÉSRE ALKALMAS TERÜLETEK 

- ALTERNATÍV ENERGIA FEJLESZTÉSRE ALKALMAS TERÜLETEK 

- VÁROSKÖZPONTI FEJLESZTÉSRE ALKALMAS TERÜLETEK 

PROBLÁMÁK: 

- SZLÖMÖSÖDŐ TERÜLETEK 

- VÁROSI BELTERÜLETET KETTÉSZELŐ VASÚTI ÉS KÖZÚTI NYOMVONALAK 

- AUTÓPÁLYÁK 

- HULLADÉKLERAKÁSSAL SZENNYEZETT TERÜLETEK 

- ZÖLDTERÜLETTEL RÉSZLEGESEN ELLÁTOTT BELTERÜLET 

- ZÖLDTERÜLETTEL ELLÁTATLAN BELTERÜLET 
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3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, 
térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

(Készült Gyál Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája alapján) 
 

A településrészeket az IVS három részre osztja. A részekre való felosztássorán két lakóterület és egy 
ipari – kereskedelmi – gazdasági terület került lehatárolásra. A három terület teljesen lefedi a település 
közigazgatási területét. 
 
A Kőrösi út által kettészelt lakóterületek eltérő időbeli fejlődésűek, így adottságaik és szolgáltatási 
szintjük és társadalmi összetételük is különbözik. A két lakófunkciójú városrészt a vasút és a jelentős 
járműforgalmú 4601 j. ök. út szeli ketté. A térképi melléklet szerint ezek a városrészek V1 és V2 
elnevezést kaptak. A fénysorompós, balesetveszélyes vasúti átjárók, a ritka kapcsolódási pontok miatt 
a lakónegyedek összeköttetése megszakad. 
 
Az ipari – kereskedelmi – gazdasági terület a gazdaság súlyponti területe, a jelenlegi és a jövőbeli 
fejlesztések fő helyszíne, amely a turizmus fejlesztésének adottságaival is rendelkezik. Az ipari – 
kereskedelmi – gazdasági terület egyöntetű lehatárolását az indokolja, hogy a településszerkezetet 
megvizsgálva nincsenek olyan térszervező alközpontok, melyek különböző funkciói alapján tovább 
lehetne bontani a „Városrész 3.Ipari-kereskedelmi-turisztikai terület (V3)” elnevezésű városrészt. 
 
A V1 településrész lehatárolás az IVS lehatároláshoz képest annyiban módosult, hogy a Kőrösi úttól 
Észak-keletre található teljes lakóterületet magába foglalja. 
Fontos megemlíteni, hogy a V2 településrész területi lehatárolása is pontosításra került és a V2 
településrészhez sorolt, a központi belterülettől leszakadó Némediszőlő településrész megjelenik az 
ábrán. 
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A városrészek rövid bemutatása 
 
V1 városrész: 
A V1-gyel jelölt településrész a Kőrösi úttól Észak-keletre található, korábban Gyálligetnéven volt 
ismert. A városrész központi magja az 1930-as évektől épült ki. A dinamikus népességnövekedés az 
1960-as években kezdődött és napjainkban is tart. 
A városrész képét és strukturáltságát az egész településen átívelő, Budapest XVIII. kerületében 
folytatódó Kőrösi, Pesti és Határ, valamint az ezekkel párhuzamos hosszú utcák és az ezekre 
merőleges keresztutcák határozzák meg.  
 
A településszerkezet homogén jellegű, a terület csaknem teljes egészében szabadon álló, kertes 
családiházas beépítésű. 
Nem különül el a települési-és kistérségi központi terület, amely úgy Gyál, mint a Gyáli kistérség 
lakóinak kulturális, kereskedelmi és igényeit kiszolgálhatná. Az itt élők a kereskedelemi és 
szolgáltatatási funkciókat csak a település központi részén érik el, viszont azok sem mennyiségileg, 
sem minőségileg nem érik el a központi terület elvárt szolgáltatási színvonalát. 
A sűrűn beépült utcákat csak néhol váltja fel pihenésre, játszóterek építésére, valamint műalkotások 
elhelyezésére, köztéri parkok kialakítására alkalmas tér, amely a későbbiekben a növekvő városi 
térben az alközpontok szerepét tölthetnék be (pl.víztorony környéke, FEGY területe, Árpád tér).  
 
A városrész vonalas infrastrukturális ellátottsága a víz-és szennyvízcsatorna, valamint a gáz és 
villamos áram tekintetében közel 100%-os, azonban a burkolt utak és a kiépített járdák aránya csak 
kb. 50%-os. Kerékpárút a városrészben nem található. 
A Budapesttel való összeköttetést a közösségi közlekedés által a BKV és a MÁV valósítja meg. A 
lakók számára a tömegközlekedési eszközök megállói könnyen elérhetőek. 
 
V2 városrész: 
A V2-vel jelölt településrész a városközpontot Kőrösi úttól Dél-nyugatra található, korábban Gyálszőlő 
néven volt ismert. 
A városrész fejlődése az 1960-as évektől indult meg. A dinamikus népességnövekedés az 1970-es 
években kezdődött és napjainkban is tart. 
A városrész képét és a struktúra alapját a 4602 j. ök. út, a Kisfaludy, Erdősor, Bartók, Szélső utcák, 
valamint az ezekhez csatlakozó lakóutcák határozzák meg azzal, hogy a V1 lakóterületnél kevésbé 
szabályosan kialakított településrész. Ennek okaként a kevésbé tudatos várostervezést lehet 
megjelölni. Míg a gyálligeti rész a már ismertetett birtokparcellázások által nagyon szabályosan lett 
kialakítva, addig a gyálszőlői részen csak a vasút melletti területek voltak szabályozva. Az Erdősor 
utcától délre lévőhomokdombos, szőlőligetes területekre az ország minden szegletéből érkeztek 
betelepülők, akik kezdetben nagy földterületeket műveltek meg. Az 1970-es években ezek a birtokok 
lassan elaprózódtak és alakították ki a településrész szabálytalanjellegét. 
 
Csaknem teljes egészében szabadon álló, kertes családi házas a beépítettség. Nem különül el a 
települési- és kistérségi központi terület, a V1 városrésznél ismertetett településközponttal szembeni 
elvárások és igények itt is jelentkeznek. A kialakítandó településközpont ezen településrész egy 
részén helyezkedik el. 
A sűrűn beépült, sokszor szabálytalan vezetésű utcákat csak néhol váltja fel pihenésre, játszóterek 
építésére, valamint műalkotások elhelyezésére, köztéri parkok kialakítására alkalmas tér, amely a 
későbbiekben a növekvő városi térben az alközpontok szerepét tölthetnék be (pl. Kálvin tér, 
Millenniumi park). 
A kereskedelem és a szolgáltatások területén a lakosok elsősorban az alacsonyabb iskolázottságot 
igénylő munkalehetőséget, kisiparos szolgáltatásokat, szociálisfejlesztéseket szeretnének. 
A városrész vonalas infrastrukturális ellátottsága a víz-és szennyvízcsatorna, valamint a gáz és 
villamos áram tekintetében csaknem 100%-os, azonban a burkolt utak és a kiépített járdák aránya 
csak kb. 40%-os. Kerékpárút a városrészben nem található. 
A Budapesttel való összeköttetést a V1 városrészben leírtak szerint a BKV és a MÁVvalósítja meg. A 
BKV járatok útvonalának bővítésére a megfelelő minőségű szilárd burkolatú utak hiánya miatt jelenleg 
nem lehetséges. 
A lakók számára a jelenlegi BKV megállók a gyálszőlői városrészben könnyen elérhetőek. 
A lakossági összetétel szempontjából megosztott városrész: a város központi részéhez közeli 
területek szociális-és gazdasági mutatói jobbak, a távolabbiakban azonban sok a frissen idetelepült, 
valamint a hátrányos helyzetű lakó is. 
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Némediszőlő lakosságának összetétele eltér az új, kertvárosias jellegű városi területekétől. Itt a 
tömegközlekedés nem elérhető. A földutak rossz állapotúak, a vonalas közmű infrastruktúra nem 
teljes mértékben kiépített, továbbá a közintézmények helyben nem állnak rendelkezésre. 
 
V3 városrész: 
A V3-mal jelölt településrész a város ipari – kereskedelmi – turisztikai területeit fogja át, a város 
lakóterületeitől Kelet-és Dél-kelet irányban, legnagyobb része külterület. 
A terület fejlődését elsősorban a Ferihegyi repülőtér és az M0-M5 autópályák közelsége határozza 
meg. A gazdasági területeken elsősorban logisztikai vállalkozások, kisebb mértékben építőipari és a 
kereskedelmi szolgáltatások vannak jelen, melyek elsősorban az alacsonyabb iskolázottságú 
munkaerő foglalkoztatását biztosítják. 
 
Az ipari, turisztikai területek bővítésére az alábbi területek priorizáltak: 
- M0 autópályán túli feltáratlan területek; 
- Kőrösi út – Gyáli patak – M0 által határolt terület; 
- tervezett termálfürdő és szabadidőközpont; 
- Gyáli-patak revitalizációra kerülő területe. 
A területek fejlesztése érdekében az alábbi fejlesztési tevékenységekre van szükség: 
- Feltáró utak kialakítása; 
- Kisvállalkozói ipari park kialakítása; 
- Tervezett termálfürdő és szabadidőközpont magánerős megvalósítása; 
- Közös beruházás a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság és a vízgyűjtő 
területre eső települések együttműködésével a Gyáli patak revitalizálására; 
- Akcióterületek megközelítését elősegítő közlekedésfejlesztés. 
 
Turisztikai és rekreációs fejlesztésekre egyrészt a bányatavak, másrészt a Gyáli-patak 
területén van lehetőség. 
A gazdaság fejlesztése és a turizmus igénye ellentmondásának feloldása érdekében 
Gyál mintegy turisztikai folyosó szerepet tölt be mind a fővárosból, mind az északi és 
déli térségekből érkező, átutazó vendégek számára. 

3.3.2. szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, 
térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

(Készült Gyál Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája alapján) 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia mellékletét képezi az Anti-szegregációs terv,mely önmagában is 
érvényes fejlesztési dokumentum. 
AZ IVSanti-szegregációs terve a Gyálon található hátrányos helyzetű területeket, illetve csoportokat 
tárja fel, elemzi helyzetüket, valamint a hátrányok csökkentését és megszüntetését célzó 
intézkedéseket határoz meg. Ebből a dokumentumból kiemeltük a lényegi elemeket és bemutatjuk 
azokat. A részletes tartalom az IVS-ben található. 
 
Meglévő szegregátumok 
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Gyál városban nem található szegregátum. Az anti-
szegregációs szakértő álláspontja, szakvéleménye alapján Gyál város területén két olyan hely 
jelölhető meg, ahol a rendelkezésre álló adatok alapján szegregátumokat szükséges lehatárolni: 
 

- Némediszőlő városrész területi elhelyezkedése alapján nevezhető szegregátumnak 
- Gesztenye utca 18, 22, 24, 24/b (18- 6103, 20-6107, 22-6110, 24-6113/1, 24/a- 6113/2 hrsz.) 

négy ingatlanon a bejelentett és segélyben részesülő lakosok száma 54 fő. 
 

1. Némediszőlő 
 
Történeti háttér 
Némediszőlő városrész Gyáltól mintegy 4 kilométerre helyezkedik el. Északról az M0 és az M5 
autópálya csomópontja, észak-keletről az M5 autópálya, keletről a tervezett agglomerációs út és 
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mezőgazdasági terület, délnyugatról pedig Alsónémedi közigazgatási határa határolja. A terület 
nagysága megközelítőleg 80,8 ha. 
 

 

A településszerkezete az engedély nélküli telekfelosztás eredményeképp alakult ki ajelenlegi 
formában, melyre az egyutcás forma jellemző. 
2007-ben elkészült a szabályozási terv, mely lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok kérjék ingatlanjaik 
belterületbe vonását. Az Újvilág utca és a 4602 j. főút közötti tömbben a településszerkezeti terv 
lakóterületi besorolást jelöl ki az Újvilág utca mentén. 
 
A településrészen az 1980-as években a villany, 2000-es évek elején a gázhálózat kiépítése, majd a 
vezetékes ivóvízvezeték kiépítése valósult meg. Jelenleg szennyvízcsatorna hálózat építési tervei 
készülnek, melynek kiépítése után elkezdődhet az Újvilág utca (a település egyetlen utcája) szilárd 
burkolattal való ellátása. Némediszőlőn a telefon és internet szolgáltatás 2003 óta elérhető. 
Némediszőlő lakosai helyben, a közösségi ház kivételével semmilyen közszolgáltatást (óvoda, iskola, 
egészségügyi ellátás, stb.) nem tudnak igénybe venni, azok csak Gyál központjában érhetőek el. 
 
Az egyik legnagyobb probléma a Némediszőlő városrész és Gyál központja közötti közlekedés. 
Gépkocsival könnyen el lehet jutni egyik településrészről a másikra, viszont a gépkocsival nem 
rendelkezők számára a tömegközlekedés nem elérhető. 
 
Némediszőlő főbb mutatói oly módon támasztják alá az anti-szegregációs terv elkészítésének 
szükségességét, hogy mint elkülönülő külterületi városrészen folyamatos felzárkóztatás zajlik. A 
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 54,5%, diplomások száma is alig éri el a 
2,5%-ot. A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 44,4%, míg a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 54,5%. 
Némediszőlő lakossága a 2001-es adatok alapján mindössze 187 fő, melynek 26,7%-a 0-14 éves, 
64,7%-a 15-59 éves és 8,6%-a 60 és annál idősebb. A településen 56 lakás található, ám ennek 
60,7%-a az alacsony komfort fokozatú lakások közé tartozik. 
Az adatokból jól kitűnik, hogy infrastrukturális szempontból a városrész kedvezőtlenebb képet mutat, 
azonban az pozitívan értékelhető, hogy Némediszőlőben az általános iskolát végzettek aránya 
meghaladja a városi átlagot. 
 
Az M5 autópálya megépülése,a településrészt elválasztotta a város szerves egészétől. Ezt a 
szeparálódást az M0 autóút tovább erősítette. Az autópályák csomópontja azonban a fejlődés magját 
is magukba hordozzák. A lakossági betelepülés- elsősorban a személygépkocsival rendelkezők- a 
főváros gyors elérése miatt felgyorsult, valamint az ipari-logisztikai szolgáltatásoknak is teret adott. 
Némediszőlő mellett jelenleg ipari terület kialakítása folyik. 
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Lakossági igény merült fel, hogy a településrészen egy újabb utca kerüljön kialakításra. Hirdetések, 
helyi ingatlanirodák ingatlanárai alapján a némediszőlői telkek és ingatlanárak hasonló értékűek mint a 
Gyálszőlő délkeleti részének ingatlanárai. Ezek alapján Némediszőlőt felzárkózódó városrésznek 
minősíti az IVS. 
 
 
2. Gesztenye utca 
 
Anti-szegregációs megbeszélésen a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetője a szakértő 
kérdésére hívta fel a figyelmet a XVIII. kerülettel határos Gesztenye utcában található négy ingatlanra, 
mely ekkor lett szegregátumként kijelölve. A KSH adatszolgáltatása szerint ez a terület nem minősül 
szegregátumnak. 
A környezetükben lévő ingatlanok állapota megfelelő, sőt egyes esetekben kiemelkedően jó 
színvonalat mutatnak. 
 
Ezen ingatlanokra és az itt élő lakosokra vonatkozóan KSH adatszolgáltatás nem állt rendelkezésre, 
mivel a négy ingatlan nem alkot utcák által határolt tömböt. Ezért az adatokat az Önkormányzat a 
Polgármesteri Hivatal szociális irodájáról és önkormányzati intézményektől szerezte be. 
A közösségi közlekedés jól megközelíthető a területről. Mind a vasút, mind a BKV által működtetett 
buszjáratok 5-10 percen belül elérhetőek. 
 
A négy ingatlanon 54 fő bejelentett lakos él. Az utcában a közműkiépítés közel 100%. Az érintett 
ingatlanokba a víz és az elektromos áram elérhető. A telefon és a csatorna még nem került 
bevezetésre. 
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3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi 
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

(Készült Gyál Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája alapján) 

I. Akcióterület: Városközpont kialakítása 
Területi lehatárolás: 
A kialakítandó városközpont a V1 és V2 lakóterületek részhalmaza, területileg az alábbi utcák által 
határolt terület: 
Kolozsvári u. – Bajcsy Zs. E. u. – Hunyadi J. u. – Toldi M. u. – Vasút u. – Kisfaludy u. –Zrínyi M. u. – 
Szent I. u. – Ady E. u. – Pesti u. – Liliom u. – Tavasz u. – Piroska u. –Tulipán u. – Kőrösi út. 

 

A projekt megvalósulása esetén „élhető teret” teremt, a közintézmények, utak,közterületek fejlesztése 
közvetlenül hozzájárul az igényes lakóhelyi környezet, az egységes kertvárosi arculat 
megteremtéséhez, olyan minőségi standardot hoz létre, amelyhez a magánberuházások igazodni 
fognak, és elősegíti az intézmények és közszolgáltatások fejlesztését, az oktatási, egészségügyi és 
szociális ellátást biztosító intézmények kapacitásainak, szolgáltatásai minőségének fejlesztése, a 
megváltozó igényekhez való igazítása, bővítése révén. 
A közlekedésépítés és a települési környezetminőség mutatóinak javítása szempontjából olyan 
városközpontot kerül kialakításra, amely amellett, hogy kielégíti valamennyi közlekedésben résztvevő 
(áthaladó járművek, parkolási igény, tömegközlekedés, kerékpáros- és gyalogosforgalom) igényét, 
egységes és esztétikus megjelenést biztosít, integrálja a jelenleg használaton kívüli területeket is. A 
városközpontban a meglévő intézményi funkciók, valamint a kiskereskedelmi-és szolgáltatási 
potenciál erősödik, a hiányzó szolgáltatásoknak a kialakuló központi terület teret és kapcsolati 
lehetőséget ad. 
 
A tervezett fejlesztések egy része már megvalósult. 
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A városközpont rehabilitációt két ütemben kívánja megvalósítani a város: 
I. ütem 
I.1. 4601 j. (Kőrösi út) a városközpont rehabilitációhoz illeszkedő nyomvonal módosítása és a 
kapcsolódó közterületek fejlesztése, (Város(kép)i funkciót erősítő tevékenység és 
közlekedésszervezés) 
I.2. Belterületi, önkormányzati úthálózat szilárd burkolattal való ellátása, továbbá az előző években 
megkezdett útstabilizációs program folytatása1, (Közlekedésszervezés és infrastruktúrafejlesztés) 
I.3. Kistérségi Szolgáltató Központ épületének kiépítése, (Város(kép)i és közszféra funkciót erősítő 
tevékenység) 
I.4. Piac tér két ütemben történő rehabilitációjának első fázisában a piacépület külső felújítása és 
környezetének rendezése, (Helyi gazdaságfejlesztés, gazdasági célú tevékenység) 
I.5. Kőrösi út – Ady E. u. sarkán lévő üzletsor külső felújítása (Helyi gazdaságfejlesztés, gazdasági 
célú tevékenység) 
I.6. Ütemeken átívelő promóciós tevékenységek (Promóció) 
II. ütem 
II.1. Összefüggő városi kerékpárút-hálózat gerincútjának kiépítése, (Közlekedésszervezés és 
infrastruktúrafejlesztés) 
II.2. Piac tér rehabilitációjának befejezése, (Helyi gazdaságfejlesztés, gazdasági célú tevékenység) 
II.3. Millenniumi park rehabilitációja és közösségi térként, közparkként való 
kialakítása, (Város(kép)i és közösségi funkciót erősítő tevékenység) 
II.4. Sportpálya komplex fejlesztése (benne fedett sportcsarnok építése), (Város(kép)i és közösségi 
funkciót erősítő tevékenység) 
II.5. Posta épületének rekonstrukciója, (Helyi gazdaságfejlesztés, gazdasági célú tevékenység) 
II.6. Egészségügyi Központ felújítása és bővítése (Város(kép)i funkciót erősítő tevékenység) 
II.7. Ütemeken átívelő promóciós tevékenységek (Promóció) 
 
II. Akcióterület: A turisztika és rekreációs területek fejlesztése 
Területi lehatárolás: 
Jálics holdas - Fácános dűlő - Bem József u. - M5 autópálya - Budapest közigazgatási határa, a Gyáli-
patak menti terület a Kőrösi útig (városhatárig) 
 

 
 
Gyál város nem rendelkezik idegenforgalmi szempontból kiemelkedő vonzerővel. 
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Azonban megvan a lehetősége, hogy a budapesti agglomerációban mintegy turisztikai folyosó 
szerepet töltsön be. Pihenő állomása lehet a fővárosból kifelé, valamint a Gödöllői-dombság felől a 
Ráckevei- Duna felé irányuló turisztikai forgalomnak. 
A projekt a V3 városrészben valósul meg, egyrészt a turisztikai beruházásoknak lehetőséget biztosító 
bányatavak területén, ahol termálfürdő, konferenciaközpont és tranzitszálloda épül, másrészt a Gyáli 
patak területén, ahol a vízfolyás revitalizációjára kerül sor. 
A városrészen a turisztika csak korlátozottan épült ki (pl. lovas centrum), azonban a terület 
megközelíthetősége és adottságai ideálisak a szabadidő rekreációs eltöltésére. 
A repülőtér közelsége a konferenciaturizmusnak és a tranzitszálloda építésének ideális helyet biztosít. 
A patak revitalizációja a lakosság rekreációs célú szabadidő eltöltésének ad lehetőséget. 
 
II./1. Termálfürdő és konferenciaközpont kialakítása 
A fejlesztés tevékenységei: 
- Bányató rekultiváció olyan tereprendezéssel, amely biztosítja a zaj elleni védelmet, 
- Tájfásítás, védő erdősávok létesítése, 
- Termál strandfürdő (ütemezett) kiépítése 
- Alternatív energiaforrások hasznosítása a fejlesztésben, 
- Fedett és nyitott sportlétesítmények, 
- Szállásférőhelyek, vendéglátó és szórakoztató létesítmények, 
- Kiszolgáló közlekedési és közmű létesítmények 
 
II./2. Gyáli patak revitalizációja 
Pontos tevékenység meghatározás: 
- Meder belvízi biztonságnak megfelelő, a térségi fejlesztéseket nem korlátozó mértékű kiépítése, a 
fejlesztési területen kívül eső területeken a vízvisszatartási lehetőségek biztosításával. 
- A tisztított szennyvízbevezetéssel terhelt szakaszokon szennyezés eltávolítása, a szennyezett 
szakaszok revitalizációja. 
- A vízminőségi célállapot elérése a medrek öntisztuló képességének javítása, az átjárhatóság 
biztosításával, természetközeli mederbiztosítások alkalmazásával. 
 
II./3. Kerékpárút építése 
Az Önkormányzat saját beruházás keretében a település budapesti határától a 4601 j. út (18+085 – 
21+090 km sz. között) – Gyáli patak – lajosmizsei vasút melletti útvonalon, a mintegy 5 km hosszú 
közlekedésbiztonsági és turisztikai célú kerékpárút építési terveit 2008. júniusára elkészíti. 
 
III. Akcióterület: Gazdasági területek fejlesztése nagyvállalkozások számára 
Területi lehatárolás: 
Az M5-M0 autópályák által határolt, a rendezési tervben KG 0,8 számmal jelölt terület. 
 
Gyál településszerkezeti terve a gazdasági célú fejlesztési területek vonatkozásában alapvetően épít 
az M5-M0 csomópont biztosította helyzeti előnyök kihasználására.  
E területek pozícióba kerülését mutatja, hogy a közelmúltban számos szabályozási terv készült el a 
területek tényleges igénybevételének lehetővé tétele érdekében. Ilyen újonnan feltárandó terület lesz 
az M5-M0 csomópont keleti hajlatában lévő földek. A nehézséget ezen területek megközelítése jelenti 
majd, hiszen az autópályák építésekor nem terveztek lehajtókat. 
Az egyik lehetséges módja lehet az M5 autópálya terveiben szereplő, de meg nem épült 
üzemanyagtöltő állomás lehajtóján keresztül. A megépülő út megoldást jelenthet az autópályán túli 
területek bekapcsolására a gazdaság vérkeringésébe. 
A fejlesztések eredményeként nő a helyben elérhető munkahelyek száma. A kitelepült vállalkozások 
egymás közötti, valamint a kis-és nagyvállalatok közötti együttműködések erősödnek. 
 
III./1. Gazdasági területek feltárása: feltáró út építése 
Az M5 autópályáról az M0 felsőpakonyi oldalán végighaladó út kiépítése, mely áthalad a kijelölt 
területen. 
III./2. Gazdasági területek előkészítése 
A terület jelenleg mezőgazdasági terület besorolással több tulajdonos birtokában van. 
Első lépésben a szabályozási terv elkészítése szükséges. Ezt követően lehet kiépíteni a közműveket. 
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Gyál Város
Gyermek korúak aránya (0-14 év)

a lakónépességben
népszámlálási körzetenként

2011 évi népszámlálási
adatok alapján

Jelmagyarázat

20 - 36% (14)

15 - 20% (34)

10 - 15% (20)

0 - 10% (4)



Gyál Város
Aktív korúak aránya
a lakónépességben

népszámlálási körzetenként
2011 évi népszámlálási

adatok alapján

Jelmagyarázat

80 - 100% (3)

70 - 80% (5)

60 - 70% (50)

33 - 60% (14)



Gyál Város
Idõs korúak aránya (60 év-)

a lakónépességben
népszámlálási körzetenként

2011 évi népszámlálási
adatok alapján

Jelmagyarázat

30 - 45% (4)

20 - 30% (35)

10 - 20% (24)

0 - 10% (9)



Gyál Város
Eltartottsági ráta

népszámlálási körzetenként
2011 évi népszámlálási

adatok alapján

Jelmagyarázat

2,5 - 2,94 (11)

2,0 - 2,5 (27)

1,5 - 2,0 (22)

0 - 1,5 (12)



Gyál Város
Vitalitási index

népszámlálási körzetenként
2011 évi népszámlálási

adatok alapján

Jelmagyarázat

2,0 - 4,7 (8)

1,0 - 2,0 (17)

0,5 - 1,0 (35)

0 - 0,5 (12)



Gyál Város
Öregedési index

népszámlálási körzetenként
2011 évi népszámlálási

adatok alapján

Jelmagyarázat

2,0 - 3,0 (11)

1,5 - 2,0 (16)

0,7 - 1,5 (27)

0 - 0,7 (18)



Gyál Város
Legfeljebb 8 általános iskolai

osztályt végzettek
a lakónépesség arányában
népszámlálási körzetenként

2011 évi népszámlálási
adatok alapján

Jelmagyarázat

60 - 69,5% (5)

50 - 60% (5)

40 - 50% (44)

0 - 40% (18)



Gyál Város
Érettségivel rendelkezõk

a lakónépesség arányában
népszámlálási körzetenként

2011 évi népszámlálási
adatok alapján

Jelmagyarázat

40 - 50% (1)

30 - 40% (12)

20 - 30% (52)

0 - 20% (7)



Gyál Város
Egyetemi végzettséggel rendelkezõk

a lakónépesség arányában
népszámlálási körzetenként

2011 évi népszámlálási
adatok alapján

Jelmagyarázat

15 - 19,4% (5)

10 - 15% (12)

5 - 10% (48)

0 - 5% (7)



Gyál Város
Összkonfortos lakások száma

a lakásállomány arányában
népszámlálási körzetenként

2011 évi népszámlálási
adatok alapján

Jelmagyarázat

85 - 96% (8)

75 - 85% (31)

65 - 75% (23)

0 - 65% (10)



Konfort nélküli lakások száma
a lakásállomány arányában

Gyál Város
népszámlálási körzeteiben

Jelmagyarázat

30 - 100% (3)

10 - 30% (4)

5 - 10% (5)

0 - 5% (60)



Gyál Város
Vízvezetékkel ellátott lakások száma

a lakásállomány arányában
népszámlálási körzetenként

2011 évi népszámlálási
adatok alapján

Jelmagyarázat

90 - 100% (63)

85 - 90% (1)

75 - 80% (1)

0 - 75% (7)



Gyál Város
Közcsatornával ellátott lakások száma

a lakásállomány arányában
népszámlálási körzetenként

2011 évi népszámlálási
adatok alapján

Jelmagyarázat

90 - 97,7% (47)

85 - 90% (14)

80 - 85% (2)

0 - 80% (9)



Gyál Város
2001-2011 között épült lakások száma

a lakásállomány arányában
népszámlálási körzetenként

2011 évi népszámlálási
adatok alapján

Jelmagyarázat

50 - 68,3% (3)

20 - 50% (29)

10 - 20% (26)

0 - 10% (14)
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GYÁL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁT
MEGALAPOZÓ VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

Gyál településrendezési eszközeinek (településszerkezeti tervének, helyi építési
szabályzatának és szabályozási tervének) 2013. évi felülvizsgálata keretében elvégzett
vizsgálatok fejlesztési oldalról alapvetően alátámasztják annak a SWOT elemzésnek a 
tartalmát, amely Gyál Integrált Városfejlesztési Stratégiája keretében 2008-ban került
megfogalmazásra.

Jelen városfejlesztési koncepció - az elmúlt évek változásai figyelembevételével szükségessé
vált kiegészítésekkel - megerősíti a város fejlesztési erőforrásaira, erősségeire, gyengeségeire, 
lehetőségeire és veszélyeire vonatkozó korábbi helyzetértékelő megállapításokat. 

Az elmúlt évek változásainak fő jellemzői: 

1. Tovább nőtt a város népessége, de a népességnövekedés üteme lényegesen lassúbb, 
mint a megelőző időszakban és elmarad az agglomerációs térség átlagától. A
lakónépesség 2001-ben 20.900, 2005-ben 22.195, 2010-ben 23.461, 2012. január 1-én pedig
23.486 fő volt. A népességnövekedés lelassulása (legutóbbi években stagnálása) lehetőséget 
ad a korábbi mennyiségi fejlesztési kényszer csökkenése után (illetve azzal párhuzamosan) a
város minőségi fejlesztése folytatására. 

A lakónépesség számának alakulása
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2. A népesség számszerű bővülése mellett gyengült a város népességvonzó képessége 

A Gyálra költözők és az elköltözők számában az elmúlt évtizedben a legnagyobb különbség 
2007-ben volt (az odaköltözők javára). Ebben az évben 1.554-en költöztek a városba és
1.221-en költöztek el onnan. 2010-ben viszont (először) többen (1.068-an) költöztek el
Gyálról, mint ahányan (972-en) odaköltöztek.

A vándorlási különbség változása lehet egy év eseti számának következménye is, amelyből 
még nem vonhatók le következtetések. A további évek tényadatai fogják majd eldönteni, hogy
valóban eseti jelenségről van szó, vagy pedig az eddigi trendek megváltozásáról, a város 
népességmegtartó képessége csökkenéséről.  

(A gazdasági válság időszakában az egész agglomerációban erőteljesen csökkent a szuburbanizáció üteme, ez 
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azonban eltérő mértékben érintette az agglomeráció településeit. Erőteljes verseny alakult ki a népesség 
megtartására irányuló törekvésekben különösen a belső agglomeráció települései között. ) 

Az elvándorlások és odavándorlások
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3. A járásrendszerre való közigazgatási áttérés előkészítése során stabilizálódott Gyál 
mikrotérségi központi szerepe. Gyál járásközponti szerepet kap egy négy tagból álló
településcsoport (Gyál, Ócsa Felsőpakony, Alsónémedi) vonatkozásában. A járásközponti
szerepkör intézményfejlesztési vonzatokkal jár.

4. Átgondolt városfejlesztési politika keretében településrendezési szerződések alapján 
új szabályozási tervek kerültek elfogadásra, amelyek új fejlesztésekre és beépítésekre
adtak lehetőséget. Ezzel erősödött a város gazdasága, növekedtek a foglalkoztatási 
lehetőségek. 

5. Bővült és javult a szolgáltató intézmények kapacitása és a szolgáltatás minősége 
Ennek keretében az elmúlt 10 évben az alábbi fejlesztések történtek:
 A régi mozi átépítésével új közösségi ház építése
 Az Ady Endre utcai Általános Iskola bővítése 
 A Kossuth Lajos utcai Általános Iskola bővítése 
 Tulipán óvoda építése
 Rendőrségi épület kiegészítése 
 A városközpont területi kiépítése (út- és közműhálózat, zöldterületek) 
 A bölcsőde felújítása 
 A városközpont fejlesztése keretében a Polgármesteri hivatal és Járásközpont

épületének kialakítása, építése
 A belterületi úthálózat (154 km) teljes pormentesítése, gyűjtőút hálózat építésével és 

földút stabilizációval. Több 10 km járda építése. Játszóterek építése.
 Javult a közösségi közlekedés, bővült a buszjáratokkal által ellátott területek 

kiterjedése (6 BKV autóbuszjárat)

6. Javultak a közlekedés, illetve az egyes területek megközelíthetőségének és 
fejleszthetőségének feltételei: 
 a városon belül kiépültek azok a gyűjtőutak, amelyek lehetővé tették a Budapest 

irányú és a helyi autóbusz-közlekedés fejlesztését;
 a városközpont megújításának elindításával megkezdte a város az elővárosi vasúti 

szolgáltatás fogadása feltételeinek biztosítását is;
 az újonnan beépített és beépítésre tervezett gazdasági célú területek elkülönített

teherforgalmi, logisztikai kiszolgálása nagyrészt megoldott;
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 megépült a közigazgatási határral párhuzamosan az alacskai M0 csomópont és a
XVIII. kerület között a tehermentesítő út első szakasza, amely Gyál területeire 
(elérhetőségére és tehermentesíthetőségére is) is pozitív hatással van;

 Némediszőlő térségében a 4601-es út új nyomvonalra helyezésével az M0 csomópont 
irányából lehetővé vált új gazdasági területek fejlesztése és belterület rendezése. 

7. Az elmúlt években egyaránt csökkent a háztartások számára szolgáltatott ivóvíz,
mind a közcsatornán elvezetett kommunális szennyvíz mennyisége, miközben a hálózatok
hossza mindkét vonatkozásban kismértékben nőtt. A víziközmű kiépítettség műszaki 
paraméterei tehát javuló tendenciát mutatnak.

8. A funkcióbővítő városrehabilitáció megvalósított első ütemének köszönhetően javult a 
városközpont szerkezete, minőségi változás következett be (igaz, hogy csak a
városközpontot érintő rövid szakaszon) a közterületek kiépítettségében, zöldfelületek
színvonalában. Összességében itt javult - és a városháza illetve a komplex térségi szolgáltató-
központ megvalósítására folyamatban lévő további fejlesztéseknek köszönhetően tovább javul 
- a településkép.

9. EU-s program keretében megtörtént a Gyáli patak revitalizációja, amelynek
eredményeként sikerült megőrizni illetve részlegesen visszaállítani a patak élővíz jellegét, a 
csatornaszerű kiépítettségét tompítandó. A fejlesztéssel csökkent a térségben a belvízzel való 
veszélyeztetettség.

10. Romlott a kavicsbánya térségében tervezett szabadidő és rekreációs központ 
kiépítésének lehetősége: bár településrendezési tervi megalapozása elkészült, ebben a
fejlesztési időszakban források hiányában elmarad a fejlesztés, a következő fejlesztési 
időszakban pedig előre láthatóan nem lesznek támogathatók a turisztikai jellegű fejlesztések.  

Az elmúlt évek változásainak figyelembevételével a városfejlesztés keretfeltételeit rögzítő 
SWOT analízis a következők szerint alakul: 

ÉRTÉKEK, ERŐSSÉGEK 
 Európai közlekedési folyosók részeként az M5 és az M0 autópályák érintettségének

köszönhető kiemelkedően kedvező közlekedés-földrajzi pozíció, ezáltal a közép- és
délkelet európai fejlesztési tengelyekhez való kapcsolódás lehetősége 

 Budapest közelsége, (a közelségből adódó fejlesztési potenciál) 
 Budapesti nemzetközi repülőtér közelsége 
 sor került az M0 hiányzó déli szakasza kiépítésére és átadására
 magas fokú kiépített közműhálózatok, biztosított közműkapacitások 
 fejlesztésre előkészített, építési jogokkal rendelkező területek széles választéka 
 a gazdasági, munkaerő-piaci, közigazgatási és közszolgáltatási funkciók bővülése 
 a lakóterületek vonatkozásában kertvárosi jelleg
 magas a fiatal, aktív korosztály aránya, amely fontos településfejlesztési potenciál
 új befektetők jelentek meg, a válság ugyan átmenetileg visszavetette a fejlődést, de 

hosszabb távon ebben a térségben megvan a folyamatos fejlődés lehetősége  
 fejlődnek az intézmények  
 alakuló és erősödő a helyi identitástudat  
 az önkormányzati döntéshozói szint nyitott és hosszú távban gondolkodó
 a járásközponti közigazgatási szerepkör az intézmény- és szolgáltatásfejlesztést is

elősegíti 
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 jól működő Közösségi és Művelődési Ház, készülnek a városi sportcsarnok és szálloda
tervei

GYENGESÉGEK, PROBLÉMÁK
 Budapest közelsége (ami egyik oldalról jelentős előny és erőforrás, másik oldalról 

hátrány az önálló városi fejlődés, a városi szintű minőségi szolgáltatások helyben
fejlesztésének nehézsége miatt)

 megörökölt, összességében karakter nélküli a városkép, a markáns arculat hiánya
 a vasút elvágja a várost
 különbségek vannak a vasút két oldalán lévő városrészek ellátottságában 
 a korábbi spontán településfejlődésből származó hátrányok (területhasználat

homogenitása, szerkezeti hiányok)
 alacsony iskolázottság és jövedelmi szint
 képzési hiányosságok
 a kis- és a középvállalkozások nem elég erősek, kevés helybeni munkahely, egysíkú 

munkaerő piac 
 kistérségen belüli haránt irányú tömegközlekedés hiánya
 szociális ellátás és az egészségügyi ellátás hiányosságai
 városon belüli kevés és gyenge minőségű közcélú zöldfelület 
 kevés ökológiailag értékes és védett táji- természeti érték, alacsonyszintű erdősültség 
 gyenge a lakosság belső kohéziója 
 hiányzik a határozott településmarketing

LEHETŐSÉGEK, KIHÍVÁSOK 
 integrált - térségi és helyi összefüggéseket és szempontokat egyaránt figyelembe vevő -

városfejlesztés,
 a helyi társadalom, a város lakosságának és vállalkozóinak növekvő befolyása a 

városfejlesztési politika alakításában,
 a helyi gazdaság erősítése, magas hozzáadott értéket adó és alacsony környezeti terhelést 

jelentő fejlesztések megvalósítása, ennek támogatása 
 az átlagosnál gyengébb termőterületek intenzív kertészeti hasznosításának lehetősége

félig mesterséges körülmények (fólia, üvegház) biztosításával
 a gyengébb termőképességű mezőgazdasági területek hasznosítása alternatív energia

termelő - hasznosító beruházások létesítésével (pld. napkollektor-mező) 
 vállalkozóbarát körülmények kialakítása
 kistérségi közlekedés fejlesztése, a város járásközpont szerepének megerősítése 
 vállalkozó szellemű önkormányzat, innovatív városvezetés  

-

VESZÉLYEK, AKADÁLYOK
 nem alakul ki érdemi - a felek érdekeinek figyelembevételével történő - együttműködés a 

Főváros és a szomszédos települések között 
 a munkaerő szempontjából erős marad Budapest elszívó ereje 
 a Közép-Magyarországi régióban a 2014-20. közötti fejlesztési időszakban csökkenő 

mértékűek lesznek a települések fejlesztésére fordítható források, elmaradnak, vagy 
elhúzódnak azok a fejlesztések, amelyek Gyál fejlődésére, a gyáli munka és 
életlehetőségek alakulására is kihatással vannak 

 a gazdasági válság esetleges elhúzódása egyaránt csökkenti a gazdaság szereplőinek és a 
lakosságnak a tehervállaló képességét a város fejlesztésében

 erős marad a kiszolgáltatottság az egyes szolgáltatók (BKV) monopolhelyzete miatt 
 magas marad az alacsony képesítésűek és jövedelműek aránya

-
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A fenti tényezőket, valamint várható trendeket figyelembe véve megállapítást nyert, hogy 
nem indokolt Gyál város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában korábban megfogalmazott
kívánatos jövőkép megváltoztatása. Annak finomítása azonban indokolt az alábbiak szerint: 

Jövőkép 

Gyál stabil, erősödő gazdasággal bíró, vonzó környezettel rendelkező,  
harmonikus, kertvárosi jellegű térségi (járás) központ 

Nagy távra - 2030-ra - a város előreláthatóan az alábbi képet mutatja: 

Jövőkép a térségi szerepre vonatkozóan 

A város számára a jövőbeni kihívást az jelenti, hogy megtalálja azokat a városi, járásközponti 
szerepkörből fakadó funkciókat, amelyben megőrizheti a fővárossal szembeni kooperatív 
függetlenségét, illetve amelyben sikeresen kezeli a jelen társadalom-és gazdaságfejlődési 
dinamika és a jogos lakossági igényként megfogalmazott élhető, urbanizált kisváros 
kialakítása közötti ellentétet. Ez csak akkor lesz lehetséges, ha a város optimálisan, a közös
érdekekből kiindulva kooperál a közszféra többi szereplőjével, a lakossággal és a piaci 
szereplőkkel. 

Jövőkép a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan 

A lakosságszám középtávon eléri a 25 ezer, nagy távra pedig megközelíti a 30 ezer főt, 
melynek kormegosztásában a jelenleginél már magasabb lesz a közép-és időskorúak aránya. 
Az idősebb korosztály és a kedvezőtlenebb anyagi helyzetben lévők körében érvényesül a 
dezurbanizáció - a fővárostól távolabbi településeken történő letelepedés - folyamata, míg a
fővárosból kiköltöző fiatal családok egy része továbbra is itt telepszik meg. 

A kertvárosi jelleg megőrzésével, a foglalkoztatási lehetőségek bővülésével, a szolgáltatások 
gazdagodásával, a lakóhelyi környezet fejlődésével nő a város népességmegtartó és 
népességvonzó képessége.

Közép távon a jelenleg már kijelölt gazdasági területek hasznosításával hosszú távon pedig
újabb területek területtakarékos hasznosításával erősödik a helyi gazdaság. Belterületen a 
magas hozzáadott értéket adó vállalkozások megtelepedésével, külterületen a gyenge
termőhelyi adottságú területek nem hagyományos, intenzív kertészeti hasznosításával (pld
üvegházak, fóliatelepek), illetve fenntartható energiagazdálkodással összefüggő 
fejlesztésekkel (pl. napkollektor-park).

A technológiai fejlődés révén új környezetkímélő gazdasági ágazatok jelennek meg, 
munkalehetőséget teremtve a különböző képzettségű embereknek, ugyanakkor helyben tartva 
a magasan képzett munkaerőt is. 

A város valamennyi útja (utcája) pormentesített, illetve szilárd burkolattal ellátott. A
közösségi közlekedésben mind a főváros irányú, mind a térségen belüli, illetve térségek 
közötti viszonylatok rendelkezésre állnak. A közlekedési kapcsolat a fővárossal elsősorban az 
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autóbusz, emellett az elővárosi vasút ütemezett menetrenddel. A haránt irányú autóbusz 
járatok által a térség települései között is megoldott a közösségi közlekedés. A
balesetveszélyes csomópontok átépítésre kerülnek. A kiépült városi kétpólusú
megállórendszer mellett megindul az elővárosi vasúti közlekedés. Kiépülnek a térségi 
kerékpárút-hálózat fő gerincútjai. Az elővárosi vasúti fejlesztéshez kapcsolódóan intermodális 
alközpont kapcsolja össze a városban az egyes közlekedési alágazatokat.

A műszaki és környezetvédelmi infrastruktúra teljes körűen kiépített. A hulladékgazdálkodás 
terén a város szelektív hulladékgyűjtési és feldolgozási (újrahasznosítási) rendszert működtet. 

A közlekedési zaj jelentősen csökken a vasút modernizációjával, a főutca (Körösi út) 
terheltségének csökkentésével, valamint az új közlekedési nyomvonalak aktív (zajvédő 
erdősávok) és passzív (zajvédő falak, zajra nem- vagy kevésbé érzékeny terület- felhasználás 
biztosítása) zajvédelmének megszervezésével, a forgalom jobb elosztásával.

A levegőtisztaság a közlekedésből származó szennyezések forgalomtechnikai úton történő 
csökkentése, a mezőgazdasági területek diffúz porszennyezésének mérséklése, valamint a 
belterületi gazdasági tevékenységek légszennyező hatásainak minimalizálása által jelentősen 
javul.

A vízkészletek védelme megvalósul a terület-felhasználás fenntartható fejlesztésével, a
környezetvédelmi korlátozások szigorú betartásával, a szennyezések lehetőségének minimális 
mértékre csökkentésével, a kavicsbánya tavak vízminőség- védelmével és a felszíni víz-és 
szennyvízelvezető rendszer korszerű kiépítésével és üzemeltetésével. 

A városi zöldfelületek (erdők, közpark) nagysága jelentősen növekszik, minőségi 
életkörülményeket biztosítva a lakosság számára.

A városközpont a település nagyságrendjének megfelelő, magas szintű és sokszínű 
szolgáltatásokat nyújtó, kellemes hangulatú fóruma, a helyi kulturális és társadalmi élet
centruma, valamint a mikrotérség (a Gyáli járás) információs és igazgatási központja.

Az egészségügy területén megvalósul az Egészségügyi Központ bővítése, a helyben ellátás 
úgy a járóbeteg, mint a szakellátás területén teljesen megvalósult. Elérhető az egynapos 
sebészet.

Az összehasonlító felmérések alapján az oktatás színvonala az országos átlag feletti mind az
általános, mind a középiskolákban. A logisztikai, kereskedelemi középfokú és felsőfokú 
szakképzés egyik regionális központja a településen található.

A város gazdasága fejlődésének eredményeként a szociális helyzet jelentősen javul. Nincs a 
településen szegregátum, a segélyezettek száma az agglomerációs átlag alatti.

A településfejlesztési elvek rögzítése

Gyál kisvárossá történő fejlődése - mint azt az IVS megalapozó tanulmánya is megállapítja -
úgy zajlott le az elmúlt évtizedben - hasonlóan több fővárosi agglomerációs településhez -,
hogy közben nélkülözte a karakterformáló elemek megjelenését. Az urbanizáció nem egy
kiérlelt várostervezés eredménye, sokkal inkább a dinamikus gazdaság- és lakosság fejlődése 
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által kikövetelt kényszermegoldások egyvelege. Ezért minden gyáli fejlesztésnél alapelv:
- a funkcionális értékteremtés
- az épített érték teremtés
- a környezeti érték teremtés
- a már formálódó karakterelemek erősítése. 

A városfejlesztés átfogó célja:

A fenntarthatóság elve mentén dinamikusan fejlődő gazdaságra és helyi identitástudatra 
alapozott értékteremtő urbanizáció  

Kiemelkedően fontos fejlesztési cél a közlekedés-földrajzi helyzetből adódó kivételes 
potenciálok méltó kihasználása (az egyes területek potenciáljaihoz képest az alulhasznosítás
elkerülése).

A városnak elsősorban a magas hozzáadott értéket eredményező, illetve a helyben 
foglalkoztatás feltételeit javító vállalkozások letelepedését kell támogatni. Erősíteni kell a 
kereskedelmi és a közszolgáltatási funkciókat is. A kereskedelmi fejlesztések során a lakosság
helybeni ellátását biztosító megoldásokat célszerű előnyben részesíteni.  

A gazdaságfejlesztés alapja a fejlett vállalkozói infrastruktúra kiépítése, valamint a
szakképzésre és a felsőoktatásra épülő humánerőforrás-fejlesztés, ami gazdasági 
diverzifikációval és a húzó ágazatok (pl. logisztikai központ erős pénzügyi szerepvállalással)
támogatásával párosulva sikeres stratégia már jelenleg is Gyálon.

A gazdaságfejlesztés fontos területe a főváros közelségét, az autópálya közelséget és a helyi 
adottságokat kihasználó turizmusfejlesztés. (Szabadidő és szórakoztató park fejlesztés termál 
és konferenciaturizmussal vegyítve)

Kiemelt fontosságú a népesség megtartó képesség és a gyáli identitás erősítése érdekében a 
város lakói számára a XXI. századnak megfelelő minőségi életkörülmények biztosítása. Az 
életminőség javításához egyaránt hozzátartozik a külső és a belső közlekedési rendszer 
fejlesztése, a közszolgáltatások bővítése, minőségének javítása városi közterületek 
humanizálása.

Fontos, hogy a város működése és fejlesztése hosszú távon fenntartható módon a 
várospolitikai célok mentén térségével összehangoltan történjen.

Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában meghatározott hosszú távú célok 2013 után is
feltételezhetően hozzájárulnak a város újrafogalmazott jövőképe valóra váltásához. A célok 
mentén a város a 2014-2020 között megvalósítandó fejlesztésekkel elérheti, hogy érezhetően 
nő Gyál vonzereje mind a helyi, mind a betelepülni szándékozó lakosok és vállalkozások 
előtt. A város jelentősen javítja az általa kínált életmód minőségi elemeit, kiemelten a 
közszolgáltatások és a települési épített és természeti környezet minőségét, valamint a 
közösségi közlekedés hatékonyságát, fenntartva a település kertvárosias jellegét és továbbra is
építve a kedvező közlekedés-földrajzi adottságok kihasználására a gazdaságfejlesztés terén. 
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1. Urbánus mikrotérségi (járás) központ

Gyál célja, hogy fenntarthatóan működő, a táji-, természeti-, települési- és társadalmi 
környezetével harmóniában fejlődő kisvárossá váljon, amelynek egyrészt beépített területei a 
központban kisvárosi, a lakóterületeken kertvárosi jellegűek, másrészt a gazdasági 
tevékenységek és a lakófunkciók területileg szeparáltak, továbbá a városközpont irányítási,
közszolgáltatási és kereskedelmi funkcióit tekintve megfelel a város és a kistérség lakosai
által támasztott igényeknek. Megjelenésében vonzó, kialakultak a települési karakter egyes
elemei. A város - elsősorban a közszolgáltatási funkciók erősítésével - északi és déli
alközponttal rendelkezik.

2. Javuló életminőség biztosítása az itt élők számára, a társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentése, a társadalmi kohézió erősítése 

Gyál középtávon mintegy 25 ezer, hosszú távon 30 ezer ember otthona. Cél: a Közép-
Magyarországi térség hasonló adottságú városaival legalább azonos színvonalon biztosítani:

- a lakás,
- a munka,
- az integrált közszolgáltatások,
- az egészséges életkörülmények és életmód,
- a kultúra és szabadidő eltöltés 

feltételeit és elérhetőségét minden polgára számára.  

Cél az élhető, minőségében javuló szolgáltatásokat nyújtó kertváros, amelyhez hozzájárul a 
(vasút két oldalán fekvő) városrészek közötti ellátottsági különbségek mérséklése és
kiegyenlítése.

A város által nyújtott jó minőségű köz- és üzleti szolgáltatások kedveltek a gyáliak körében. 
A lakosok igényeivel összhangban történő fejlesztések arra ösztönzik a város lakóit, hogy 
aktívan, a város további fejlődése iránt elkötelezve vegyenek részt a helyi döntések 
alakításában.

3. A térségi potenciálokat kihasználó versenyképes és erős helyi gazdaság 
megteremtése

Gyál gazdasága stabil, az agglomeráció hasonló adottságú településeihez mérten is jól
jövedelmező, így biztos alapját jelenti a település fejlődésének. A külső gazdasági szereplők 
számára elsődleges vonzerő a település kiváló közúti megközelíthetősége és a főváros 
közelsége. A város növekvő vonzereje a helyi kötődésű kis- és közepes vállalkozások 
számának és eredményességének, versenyképességének javulásában is jelentkezik. Cél, hogy
a város gazdaságfejlesztését szolgáló döntések az érintett területtulajdonosok, fejlesztők és a 
helyi társadalom konszenzusában szülessenek meg.

4. A településszerkezet továbbfejlesztése, a területfelhasználás racionalizálása

Nem támogatott a települési térség további kiterjesztése, további beépítésre szánt területek
kijelölése, új - a jelenlegi belterülettől leszakadó- településrész kialakítása sem a felsőpakonyi 
közigazgatási határ mentén, sem az az MO keleti városkapu térségében.
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Cél:
 a takarékos területhasználat,
 a város beépült lakóterületein található telkek felértékelése, az épületállomány

megújítása, a biológiai aktivitásérték növelése
 a már fejlesztésre kijelölt területek megfelelő intenzitású hasznosítása a 

városfejlesztési célok szolgálatában,
 a városrészek közötti kapcsolatok erősítése, 
 a zöldfelületek, zöldterületek bővítése.  

Az MO keleti városkapu térségében támogatott új, a tömegsportot és a szabadidősportot, diák 
és ifjúsági sportot szolgáló létesítmények elhelyezése, amelyek nem zavarják a lakosság életét
(szabadidőközpont, modellező repülőtér stb). 

5. A város erőteljesebb térségi pozícionálását, a város tőkevonzó és 
népességmegtartó képességét erősítő lépések szükségesek (tervszerű és határozott arculatot 
felmutató - a gyáli imázst erősítő - településmarketing kialakítása szükséges a digitális
technológiákban rejlő lehetőségek kihasználásával.  

A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 

Jövőkép 

Átfogó cél

Részcélok

A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre

I. Városrész, Gyálliget célja: A szolgáltatási szint emelése
A városrészi cél két prioritás (fejlesztési irány) mentén érhető el:  
1. A városrész térszerkezetének javítása
2. A kistérségi szolgáltatások bővítése 

II. Városrész, Gyálszőlő célja: A funkcióhiányos lakóterület felzárkóztatása 
A városrészi cél két prioritás (fejlesztési irány) mentén érhető el: 

Gyál stabil, erősödő gazdasággal bíró, vonzó környezettel rendelkező, harmonikus, kertvárosi 
jellegű térségi (járás) központ

A fenntarthatóság elve mentén dinamikusan fejlődő gazdaságra és helyi identitástudatra 
alapozott értékteremtő urbanizáció

Urbánus
mikrotérsé
gi (járás)
központ

Javuló
életminőség 
biztosítása,

egyenlőtlenségek 
csökkentése, a

társadalmi
kohézió erősítése 

Versenyképes
és erős helyi 

gazdaság
megteremtése

A település-
szerkezet

továbbfejlesztése,
a

területfelhasználás
racionalizálása

 

Erőteljesebb 
térségi

pozícionálás,
tőkevonzó és
népességmeg

tartó
képesség
10

erősítése
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1. A közszolgáltatások fejlesztése
2. Alközpontok kialakítása

III. Városrész, Gazdasági-turisztikai terület célja: Logisztikai, kereskedelmi és szabadidő-
gazdasági potenciál növelése. A városrészi cél két prioritás (fejlesztési irány) mentén érhető 
el:
1. A helyi gazdaság megerősítése 
2. A természeti környezet javítása

A városfejlesztési tervezés aktuális feladatai, javaslat a koncepció és a változások
nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére

A helyzetfeltáró vizsgálatok és helyzetértékelés - mint az a bevezetőben már megállapításra 
került - megerősítették a korábbi városfejlesztési koncepcióban (illetve az Integrált
Városfejlesztési Stratégiában) rögzített hosszú távú fejlesztési célok és prioritások
helytállóságát. A városfejlődés mai folyamatainak ismeretében ma is vállalható a nagytávra 
megfogalmazott jövőkép, úgy mint a hosszú távra megfogalmazott városfejlesztési irányok
és prioritások.

A hosszú távú célok helytállósága azonban nem jelenti azt, hogy ne válna aktuálissá
Gyálon is a középtávra szóló fejlesztési tervek és programok átdolgozása.

Az Európai Unió már jóváhagyta a 2014-2020. közötti - következő - fejlesztési időszak 
célrendszerét és prioritásait tartalmazó EURÓPA 2020 című dokumentumot, az egyes 
országokban - így Magyarországon is - folyik a hosszú távú, majd az erre épülő középtávú 
nemzeti koncepciók és programok kidolgozása.

A jelenlegi fejlesztési időszak eredményei és problémái értékelései során megállapításra 
került, hogy a következő fejlesztési időszakban nem folytathatók változatlanul azoknak a 
fejlesztési programok, amelyek irányait a városainkban a korábban elfogadott Integrált
Városfejlesztési Stratégiák fogalmaztak meg.

A nemzeti szintű tervezés keretében folyamatban van az Országos Fejlesztési Koncepció, 
illetve ehhez szorosan kapcsolódóan az Országos Területfejlesztési Koncepció kidolgozása és
elfogadása.

A nemzeti szintű tervezéshez szorosan kapcsolódik a területfejlesztésben - a vonatkozó
törvények módosításával - kulcsszerephez jutott megyei önkormányzatoknál a megyei
fejlesztési dokumentumok kidolgozása. A megújított fejlesztési dokumentumok új irányokat
és egyben új lehetőségeket is jelentenek majd a városok fejlesztésében. Az OTK 
megfogalmazza a városfejlesztés nemzeti prioritásait.

Ezek között - a munkaanyagok ismeretében - kiemelt szerepet kap:
 a városok és várostérségük összehangolt együtt-tervezése és együttfejlesztése, (ennek

érdekében integrált térségi város(és)várostérségi fejlesztési programok kidolgozása,
komplex térségi fejlesztésre alkalmas célterületek kijelölése)

 a stratégiai szemlélet erősítése a tervezésében 
 az erőforrások hatékony és fenntartható hasznosítását elősegítő kompakt tér és 

településszerkezet kialakítása
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 a fenntarthatósági és hatékonysági követelmények teljesítése érdekében a
többközpontú, policentrikus fejlődés támogatása, 

 az urbanizált területek terjeszkedésének korlátozása a hatékony energia felhasználás
érdekében,

 a fenntartható mobilitási viszonyok megteremtése.
 a városi zöldterületek bővítése, hálózatba szervezése 
 az egyenlő hozzáférés biztosítása a természeti-, épített és a kulturális örökségeinkhez  
 a városok energiafüggőségének csökkentése a klímavédelemért 
 a demográfiai változások kezelése a városokban (ennek keretében megfelelő 

munkalehetőségek teremtése, helyi munkaerő-piaci programok megvalósítása, új és 
jobb szolgáltatások biztosítása az idősödő népesség számára, közösségfejlesztő 
kulturális és társadalmi programok megvalósítása).

 a családok és helyi közösségek megerősítése, 
 a leromlott városrészek hanyatlásának megállítása.

Fenti célkitűzések is jelzik, hogy új célok, új prioritások és új feladatok jelennek meg a
városfejlesztésben, amelyek az országos szintű célok meghatározását és elfogadását 
követően a helyi fejlesztési célok és programok újragondolását is igénylik.

A 2014-2020. közötti fejlesztési időszak előkészítéséhez, a köz- és a magánszféra 
fejlesztéseinek összehangolásához, a fejlesztéseket szolgáló fejlesztési források helyben
történő maximalizálásához, ezek felhasználásával pedig Gyál további fejlesztésének 
megalapozásához - a településrendezési tervek folyamatban lévő megújításán és módosításán 
túl - a Gyáli Integrált Városfejlesztési Stratégia megújítása, átdolgozása, a fejlesztési
célterületek újragondolása szükséges, új - térségi fejlesztési szempontokat is figyelembe vevő -
fejlesztési célterületek kijelölésére van szükség a megváltozott és a változó fejlesztési
környezet figyelembevételével.

Gyál - Budapest, 2013. július

PESTTERV Kft.

/Schuchmann Péter - Károlyi János -
- Burányi Endre - Makkai Krisztina/
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
 

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

1. 1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

1.1.1.1. Beépítésre szánt területek - (lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, 
gazdasági területek, intézményi területek, különleges területek) 

 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Lakóterületek: 
kertvárosias lakóterület 
kisvárosias lakóterület 

falusias lakóterület 
Településközpont területek: településközpont terület 

Gazdasági területek: kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület 
ipari gazdasági terület 

Különleges területek: 

Temető terület 
Oktatási terület 

Sport és szabadidő terület 
Rekreációs területek 

Közmű terület 
Közlekedési szolgáltató terület 

Hulladéklerakó terület 

 
Lakóterületek: 
A település területének döntő hányada családi-házas, telkes lakóterület. A lakóterületi 
településrészeket illetően megfigyelhető, hogy a lakófunkció mellett megjelenik a kereskedelmi-
szolgáltató funkció is. 
 
A város lakóterületein az oldalhatáron álló, szabadon álló, ikres és zártsorú beépítési mód is 
megtalálható. Tervezői javaslat szerint a fejlesztési területek beépítése során a szabadon álló 
beépítési mód támogatandó. 
 
A település egyes lakóterületi részeinek beépítési lehetőségei közötti további különbségek igazán 
majd az építési előírásokban lesznek érzékelhetők. 
A település központi belterülete jelentős lakásépítési tartalékkal, foghíjtelekkel rendelkezik, ezért 
további jelentős lakóterület bővítés nem tervezett. 
 
A település lakosságának megtartása érdekében, valamint a jövőben esetlegesen ideköltöző lakosok 
számára igyekszik minőségi életkörülményeket biztosítani a helyi, területi adottságokat kihasználva. 
A települési Önkormányzat alapvető szándéka, hogy a már meglévő lakóterületek ellátási színvonala 
növekedjék és a még be nem épített telkeken-területrészen a település mai adottságaival összhangba 
hozható, jobb minőségű beépítés jöjjön létre. 

 
Településközpont területek: 
A településközponti funkciókat ellátó alapfokú intézmények magát a települést szolgálják ki. 
A településközponti funkcióba sorolt területek a településterületén szétszórtan találhatók. Az előbbiek 
közé sorolhatók elsősorban a központi funkciót ellátó területek, mint az igazgatási, egészségügyi és 
oktatási, egyházi intézmények és egyéb szolgáltató területek. 
 
A város rendelkezik a főbb városközponti funkciókat magába foglaló újjá épült városközponttal. A 
további intézményi lehetőségek adottak a mai intézményterületeken és azok környezetében.  
A kialakított területhasználati és övezeti rendszerben közvetve biztosítva lesz majd az új intézmények 
létesítésének elvi lehetősége. A tervezett területhasználati és övezeti besorolások iránymutató 
jellegűek lehetnek az Önkormányzat részére. 
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Az országos szabályozás szerint ez a területfelhasználási kategória elsősorban a település 
működéséhez szükséges összes intézmény elhelyezésére szolgál, amelyben szükség esetén 
lakófunkció is elhelyezhető. Az építési szabályzatban a településközpont területekre vonatkozó 
beépítési mérték magasabb, mint a kertvárosias lakóterületre előírt. 
Ezeken a jellemzően intézményi területeken a szabályozási előírások lehetőséget adnak arra, hogy a 
települési intézmények – szükség esetén – saját telkükön belül mind területi, mind magassági 
értelemben bővíthetők legyenek. 
 
A települési cél az, hogy a fentiekben ismertetett területeken kerüljenek megvalósításra a lakóterület-
fejlesztésből adódó intézményfejlesztések, a fejlesztők hozzájárulásával. 
A lakóterületi tartalékterületek hasznosa hosszú távon lakónépesség növekedéssel jár együtt. Ennek 
hatásai valószínűleg minden intézményi és szolgáltatási kapacitást érintenek. Az intézményhálózat 
fenntartása és bővítése a későbbiekben és már jelenleg is komolyabb önkormányzati forrásokat is 
igényel. 

 
Összefoglalva: 
Meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi épületállomány felhasználásával, átcsoportosításával és a jelenlegi 
állomány bővítésével, új területek és épületek biztosításával hogyan segíthető elő a fentiekben vázolt 
férőhely- illetve tanterem-szükségletek bővítése. 
A város egészségügyi intézményekkel való ellátottsága – a településen és a vonzáskörzetében élők 
számára – jónak mondható: a városban háziorvosi, gyermekorvosi, fogászati rendelő és gyógyszertár 
is üzemel. 
 
A kereskedelem és a szolgáltatás alapfokú ellátását főleg magánvállalkozók elégítik ki. 
A település kereskedelmi és szolgáltató intézményeivel kapcsolatban megállapítható, hogy a 
piacgazdaság folyamatai fogják kielégíteni a jelentkező lakossági igényeket, ezért méretezésük nem 
indokolt és nem lehetséges. A beépítésre szánt területek építési övezetei közül több építési övezetben 
is adott a lehetőség a kereskedelmi és szolgáltató célú vállalkozások létesítésére. 
 
(A közintézmény hálózat bővítése iránti igény a lakóterületek benépesülésével egy időben 
fokozatosan fog jelentkezni, ezért várhatóan az önkormányzat is kellőképpen és időben kellő 
ütemezéssel fel tud majd készülni a kihívásokra. Arra azonban már most fel kell hívni a figyelmet, 
hogy az intézményhálózat bővítése a későbbiekben egyre komolyabb önkormányzati forrásokat is 
igényel majd. Vonatkozik ez Gyál esetében elsősorban a meglévő intézmények kapacitásbővítéséhez 
szükséges területek beépítési százalékának növelésére és fenntartásukra is.) 
 
Helyet kell biztosítani az új intézmények elhelyezésére. Erre a legjobb lehetőség azokon a területeken 
van, amelyhez belterületi lakóterület fejlesztési területek kapcsolódnak, s így az új intézmény egy 
kisebb terület központi részén elhelyezkedve megfelelő kihasználtsággal képes ellátni az igényeket. 
Ezek szerint alközpontként való fejlődést lehetővé kell tenni:  
 
Tájékoztatásul az alábbiakban közöljük az oktatási intézmények fejlesztésével kapcsolatos számítást 
(a jelenlegi szolgáltatási szint alapul vételével, közelítőleg a normatív értékekhez): 
 
A Gyálra jellemző, szétterülő szerkezet miatt, indokolttá válhat a város intézményeinek 
dekoncentrálása, az alközpontok bővítésének szükségessége. Az alapellátási funkciók bővítését az 
északi oldalon, a tervezett lakóterület-fejlesztésekhez kapcsolódóan javasoljuk megvalósítani, mivel 
ezen a területen, a már meglévő lakóterületek ma is rosszul ellátottak. 
 
Gazdasági területek 
A település területén meglévő, jelenleg működő gazdasági funkciójú területek a területükön folyó 
gazdasági tevékenység jellegétől függően a Településszerkezeti tervben túlnyomórészt kereskedelmi-
szolgáltató illetve ipari gazdasági területként kerültek besorolásra. 
 
A helyi munkahelyteremtés fokozása érdekében a korábban igénybevett gazdasági területek 
rehabilitációjával és új fejlesztési területek kijelölése is cél. A gazdasági területek kijelölésénél a 
Településszerkezeti terv a települési adottságokat és az önkormányzati fejlesztési elképzeléseket 
egyaránt figyelembe kell vennie. 
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Az utóbbi évtizedben számos szabályozási terv készült gazdasági célú területfelhasználás és övezet 
kialakítása keretében elsősorban az M5 és M0 autópályák mentén igénybevett területeken. 
 
A szabályozási tervek helyét az egybeszerkesztett településszerkezeti és szabályozási terv is 
tartalmazza. Valamint a beépülő tervek felsorolását a 1.2. bekezdés táblázata és az 1. számú ábra is 
bemutatja. 
Jelenleg jelentős gazdasági célú terület kihasználatlanul áll, ezért a tervmódosítás során új 
gazdasági terület kijelölés nem történik. 

 
Különleges területek 
A település igazgatási területén több olyan területhasználat található, mely az OTÉK-nak megfelelően 
a különleges területek közé sorolható. A különleges területek közös és lényeges jellemzője, hogy a 
környezetükre gyakorolt hatásuk jelentős, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól védelmet 
igényelnek. Ezeket a különleges területhasználatokat eltérő beépítési és területhasználati (környezeti) 
igényeik miatt a szerkezeti és a szabályozási terven is eltérő területfelhasználási kategóriákba és 
építési övezetekbe is soroltuk. 
Temető terület (Kt) 
A temető a belterülten, a Bem József utca mentén a 0177/2 hrsz-on található mintegy 10 ha-on. A 
Némediszőlők temetője a 0107/57 hrsz-on mintegy 0,06 ha-on ad lehetőséget a temetkezésre. A 
központi temető elegendő, belső bővítési tartalékkal rendelkezik, hosszútávon is megfelelő helyet 
biztosít a temetkezésre. A területen viszonylag alacsony a fás növényekkel való borítottság, a 
kertészeti kialakítás színvonala emelendő.  
A tervmódosítás keretében új temető területfejlesztés nem történik. 
Oktatási terület (Ko) 
A település területén különleges oktatási célú területek közül néhány a településközponti 
területfelhasználásba és/vagy övezetbe kerül. A megmaradó oktatási funkciójú területek továbbra is az 
eredeti funkciót látják el a (Ko) övezet paramétereinek módosítása nélkül. 
A tervmódosítás keretében új oktatási területet nem jelöl ki a terv. 
Közmű terület (Kkm) 
Közmű létesítmények elhelyezésére szolgáló területek az Arany János és a Dobó katica utca 
találkozásánál a 3707/1-hrsz-on, valamint a Nagykőrösi út menti 03 hrsz-ú területen található. 
A tervmódosítás keretében új közmű területet nem jelöl ki a terv. 
Különleges hulladéklerakó terület: (Kh) 
A 044/11 hrsz-on működő hulladéklerakó telep bővítési szándékát az önkormányzat a TRT módosítás 
munkaindító levelében 1. számú módosítási terület néven jelezte, de az érkezett véleményeket 
figyelembe véle, ezen fejlesztési szándékától visszalépett. 
A tervmódosítás keretében új hulladéklerakó területet nem jelöl ki a terv. 
Különleges sportpálya területek: (Ksp): Ksp-1,  Ksp-2 
A sportpálya területe a Síp és Késmárki út találkozásánál a 1878/13 hrsz területen lakóterületek 
közötti tömbben került kialakításra. Az É-D tengelyű, jól tájolt labdarúgópályát lelátók és kiegészítő 
létesítmények egészítik ki. A terület hosszú távon alkalmas a funkció ellátására. Területe: 2 hektár.  
További sportpálya terület a Mezsgye utca és a belterület által határolt területen fekszik, mintegy 
1,1ha-on. 
A tervmódosítás keretében új sportpálya területet nem jelöl ki a terv. 
 
Különleges rekreációs területek: (Kre) 
A 2007 évi tervezett termálfürdő és hotel területe az alábbi övezeteket hozta léte a leírásnak megfelelő 
tervezett céllal. (megjegyezzük. hogy a terv megvalósítása ezidáig nem jött létre) 
Kre-Tf (termálfürdő területe) 
Kre-Th (termálhotel területe) 
Kre-Ap (apartmanházas szállás) 
Kre-Üd (üdülőházas szállás) 
Kre-Vsp (vizisport telep) 
Kre-Sp (sport központ-sporttelep) 
Kre-kk (közösségi kertek) 
Kre-Vz (védő zöldfelület) 
Kre-V (vízfelület) 
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A tervezett beépítés legfontosabb elemei a Bem J. u. és a Kisfaludy s. u. között, I. ütemben javasolt 
termálfürdő és termálhotel együttese – egy gyalogos fórum köré szervezve, jó gyalogos –kerékpáros –
közúti kapcsolattal a Városközpont és a Tó közti terület súlypontjában. 
A központ építészeti szempontból is a terület hangsúlyát, karakterét adó épületegyütteséhez II. 
ütemben –a Kisfaludy és a Móricz Zs. u. közt – apartman-házak és üdülőházak csatlakozhatnak. 
A termálfürdő, termálhotel, apartman- és üdülőházak közpark jelleggel kialakított játszó- pihenőkertet 
zárnak közre. A telkek és az utcák a tó felé irányulnak, a vízfelület látványát feltárva. A termálfürdő 
épületkomplexuma az Európában már több helyszínen (pl. Ausztriában, Németországban és a 
Benelux államokban) kiérlelt és megfelelő referenciákkal rendelkező funkcionális és alaprajzi 
kialakítást követi. Fő funkciói: minden korosztály (bébikortól az idősekig) élményfürdő, vizes játékok 
(csúszdák, stb.) és relax- medencék („nyugalom szigete”, a fitnesz- és welnesz- (pezsgőfürdő, 
hidromasszázs, szauna, aromaterápia, stb.) szolgáltatások szinte teljes választéka, - kiegészülve a 
szükséges vendéglátó, kereskedelmi és egyéb szolgáltatásokkal. A termálfürdő közvetlen, részben 
terepszint alatti összeköttetésben áll a hotellel és az apartman-házakkal. 
Az üdülőházas övezet az igények szerint rugalmasan alakítható, a majdani konkrét igények szerint 
különböző teleknagyságú, sorházas vagy szabadonálló formában építhető be. Az épületek közúti és 
parkolóval való kiszolgálása a terület keleti határán tervezett gyűjtőút felöl oldható meg a 
termálcentrum központi parkolójával, a vízisport központ és a fórum melletti kisebb parkolóval, illetve a 
teleken belüli parkolás biztosításával. 
 
A Gyáli – patak és a tó közötti területegység jellemzően beépítetlen, közpark- és sétány-jellegű 
területsáv. Csak a termálcentrumhoz kapcsolódó vízisport-központ területén („klubházak, 
csónakházak”) és esetleg a tópart kiemelt részein, pontszerűen jelenik meg beépítés (pl. tó-vendéglő), 
a parti területeken a zöldfelületbe simuló dombházas- földházas formában, a vízparton a tó fölé 
kinyúló teraszokkal. 
A terület nagy része (mintegy 3/4-e) biológiailag aktív víz- és zöldfelület. A zöldfelületek egyrésze 
közpark jelleggel kialakított játszó- pihenő- és sportkert, illetve gyalogos sétány, fasor, más része 
meglevő és tervezett erdő, véderdősáv. A védelmi célú zöldfelületek – véderdősáv, védőfásítás – 
telepítése és zajvédő domb alkalmazása elsősorban az autópálya és a 4602.j. forgalmi út felől 
indokolt, a közlekedési eredetű környezeti ártalmak mérséklése céljából. A területen lévő nagyobb 
összefüggő erdőterületek jelen állapota siralmas, ezek rekonstrukciója szükséges, a tó délnyugati 
partszegélyén levő természetszerű erdősáv kivételével, amelynek jelen állapotban való megtartása 
indokolt, természetvédelmi szempontból – a tervvel párhuzamosan készülő környezeti 
hatástanulmány javaslata szerint. 
 

1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek - (közlekedési területek, zöldterületek, 
erdőterületek, mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási területek, természetközeli területek, 
különleges területek) 

 
Közlekedési területek 
Fontosabb közlekedési útvonalak: 
 
Gyál országos gyorsforgalmi kapcsolatait az M5 és M0 autópálya biztosítja. A közvetlen megközelítés 
a 4601-es sz. Körösi úton és a 4602-es sz. Vecsési úton lehetséges, az M0-n illetve az M5 autópályán 
kiépített csomópontokon. 
 
A 4601-es út ugyan nem tartozik a főváros-vidék között nagy forgalmat bonyolító országos utak közé, 
Gyálon területén azonban még erős, egyaránt nagy személy-és teherforgalmat jelentő forgalom van, 
mely időbeli megoszlása stb. az agglomerációra jellemző.  
 
A 4602-es jelű szerepköre: a térségi jelentőségű, forgalmas út. A forgalom a belterületen (Vecsési u.) 
a Körösi úthoz hasonló általános problémákkal bír, a külterületen a kedvezőtlen vonalvezetés, a 
keskeny korona és burkolatszélesség okoz problémákat. 
 
A városon keresztülhalad a Budapest – Lajosmizse egyvágányú, nem villamosított vasúti mellékvonal. 
A vasúti közlekedésben az elővárosi forgalom szerepe a legfontosabb. 
 
Zöldterületek 
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A tervmódosítás a zöldterületeket negatívan érinti, két, viszonylag kisebb (0,5+0,6 ha) közpark 
övezetbe sorolt terület beépítésre szánt területbe való átsorolása révén. 
A 3. és 4.sz. módosítás a 499/2, 3407/2 és 3408 hrsz. területeket Vt övezetbe sorolja. 
Egyéb zöldterületeket érintő módosítást a terv nem tartalmaz. 
Az 1,1 ha zöldterületi csökkenés biológiai aktivitás érték csökkentő hatását a terv nem új zöldterület 
kijelölésével, hanem „Beépítésre nem szánt különleges” területi övezeti átsorolással, illetve új 
erdőterületi lehatárolásokkal kompenzálja. 
 
Erdőterületek 
Az erdőterületek övezeteit érdemben csak egy módosítás érinti, csekély mértékben (a 11.sz. terület 
övezeti átsorolása 0,5 ha erdő csökkenéssel jár), de jóval jelentősebb az aktuális nyilvántartási állapot 
átvezetésének következményei a tervre.  
Ez részben az erdőterületek területi mérlegben való nagyobb részesedését eredményezi (az újonnan 
lehatárolt erdőterület ~49 ha növekményt mutat), másrészt az erdők övezeti besorolását módosítja. 
Mindkét változás az Országos erdőállomány adattárnak való megfeleltetésből következik. A terv 
elsődleges rendeltetés szerinti erdőövezeti besorolása ez utóbbi szerint véderdő és közjóléti célú erdő 
kategóriákba (Ev és Ek jelű övezetek) szükséges. Ezek a pontosítások azonban nem értelmezhetők 
tervmódosításként, mivel csak a megváltozott nyilvántartási adatok átvezetését jelentik a tervben. 
A tervelőzmény egyéb meglévő és tervezett erdőterületi lehatárolásai nem változnak, a 
tervmódosítások az erdőterületeket egyebekben (a 11.sz. módosítás kivételével) nem érintik. 
 
Mezőgazdasági területek 
Gyál valamennyi mezőgazdasági területe az általános mezőgazdasági terület övezeteibe van 
besorolva és ezeket a tervmódosítások nem érintik. 
Az övezeti rendszer változik –egyszerűsödik- annyiban, hogy egy övezet törlésével az eddig 4 helyett 
3 övezetet határoz meg a Gyáli Hész módosítása. 
Ez az átvezetés azonban területi módosítással (területcsökkenéssel vagy növekménnyel) nem jár. 
A mezőgazdasági területek eddigi lehatárolásának kismértékű változását eredményezi az 
erdőállomány adattár szerinti erdő/mezőgazdasági területhatárok elvégzett pontosítása, melynek 
eredményeképpen a mezőgazdasági területek elenyésző mértékben (mintegy 1%-kal) csökkennek a 
területi mérlegben. Ez azonban nem minősül módosításnak, mivel a hatályos nyilvántartás szerinti 
adatpontosításról van szó. 
 
Vízgazdálkodási területek 
A vízgazdálkodási területbe sorolt övezetet a tervmódosítás nem érinti, az övezet a tervelőzmény 
szerinti lehatárolásokkal és előírásokkal marad fenn. 
 
Különleges területek 
A város „Beépítésre nem szánt különleges” területei a „Gyáli Termálfürdő és Tematikus Park” 
területén tervezett különleges beépítésre nem szánt övezetek („Kre-Kk1 jelű intenzív közösségi kert”- 
„Kre-Kk2 jelű övezet extenzív közösségi kert”- „Kre-Vzjelű védő zöldfelület”- és a „Kre-Vjelű vízfelület” 
- övezetek), az előzetesen elfogadott szabályozási terv jelölte ki. Ezek változatlanul maradnak fenn. 
 
Jelen tervmódosítás keretében beépítésre nem szánt különleges területi módosítást az 1.2.1. 
bekezdés mutatja be. 
 

1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 
 

a) szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek, 
• A település belterületét ÉNY-DK -i irányba átszelő 4601 j. ök. út nyomvonala 
• A belterületen áthaladó ÉNY-DK-i irányú Budapest- Lajosmizse vasútvonala, 
• A közigazgatási terület DK-i részén áthaladó M0 körgyűrű nyomvonala 
• M5 autópálya nyomvonala 

 
b) szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek, 

- DN 400 mm-es barátság I.: szénhidrogén szállító vezeték 
- DN 600 mm-es barátság II.: szénhidrogén szállító vezeték 
- DN 200 mm-es Százhalombatta-Tiszaújváros: szénhidrogén szállító vezeték 
- Százhalombatta - Ferihegy: szénhidrogén szállító vezeték 
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- 20 kV-os szabadvezetékes hálózatok 
- nagy-középnyomású gázvezeték 

 
c) szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások. 

- Gyáli patak, /Gyál 1. számú főcsatorna/ és a patakot kísérő zöldsáv: az országos ökológiai 
hálózathoz tartozó védett zöld- és vízfelület 

- rekultivált kavicsbányák területén kialakított bányatavak 
- városközponti közpark (Milleniumi park) és belterületi erdőfoltok (Jálics, Erdősor u. melletti 

erdők) 
 

1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 
 

a) védőtávolságok, 
- országos közutak védőtávolsága: 4601 j. ök. jelű IV o. összekötőút, védőtávolsága a 

tengelytől mért 50-50 m 
- vasút (Budapest- Lajosmizse vasútvonala) védőtávolsága a tengelytől mért 50-50 m 
- M0-M5 autópálya védőtávolsága a tengelytől mért 100-100 m 
- DN 400 mm-es barátság I.: 10-10 m szénhidrogén szállító vezeték 
- DN 600 mm-es barátság II.: 18-18 m szénhidrogén szállító vezeték 
- DN 200 mm-es Százhalombatta-Tiszaújváros: 13-13 m szénhidrogén szállító vezeték 
- Százhalombatta - Ferihegy: 7-7 m szénhidrogén szállító vezeték 
- 20 kV-os szabadvezetékes hálózatok külterületen 5,0 - 5,0 m, 
- nagy-közép nyomású gázvezeték 9-9- m 
- hulladéklerakó 500 m-es védőtávolsága 
- a katasztrófavédelmi hatóság adatszolgáltatása alapján feltüntetett veszélyességi övezet 

határa (Alk Kft.) 
- Vecsés: reptéri légiirányító távközlési adóállomások 300 m-es védőtávolsága 

 
b) táj és természetvédelmi elemek, területek 

- a táj- és természetvédelmi célú területek, az Országos Ökológia Hálózat ökológiai 
zöldfolyosó- és mag területi övezeti 

- az Országos Ökológia Hálózat (OÖH) pufferterületi övezete az OÖH egyfajta védőzónájának 
tekinthető, amelyet az OTrT alapján kijelölt és lehatárolt Pest megye Területrendezési Terve, 
amelyet a TSZT feltüntet és a rá vonatkozó szabályokat alkalmazza.  

- az OÖH terület övezetei a Gyáli patak vonalát követik 
- ex-lege védett természetvédelmi terület (Bitó halom) 

 
c) kulturális örökségvédelmi elemek, 

- régészeti lelőhelyek (a vonatkozó magasabbrendű jogszabályok előírásai és korlátozásai 
szerint védendők) 
 

d) egyéb védelmi és korlátozó elemek: 
- az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-3 m, a már elépített helyeken 

a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1 m,az 
önkormányzati és egyéb kezelésben levő tavak partélétől 5-5 m szélességű sáv szabadon kell 
hagyni. 

- Gyáli patak vízügyi védőtávolsága, partélétől mért min. 10 m (az ökológiai védőterület ennél 
jellemzően szélesebb) 

- Az Agglomerációs törvény szerinti új beépítésre szánt 200 m-es területi korlátozás határa 
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2. 1.2 A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 
(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve, lehatárolva az 
adott változás bemutatása– a terület a hatályos településszerkezeti tervben.– a javasolt módosítás és 
indoklása.) 
 
A településszerkezeti terv módosítása1: 
 

- /1-es számú módosítással érintett terület (10 ha) - törölt program: 
Tervezett erdőterületből, különleges hulladéklerakó területfelhasználásba sorolása (a 
tervmódosítás a közigazgatási vélemények figyelembevételével ezen a területen elmarad)/ 

- 2-es számú módosítással érintett terület: 
Hatályos SZT-9 szabályozással érintett gazdasági területen új „szervizút” nyomvonal 
feltüntetése.  

- 3-es számú módosítással érintett terület (1+0,6 ha): 
Tartalék különleges terület T-KÜ (1 ha) és KP (0,6 ha) terület településközpont vegyes 
területbe (Vt) sorolása.  

- 4-es számú módosítással érintett terület (0,5 ha): 
Különleges sportterületből, közpark területből és Különleges oktatási területből 
településközpont vegyes területbe (Vt) sorolása. A hatályos SZT-15-ös jelű szabályozás 
figyelembevételével. 

- 5-ös számú módosítással érintett terület (2,5 ha): 
Kertvárosias lakóterületből településközpont vegyes területbe (Vt) sorolása a hatályos SZT-
16-os jelű szabályozás figyelembevételével. 

- 6-os számú módosítással érintett terület (0,2 ha): 
Kertvárosias lakóterületből településközpont vegyes területbe (Vt) sorolása a hatályos SZT-
17-es jelű szabályozás figyelembevételével. 

- 7-es számú módosítással érintett terület (1,4 ha): 
Falusias lakóterületből (Lf) Kertvárosias lakó (Lke) területbe sorolása a hatályos SZT-18-as 
jelű szabályozás figyelembevételével. 

- 8-as számú módosítással érintett terület (8,5 ha): 
Városkapu terület gazdasági területének Vt településközpont vegyes területbe sorolása. 

- /9-es számú módosítással érintett terület (7 ha)- törölt program: 
Városkapu terület tervezett különleges szabadidőközpont területének egy része különleges 
oktatási területbe (Ko) sorolása (a tervmódosítás a közigazgatási vélemények 
figyelembevételével ezen a területen elmarad)/ 

- 11-es számú módosítással érintett terület (0,5 ha):  
Erdőterület közlekedési szolgáltató területbe (Kü-ksz) sorolása. 

- 12-es számú módosítással érintett terület (40 ha): különleges tervezett szabadidőközpont 
területből különleges beépítésre nem szánt területbe sorolása.  

- /13-as számú módosítással érintett terület (13 ha): - törölt program 
Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területből (Gksz), településközponti vegyes területbe (Vt) 
sorolása. (az Önkormányzat a módosítási szándéktól visszalép)/ 

- 14-es számú módosítással érintett terület (1,6+0,5 ha): 
A tartalék oktatási terület településközpont vegyes területbe, az oktatási terület egy része 
telekosztás után településközponti vegyes területbe (Vt) sorolása. 

- 15-ös számú módosítással érintett terület (0,7 ha): 
Az oktatási terület egy része telekosztás után településközponti vegyes területbe (Vt) 
sorolása.  

- 16-os számú módosítással érintett terület (2,6 ha): 
Kertvárosias lakóterületből településközpont vegyes területbe (Vt) sorolása.  

- 17-es számú módosítással érintett terület (0,48 ha): 
5948 hrsz. telek Kertvárosias lakóterületből Településközponti vegyes területbe sorolása.  

- 18-as számú módosítással érintett terület (0,6 ha) 

                                                            
1
Az Étv 9.§(2) szerinti teljes lista, dőlt betűvel jelezve az előkészítés során törölt programpontok 
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Különleges oktatási területből Településközponti vegyes területbe sorolása.  
- 19-es számú módosítással érintett terület (0,16 ha): 

A 2611, 2612 hrsz. telek kertvárosias lakóterületből Településközponti vegyes területbe 
sorolása.  

- 20-as számú módosítással érintett terület (0,2 ha): 
A 1015/1, 1015/2 hrsz. telek kertvárosias lakóterületből Településközponti vegyes területbe 
sorolása.  

- 21-es számú módosítással érintett terület (0,08 ha): 
A 4614/1 hrsz. telek kertvárosias lakóterületből Településközponti vegyes területbe sorolása. 

- 22-es számú módosítás 
A terven ábrázolt T-SZK jelölés törlésre kerül a településszerkezeti tervről. 

- 23-as számú módosítás 
Az Agglomerációs terven és a Településszerkezeti terven ábrázolt gyorsforgalmi út 
nyomvonalának egyeztetése. 

 
 
A szabályozási terv módosítása2: 
 

- /1-es számú módosítással érintett terület (10 ha)- törölt program: 
A terület tervezett gazdasági erdőterületből különleges-hulladéklerakó övezetbe sorolása (Kh) 
(a tervmódosítás a közigazgatási vélemények figyelembevételével ezen a területen elmarad)/ 

- 2-es számú módosítással érintett terület: 
A Hatályos SZT-9 szabályozással érintett gazdasági területen új „szervizút” nyomvonal 
kiszabályozása. 

- 3-es számú módosítással érintett terület (1+0,6 ha): 
OK-GY/2 Különleges oktatási területből településközpont vegyes területbe (Vt) sorolása. 

- 4-es számú módosítással érintett terület (0,5+1+0,6 ha): 
Különleges sportterületből, és Különleges oktatási területből településközpont vegyes 
területbe (Vt) sorolása. 

- 10-es számú módosítással érintett terület (2,7 ha): 
Az SZT módosítás során övezeti besorolás nélkül maradt terület mezőgazdasági területbe 
sorolása (Má). SZT készítési kötelezettség előírásával. 

- 11-es számú módosítással érintett terület (0,5 ha):  
- Erdőterület közlekedési szolgáltató területbe (Kü-ksz) sorolása. 
- 14-es számú módosítással érintett terület (0,5 ha): 

Az oktatási terület egy része telekosztás után településközponti vegyes területbe (Vt) 
sorolása. 

- 15-ös számú módosítással érintett terület (0,7 ha): 
Az oktatási terület egy része telekosztás után településközponti vegyes területbe (Vt) 
sorolása.  

- 16-os számú módosítással érintett terület (2,6 ha): 
SZT készítési kötelezettség előírásával. 

- 17-es számú módosítással érintett terület (0,48 ha): 
5948 hrsz telek kertvárosias lakóterületből Településközponti vegyes területbe sorolása.  

- 18-as számú módosítással érintett terület (0,6 ha) 
Különleges oktatási területből Településközponti vegyes területbe sorolása.   

- 19-es számú módosítással érintett terület (0,16 ha): 
A 2611, 2612 hrsz telek kertvárosias lakóterületből Településközponti vegyes területbe 
sorolása.  

- 20-as számú módosítással érintett terület (0,2 ha): 
A 1015/1, 1015/2 hrsz telek kertvárosias lakóterületből Településközponti vegyes területbe 
sorolása.  

- 21-es számú módosítással érintett terület (0,08 ha): 
A 4614/1 hrsz telek kertvárosias lakóterületből Településközponti vegyes területbe sorolása. 

 
 
 

                                                            
2
Az Étv 9.§(2) szerinti teljes lista, dőlt betűvel jelezve az előkészítés során törölt programpontok 
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VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS -ELSŐ MEGKERESÉS EREDMÉNYE ÉS 
AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL REALIZÁLT TELEPÜLÉSSZERKEZETI 

TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK 
 sorszám Terület 

ha 
Helyrajzi 

szám hrsz. 
TSZT Terület-felhasználás módosítás 

hatályos                  tervezett 

3. 0,6 ha 499/2 
Zkp 

közpark 
Vt 

Településközpont terület 
1.Beépítésre szánt 

területi 
növekménnyel járó 

változások 4. 0,5 ha 
3407/2 
3408 

Zkp 
közpark 

Vt 
Településközpont terület 

 11 0,5 ha 0143/56 
E 

Erdőterület 

K-ksz 
Különleges közlekedési 

szolgáltató terület 
1.Összesen:- 1,6 ha- - - 

3. 1 ha 499/3 
TKü 

Tartalék 
különleges terület 

Vt 
Településközpont terület 

4. 0,5 ha 3414 
Ksp 

Különleges 
sportterület 

Vt 
Településközpont terület 

4. 0,5 ha 3373 
Ko 

Különleges 
oktatási terület 

Vt 
Településközpont terület 

5. 2,5 ha 

4382-4388 
4393,4394 
4397, 4399 
4400. 4403, 
4404, 4407-
4409, 4412-
4413,4415, 
4416, 4419 

Lke 
kertvárosias 
lakóterület 

Vt 
Településközpont terület 

6. 0,2 ha 2436-2439 
Lke 

kertvárosias 
lakóterület 

Vt 
Településközpont terület 

7. 1,4 ha 

2223, 2224, 
2227, 2228, 
2231, 2232, 
2235, 2236, 
2239, 2240, 
2243-2246 

Lf 
Falusias 

lakóterület 

Lke 
kertvárosias lakóterület 

8. 8,5 ha 
037/63, 
037/8 

Gksz 
Kereskedelmi-

szolgáltató 
gazdasági terület 

Vt 
Településközpont terület 

14. 2,1 ha 
6474, 
6473/9 

Ko 
Különleges 

oktatási terület 

Vt 
Településközpont terület 

15. 0,7 ha 4856/1 
Ko 

Különleges 
oktatási terület 

Vt 
Településközpont terület 

16. 3,3 ha 4856/6 
Lke 

kertvárosias 
lakóterület 

Vt 
Településközpont terület 

17. 0,48 ha 5948 
Lke 

kertvárosias 
lakóterület 

Vt 
Településközpont terület 

18. 0,6 ha 3386 
Ko 

Különleges 
oktatási terület 

Vt 
Településközpont terület 

19. 0,16 ha 2611, 2612 
Lke 

kertvárosias 
lakóterület 

Vt 
Településközpont terület 

20. 0,2 ha 
1015/1, 
1015/2 

Lke 
kertvárosias 
lakóterület 

Vt 
Településközpont terület 

 
 

2.Beépítésre szánt 
területen belüli 

terület- 
felhasználás 
változások 

21. 0,08 ha 4614/1 
Lke 

kertvárosias 
Vt 

Településközpont terület 
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lakóterület 
2.Összesen: 21,22 ha   

1+2.Összesen: 22,82 ha   

12. 40 ha 
0123 
0131 

 

K-szk 
Különleges 
tervezett 

szabadidőközpont 

Kb-szk 
Beépítésre nem szánt 

szabadidőközpont 

4.Beépítésre szánt 
terület 

visszaminősítése 
beépítésre nem 
szánt területté 2. ---    

4.Összesen: 40 ha   
Tervmódosítással érintett 
területek (1-4.) összesen: 

62,82 ha   

 
 

Tervmódosítással érintett területek térképi ábrázolása 
1. ábra. 
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LALÓTERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI MÓDOSÍTÁSA 
 
A 7. számú módosítással érintett területen (a Szövetkezet utca –Lehel utca találkozásánál) a 
Településszerkezeti terven a már beépült jelenlegi falusias lakóterület Kertvárosias 
területfelhasználásba kerül. A módosítás a hatályos SZT-18 jelű szabályozási tervhez illeszkedik. 
 

A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből A kivonat a hatályos SZT-18 jelű szabályozási tervből 

 
A kivonat a módosított településszerkezeti tervből A terület léifotója 
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46

48

50
52

43

41
39

41

2

34
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54

4

6

3

5

1

38
45

36

19

8

21

20

12

10

23

22
23

24

25

26

28

27

47
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42

44
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55
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61

59

29
30

31
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32
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3

2

6
4

47

46

63

65

97
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5
5

2

2193
21912190
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2209
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22102211
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2184
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21
64

/221

5

22
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20

2226
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2042043/47

20
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13
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2214
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22282231
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2230

3141 3143
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3139
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31
51

3138

3136
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3162

61

3163

3175
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3167

31653166

69

31
68

3

2256/2

22
55

22592260

2256/1

22
61

/2

226

22
62

/3
22

61
/3

2258/2

22
62

/2

2262/1

71
/2

2263

67

2236
2239

2240

2234

2233

22
44

22
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2243

22372238

2250
22

46
22

47

2241

22
48

2242

2257

22
53

22
54

22
52

22
493131

3135
3132

3133

22
51

2258/1

3130

Sz 4

Sz 4
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Sz 4
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Sz 4
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI MÓDOSÍTÁSA 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TELEPÜLÉSKÖZPONT FUNKCIÓJÚ FEJLESZTÉSRE TERVEZETT 

TERÜLETEK: 
 
- 5-ös számú módosítással érintett terület (2,5 ha): 

A Heltai- Erdősor utca közötti tömbben jelenlegi Kertvárosias lakóterületből településközpont 
területbe (Vt) sorolása a hatályos SZT-16-os jelű szabályozás figyelembevételével. 

- 6-os számú módosítással érintett terület (0,2 ha): 
A Bocskai- Bercsényi utca közötti tömbben Kertvárosias lakóterületből településközpont 
területbe (Vt) sorolása a hatályos SZT-17-es jelű szabályozás figyelembevételével. 

- 8-as számú módosítással érintett terület (8,5 ha): 
Városkapu terület (Gksz) gazdasági területének Vt településközpont területbe sorolása. 

- 16-os számú módosítással érintett terület (2,6 ha): 
A Báthory - Erdősor utca közötti tömbben tervezett Kertvárosias lakóterületből 
településközpont területbe (Vt) sorolása.  

 
 
Az 5 és 6. módosítással érintett terület jelenleg is beépített, jellemzően családiházas területek 
(5: Erdősor –Kisfaludy utca találkozása, 6: Bercsényi- Bocskai utca közötti tömbben) 
A tervmódosítással érintett terület jelenlegi és tervezett funkciója nem sért sem régészeti, sem 
építészeti, sem ökológiai értékeket. 
A tervezési területek a HÉSZ előírásai szerinti Vt-2, Vt-5, övezeti besorolása javasolt. 
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A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 
5. terület 

A kivonat a hatályos SZT-16 jelű szabályozási tervből 
5. terület 

 
 

 
A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből 
6. terület 

A kivonat a hatályos SZT-17 jelű szabályozási tervből 
6. terület 

   

 
A kivonat a módosított településszerkezeti tervből A kivonat a módosított településszerkezeti tervből 
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A 8 és 13. számú fejlesztési területek /8: A Nagykőrösi út 13: Kisfaludy út és Bem József út 
közötti tömb/ (jelenleg beépítetlen területek) a tervelőzményben Gksz kereskedelmi-szolgáltató 
területfelhasználásra lehetőséget adó területei jelenleg nem szolgálják a település érdekeit. 
A területek elhelyezkedésüket tekintve más, településközponti funkciókat ellátó építmények 
elhelyezésére szánja az Önkormányzat. A jelenleg kijelölt, megmaradó gazdasági területek megfelelő 
kínálatot biztosítanak a kereskedelmi - ipari vállalkozások számára.  
A tervmódosítással érintett terület jelenlegi és tervezett funkciója nem sért sem régészeti, sem 
építészeti, sem ökológiai értékeket. 
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A konkrét területfejlesztési elképzelések kidolgozását készítendő részletes szabályozási terv hivatott 
meghatározni.  
 
A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  
8. terület 

A kivonat a hatályos SZT-21 jelű szabályozási tervből 
8. terület 

 

 
A kivonat a módosított településszerkezeti tervből   
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A 16. számú módosítással érintett terület / Erdősor út, Báthory István utca közötti tömb/ jelenleg 
véderdőterületként hasznosított. (jelenleg beépítetlen területek ) 
A tervmódosítással érintett terület jelenlegi és tervezett funkciója nem sért sem régészeti, sem 
építészeti, sem ökológiai értékeket. 
A konkrét területfejlesztési elképzelések kidolgozását készítendő részletes szabályozási terv hivatott 
meghatározni.  
A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  
16. terület 

A kivonat a hatályos SZT-21 jelű szabályozási tervből 
8. terület 
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A kivonat a módosított településszerkezeti tervből   

 

 

 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TELEPÜLÉSKÖZPONT FUNKCIÓJÚ FEJLESZTÉSRE TERVEZETT 

TERÜLETEK: 
 

- 3-es számú módosítással érintett terület (1+0,6 ha): 
A Pesti út Jókai út közötti tömbben jelenlegi tartalék különleges terület T-KÜ (1 ha) és KP (0,6 
ha) terület településközpont területbe (Vt) sorolása.  

- 14-es számú módosítással érintett terület (1,6 +0,5 ha): 
A Könyves Kálmán- Kodály Zoltán utca közötti tömbben jelenlegi tartalék oktatási terület 
településközpont területbe, az oktatási terület egy része telekosztás után településközponti 
területbe (Vt) sorolása. 

- 15-ös számú módosítással érintett terület (0,7 ha): 
A Temesvári- Bacsó Béla utca közötti tömbben az oktatási terület egy része telekosztás után 
településközponti területbe (Vt) sorolása.  

- 17-es számú módosítással érintett terület (0,48 ha): 
A Bajcsy-Zsilinszky- Brassói utca közötti tömbben 5948 hrsz telek Kertvárosias lakóterületből 
Településközponti területbe sorolása.  

- 18-as számú módosítással érintett terület (0,6 ha) 
A Rákóczy- Károlyi utca közötti tömbben Különleges oktatási területből Településközponti 
területbe sorolása.  

- 19-es számú módosítással érintett terület (0,16 ha): 
A Dobó Katics- Somogyi utca közötti tömbben 2611, 2612 hrsz telek kertvárosias 
lakóterületből Településközponti területbe sorolása.  

- 20-as számú módosítással érintett terület (0,2 ha): 
A Petőfi- Vecsési utca közötti tömbben 1015/1, 1015/2 hrsz telek kertvárosias lakóterületből 
Településközponti területbe sorolása.  

- 21-es számú módosítással érintett terület (0,08 ha): 
A Vasút- Kisfaludy utca közötti tömbben 4614/1 hrsz telek kertvárosias lakóterületből 
Településközponti területbe sorolása.  

 
A 3,- 14,- 15,- 18 számú módosítással érintett területek/3: Tulipán-Kazinczy F utca közötti 
tömbben, 14:Könyves K, Babits M utca közötti tömbben, 15: Erdősor és Bacsó Béla utca 
közötti tömbben, 18: Rákóczi F- Dobó Katica utca közötti többen/ jelenleg Különleges oktatási 
területfelhasználási területbe és övezetbe vannak. A telkek telekosztás után egyéb településközponti 
területfejlesztési célra hasznosíthatók.  
- A 3 –as számú terület beépült oktatási (Ko) területből Vt településközpont területbe kerül.  
- A 14 –es számú terület beépült oktatási (Ko) terület telkéből leválasztott terület Vt 

településközpont területbe kerül.  
- A 15 –ös számú terület beépült oktatási (Ko) terület telkéből leválasztott terület Vt 

településközpont területbe kerül.  
- A 18 –as számú terület beépült oktatási (Ko) területből Vt településközpont területbe kerül.  
A tervmódosítással érintett területek jelenlegi és tervezett funkciója nem sért sem régészeti, sem 
építészeti, sem ökológiai értékeket. 
 



 [ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT]  2013. 

 

 15

A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  
3. terület 

A kivonat a hatályos SZT-12 jelű szabályozási tervből 
3. terület 

   
 
A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  
14. terület 

A kivonat a hatályos ÖT jelű övezeti tervből 
14. terület 

   
 
A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  
15. terület 

A kivonat a hatályos ÖT jelű övezeti tervből 
15. terület 

   
A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  
18. terület 

A kivonat a hatályos ÖT jelű övezeti tervből 
18. terület 
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A kivonat a módosított településszerkezeti tervből A kivonat a módosított településszerkezeti tervből. 
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A 17,- 19,- 20,- 21 számú módosítással érintett területek/17: Bajcsy-Zsilinszky u-Pozsonyi utca 
közötti többen, 19: Somogyi Béla- Dobó Katica utca közötti többen, 20: Deák Ferenc- Petőfi S. 
út közötti tömbben, 21:Vasút út- Kisfaludy utca közötti tömbben/ jelenleg beépült, vagy 
részlegesen beépült Kertvárosias lakó területfelhasználási területbe és övezetbe vannak. Fejlesztési 
cél, hogy a telkek területfelhasználás váltással intenzívebb, intézményi-szolgáltató funkció céljára is 
hasznosíthatók lesznek.  
- A 17–es számú terület részben beépült kertvárosias lakó (Lke) területből Vt településközpont 

területbe kerül.  
- A 19–es számú terület beépült kertvárosias lakó (Lke) területből Vt településközpont területbe 

kerül. (a terület átminősitésével lehetőség nyílik a városközpont feljesztésére) 
- A 2 –as számú terület részben beépült kertvárosias lakó (Lke) területből Vt településközpont 

területbe kerül.  
- A 2 –es számú terület kertvárosias lakó (Lke) területből Vt településközpont területbe kerül.  
- A tervmódosítással érintett területek jelenlegi és tervezett funkciója nem sért sem régészeti, sem 

építészeti, sem ökológiai értékeket. 
 
A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  
17. terület 

A kivonat a hatályos ÖT jelű övezeti tervből 
17. terület 
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A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  
19. terület 

A kivonat a hatályos ÉSZT-1 jelű  szabályozási tervből 
19. terület 

   
 
A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  
20. terület 

A kivonat a hatályos ÖT jelű övezeti tervből 
20. terület 

   
 
A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  
21. terület 

A kivonat a hatályos ÉSZT-1 jelű szabályozási tervből 
21. terület 

   

     
kivonat a módosított településszerkezeti tervből kivonat a módosított településszerkezeti tervből 

28

30

32 34

36

38

40

29

42

44

38

40

30

36

48

3

5

50

46

54
93

49
4

54
90

54
91

2

58
39

58
40

54
82

54
83

54
84

54
85

54
89

54
81

54
86

59
58

59
52

59
57

59
51

54
87

54
88

5479

57
60

57
57

56
57

59

58
60

58
458

43

58
51

58
47

58
45

58
48

58
44

58
46

58
4958

50

58
52

58
54

58
53

5948

58
55

58
56

58
68

58
58

59
49

59
54

59
53

59
55

59
56

59
50

59
44

59
42

/2

59
38

59
39

59
41

59
46

5959

59
42

/1

59
45

59
82

97
8

59
81

59
86

59
87 59

89
59

9059
84

59
94

58
59

58655866
5867

58
6

58
62

5

58
61

58
69

58
70

5906

58
7158
72

59
37

59
32

59
35

59
31

59
34

59
36

59
40

59
3059

285

59
29

/259
29

/1
59

33

14
0/

1

6005/2

6005/16004

6006

00
7/

1

60
00

60
01

6003

60
02

59
99

59
9859

95

59
9759

9659
9359

9259
91

59
88

01
7

260
1360

1460
15

60
16

4
5  

25
86 25

25
99

26
00

25982597

2

2545
2

2546

2559

2
2567

2566

2574

2564

2565

2575

2561
2562

2578

2576
2577

25792580

2582
25602583

2595
2594

2607

2593

2606

25922591

2589

2590

2609

2608

2610

2612

2611

25
87

2588

26142615

2603

2

2604
2605

2596

26
16

63
2620

2618

2622

2625

25
55

2558

25
57

25
56

25
84

25
85

2617

2619

4645

6

 
 



 [ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT]  2013. 

 

 18

kivonat a módosított településszerkezeti tervből kivonat a módosított településszerkezeti tervből 
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓJÚ FEJLESZTÉSRE TERVEZETT TERÜLETEK: 

 
A 4. számú módosítási terület: A tervmódosítás keretében a jelenlegi közpark terület 
Kspterületfelhasználásba kerül a 3407/2 hrsz területen mintegy 0,5 ha-on. 
A módosítás a hatályos SZT-15 jelű szabályozási tervhez illeszkedik. 
A tervmódosítással érintett terület jelenlegi és tervezett funkciója nem sért sem régészeti, sem 
építészeti, sem ökológiai értékeket. 
A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  
4. terület 

A kivonat a módosított településszerkezeti tervből 
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A 11. számú módosítási terület: A tervmódosítás keretében a jelenlegi erdő terüleltfelhasználású, de 
kivett terület K-ksz különleges közlekedési szolgáltató területfelhasználásba kerül a 0143/56 hrsz 
területen mintegy 0,5 ha-on, a meglévő, azonos övezetű terület bővítéseként. 
A tervmódosítással érintett terület jelenlegi és tervezett funkciója nem sért sem régészeti, sem 
építészeti, sem ökológiai értékeket. 
A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  
11. terület 

A kivonat a hatályos SZT-27 jelű szabályozási tervből 
11. terület 
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kivonat a módosított szabályozási tervből 
11. sz. terület 

kivonat a módosított településszerkezeti tervből 
11. sz. terület 
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓJÚ FEJLESZTÉSRE TERVEZETT 

TERÜLETEK: 
 
A 12. számú módosítási terület: A tervmódosítás keretében a jelenlegi különleges 
szabadidőközpont terüleltfelhasználású terület (K-szk) beépítésre nem szánt különleges 
szabadidőközpont (Kk-szk) területfelhasználásba kerül, a 0123, 0131 hrsz. területen mintegy 40 ha-
on. 
A tervmódosítással érintett terület jelenlegi és tervezett funkciója nem sért sem régészeti, sem 
építészeti, sem ökológiai értékeket. 
A rekultivált bányaterület horgásztóként való hasznosítása megindult. Az övezeti átsorolás célja, hogy 
a meglévő beépítetlen állapot fennmaradjon és a terület legalább 80%-ban biológiailag aktív (víz+zöld) 
felületként legyen fenntartva. 
A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  
12. terület 

A kivonat a hatályos ÉSZT-1 jelű szabályozási tervből 
12. terület 

 
 
kivonat a módosított településszerkezeti tervből 
12. sz. terület 
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1.2.  

1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való 
összefüggéseinek bemutatása 
 
 
A település területét az alábbi területrendezési tervek érintik:  

- Országos Területrendezési Terv (OTrT)  
- Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv (BATrT)  

 
Az Országos Területrendezési Terv és Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terve (továbbiakban 
BATrT) között nincs ellentét. Emiatt a település vonatkozásában mértékadó területrendezési tervként 
a BATrT-t tekintettük. A terv készítése során ellenőrizni kell a jelenlegi terület-felhasználás 
kiterjedésének megjelenését a 2005. LXIV. Tv. BATrT előírásai közötti összhangot.  
A tervmódosítás ellenőrzéséhez a BATrT alábbi kivonatai szolgáltatnak további segítséget: A 
kivonatok értelmezése a törvények tervlap mellékletében megtalálhatók. A kivonatok a szerkezeti 
tervekkel alapvetően a beépíthető területek jelenlegi lehetőségét mutatja be.  
 
 

Kivonat az Ország Szerkezeti tervéből (2003. évi XXVI. Törvény 2008. évi módosítása 
figyelembevételével) 
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Kivonat a Budapesti Agglomeráció Területrendezési tervéről szóló 2005. LXIV. Tv. 2.2. számú 
mellékletéből (Térségi Szerkezeti terv) módosított változat. 

 
 

Kiindulási alapadatok 
Adottságok 
Közigazgatási terület nagysága 2010-ben (földhivatali adat): 24930535 m2, 
2005.évi. LXIV: tv. (BATrT) 21.§. (5) bek. foglaltaknak megfelelően történt módosítás utáni 
állapot (ha). 

Városias települési térség: ~1444,12 ha 

Nagykiterjedésű zöldterületi települési térség: ~7,74 ha 

Magas zöldfelületi arányú települési térség: ~156,02 ha 

Mezőgazdálkodási térség: ~409,47 ha 

Építmények által igénybevett térség: ~41,69 ha 

Erdőgazdálkodási térség: ~412,46 ha 

Vízgazdálkodási térség: ~22,86 ha 

Igazgatási terület összesen: ~2494,36 

1. Az agglomerációs törvény tervlap melléklete az alábbi területeken korrekciót igényel a 
2009 évi hatályos településszerkezeti terv alapján: korrekció szükséges: 

11. számú módosítással érintett terület:A különleges közlekedési szolgáltató terület 
bővítése a hatályos TSZT ésSZT szerinti erdőterületen mintegy 0,5 ha-on. (0143/56 
hrsz) 

2. A 2011. szeptember 1. után jóváhagyott TSZT és SZT-k alapján igénybe vett új fejlesztési 
célú, a BATrT lehatárolástól eltérő területek adatai: -------------------------------    Nincs ilyen 

3. A jelenlegi tervben rögzített és a BATrT lehatárolástól eltérő átsorolásra tervezett, új fejlesztési 
célú területek adatai: 

11. számú módosítással érintett terület:A különleges közlekedési szolgáltató terület 
bővítése a hatályos TSZT ésSZT szerinti erdőterületen mintegy 0,5 ha-on. (0143/56 
hrsz) 

A fentiek szerint a mezőgazdasági térség építési célú igénybevétele =0 ha 

A fentiek szerint a Magas zöldfelületi arányú települési térség építési célú igénybevétele = 0 ha 

A fentiek szerint a Erdőgazdálkodási térség építési célú igénybevétele = 0,5 ha 
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BATrT egyes előírásai és az ez alapján számított adatok 
1. 5.§. (7) A nagy kiterjedésű zöldterületi települési térségben csak zöldterület, továbbá - a 

beépítésre szánt és beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási egység 
köréből - sportolási célú terület, valamint temetőterület jelölhető ki. 

5.§. (8) A magas zöldfelületi arányú települési térségnek 
a) legfeljebb 30%-án beépítésre szánt üdülőterület, illetve - a beépítésre szánt különleges 

terület területfelhasználási egység köréből - oktatási, egészségügyi és sport célú terület, 
b) legalább 70%-án beépítésre nem szánt terület alakítható ki. 

A magas zöldfelületi arányú települési térség legfeljebb 30%-a = 156,02 x 0,3 = 46,8 ha 

2. 

A magas zöldfelületi arányú települési térség legalább 70%-a = 156,02 x 0,7 = 109,2 ha 

6. §. (1) Az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ában erdőterület területfelhasználási 
egységbe, illetve természetközeli terület (ezen belül kizárólag karsztbokorerdő) 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. A védelmi elsődleges rendeltetésű erdőterületként 
és a természetközeli területként besorolt területfelhasználási egységek kiterjedése nem 
csökkenhet. 
2) Az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt területfelhasználási egységek 
nagysága - a település közigazgatási területére vetítve - összességében nem csökkenhet. 

Az erdőgazdálkodási térség legalább 85%-a = 412,46 x 0,85 = 350,39 ha 

3. 

Az erdőgazdálkodási térség legfeljebb 15%-a = 412,46  x 0,15 = 61,86 ha 

7. §. (1) A mezőgazdasági térség legalább 90%-át mezőgazdasági terület, illetve természetközeli 
terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A mezőgazdasági térség legfeljebb 10%-án 
bármely települési területfelhasználási egység kialakítható. 

A mezőgazdasági térség legalább 90%-a = 409,47 x 0,9 = 368,52 ha 

A mezőgazdasági térség legfeljebb 10%-a = 409,47 x 0,1 = 40,9 ha 

(2) A település közigazgatási területére vonatkoztatott területén a városias települési térség vagy 
hagyományosan vidéki települési térség növekménye nem haladhatja meg az 1/3. számú 
mellékletben található területi mérleg szerinti városias települési térség és hagyományosan 
vidéki települési térség területének 2%-át. A városias települési térség vagy hagyományosan 
vidéki települési térség növekményére is alkalmazni kell az 5. § (1)-(6) bekezdés előírásait. 

A városias települési térség  (beépítésre szánt terület) 2%-a = 1444,12 x 0,02 = 28,88 ha 

4. 

(3) A (2) bekezdésben rögzített növekményen felül csak az állami főépítésznek a területcserére 
vonatkozó térségi területfelhasználási engedélye alapján és legfeljebb olyan mértékben bővíthető 
a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség kiterjedése, amilyen 
mértékben a Szerkezeti Tervben rögzítetthez képest máshol - a mezőgazdasági térség javára - 
csökken a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség kiterjedése. A 
területcsere során a városias települési térség és a hagyományosan vidéki települési térség 
területének nagysága nem változhat. A területcserét táj- és természetvédelmi, erdővédelmi, 
valamint kulturális örökségvédelmi és árvízvédelmi szempontok alapján és úgy kell végrehajtani, 
hogy ne sértsen társadalmi érdekeket. A területcseréről az azt kezdeményező települési 
önkormányzat az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.  

8. §. (2) A 10 hektárt meghaladó sportolási célú területet beépítésre nem szánt különleges terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni.  

9. §. (1) Az országos és a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok térbeli 
rendjét és az egyedi építmények elhelyezkedését a 2. számú (térképi) melléklet, a térbeli rend 
szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig az 1/2. számú melléklet 
tartalmazza. 

(2) Az országos és a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi 
építmények kialakítását az OTrT 1/1-10. számú mellékletében, valamint az e törvény 1/2. 
számú mellékletében megjelölt települések közigazgatási területének érintésével és a 2. 
számú (térképi) melléklet figyelembevételével kell meghatározni.  

5. 

10. §. A vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban vízgazdálkodási terület, illetve 
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A fennmaradó részen olyan 
területfelhasználási egység jelölhető ki, amely nem veszélyezteti a vízgazdálkodás érdekeit. 
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Fejlesztési lehetőség 
a 2005. évi LXIV: 

tv. (BATrT) szerint 
(ha) 

Át nem vezetett 
TRT–k által elhasznált fejlesztési 

lehetőség 
(ha) 

2012 évi 
TSZT módosító javaslat szerinti 

(ha) 

További fejlesztési lehetősége 
(ha) 

az
on

os
ító

 

Térségi 
területfelhasználási 

kategóriák 

2005.évi. 
LXIV: tv. 
(BATrT) 
szerinti 
állapot 

(ha) Beépítésre 
szánt 

céljára 

Beépítésre 
nem szánt 

céljára 

Sport 
céljára 

Beépítésre 
szánt 

céljára 

Beépítésre 
nem szánt 

céljára 

Sport 
céljára 

Beépítésre 
szánt 

céljára 

Beépítésre 
nem szánt 

céljára 

Sport 
céljára 

Beépítésre 
szánt 

céljára 

Beépítésre 
nem szánt 

céljára 

Sport 
céljára 

1. 
Települési térség: 
Városias 
települési térség 

1444,12 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

2. 
Nagykiterjedésű 
zöldterületi 
települési térség 

7,74 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

3. 
Magas zöldfelületi 
arányú települési 
térség 

156,02 46,8 109,2 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 46,8 109,2 

4. 
Mezőgazdálkodási 
térség 409,47 40,9 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 40,9 ----- ----- 

5. 
Építmények által 
igénybevett 
térség 

41,69 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

6. 
Erdőgazdálkodási 
térség 412,46 ----- ----- ----- 0,5 ----- ----- 0,5 ----- ----- ----- ----- ----- 

7. 
Vízgazdálkodási 
térség 22,86 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

8. 
Igazgatási terület 
összesen: 
 

2494,36             
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A következő térkép a fenti táblázat adataival összhangban bemutatja a BATrT 

szerkezeti tervlapján a 2013. évi tervmódosítási területeket. 
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Gyál
7.
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3.

Módosítással érintett terület határa
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2005. LXIV. Tv. BATrT SZERINT GYÁL VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT ÉRINTŐ ÖVEZETEK: 
 

GYÁL VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT ÉRINTŐ BATrT ÖVEZETEK 
BATrT: Országos és térségi ökológiai hálózat 

övezete 
BATrT: Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 

övezete 

 

Gyál

8.8.8 .
8 .
8 .
8.8.8.8 .

232323
23
23
23232323

232323
23
23
23232323

20.20.20.
20.
20.
20 .20 .20 .20.

9.9.9.
9 .
9 .
9 .9 .9 .9 .

7.7.7.
7 .
7 .
7 .7 .7 .7 .

4 .4 .4 .
4 .
4 .
4.4.4.4 .

6.6.6.
6.
6.
6 .6 .6 .6.

2 .2 .2 .
2 .
2 .
2.2.2.2 .

12 .12 .12 .
12 .
12 .
12.12.12.12 .

18.18.18.
18.
18.
18 .18 .18 .18.

19.19.19.
19 .
19 .
19 .19 .19 .19 .

3.3.3.
3 .
3 .
3 .3 .3 .3 .

5.5.5.
5.
5.
5 .5 .5 .5.

21.21.21.
21 .
21 .
21 .21 .21 .21 .

11 .11 .11 .
11 .
11 .
11.11.11.11 .

13.13.13.
13.
13.
13 .13 .13 .13.

16.16.16.
16.
16.
16 .16 .16 .16.

14.14.14.
14.
14.
14 .14 .14 .14.

151515
15
15
15151515

17.17.17.
17 .
17 .
17 .17 .17 .17 .

 
 

 

 
 

   
BATrT: Kiemelten érzékeny felszín alatti 

vízminőség-védelmi terület övezete 
BATrT: Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő 

területének övezete 

 

Gyál

 

Gyál

 

   
BATrT: Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület 

övezete 
BATrT: Széleróziónak kitett terület övezete 

Vecsés

Gyál

 

Gyál

 
 
 
Az OTrT és a BATrTterületfelhasználási és övezeti tervlapjaival összhangban a következők kötelező 
előírások vonatkoznak Gyál területére, illetve a településrendezési terv készítésére:  
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Kiemelt térségi övezetek 
Közig. 

ter. 
Tervezési 

ter. 
Melléklet 

sz.: 
 X/-   

Magterület övezete X --- 3.01. 
Ökológiai folyosó övezete X --- 3.02. 
Puffer terület övezete X --- 3.03. 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete --- --- 3.04 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, --- --- 3.05 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete --- --- 3.06 
Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete --- --- 3.07 
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete --- --- 3.08 
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete --- --- 3.09 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete X --- 3.10 
Világörökség és világörökség-várományos terület övezete --- --- 3.11 
Történeti települési terület övezete --- --- 3.12 
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 
terület övezete 

X --- 3.13 

Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének 
övezete 

X --- 3.14 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete X --- 3.15 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete --- --- 3.16 
Nagyvízi meder övezete --- --- 3.17 
Földtani veszélyforrás területének övezete --- --- 3.18 
Vízeróziónak kitett terület övezete --- --- 3.19 
Széleróziónak kitett terület övezete X --- 3.20. 
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete --- --- 3.21 
Honvédelmi terület övezete --- --- 3.22 

 
A BATrT szerkezeti tervlapján a 2012. évi TSZT módosítás során a város 0,5 ha új beépítésre szánt 
területet vesz igénybe erdőgazdálkodási térség területén, melyet a a külön TSZT módosításban 
kijelölt területen pótol (csereerdősítésre kijelölt terület). 

- (11. számú módosítással érintett terület: A különleges közlekedési szolgáltató terület 
bővítése a hatályos TSZT ésSZT szerinti erdőterületen mintegy 0,5 ha-on. (0143/56 hrsz) 

Fentiek alapján tehát a településszerkezeti terv a Budapesti Agglomeráció Területrendezési 
Tervéről szóló 2005. évi LXIV törvény előírásainak megfelel. 
Térségi szerkezeti terv alapján megállapítható hogy a módosítással érintett területek jelentős 
része a városias települési térség területfelhasználási kategóriájába tartozik, vagyis az 
agglomerációs törvény tervlap mellékletével összhangban van. 
Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Gyál közigazgatási területét a BATrT alapján hat 
különböző térségi övezet érinti. 

- Országos és térségi ökológiai hálózat övezete 
- Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
- Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
- Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 
- Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 
- Széleróziónak kitett terület övezete 

Ezekre az övezetre vonatkozó előírásokat az OTrT és a BATrT tartalmaz. A jelen tervmódosítási 
területek az övezetek által érintett területeket nem érintik közvetlenül. 
 
VI. Nyilatkozat 
A Gyál Településrendezési Tervhez szükséges területrendezési tervelőzményeknek való 
megfeleltetést a területrendezési tervelőzmények fejezetét készítő tervező nyilatkozik, hogy az eddigi 
módosítások megfelelnek a 2005. LXIV. Tv. BATrT előírásoknak. 

Makkai Krisztina 
településmérnök 

városépítési-városgazdasági szakmérnök 
TT 01-4921 

Budapest, 2013. szptember 18. 
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1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való 
összhangjának bemutatása 
(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 

 
Az alábbiakban bemutatjuk a koncepcióban szereplő jövőkép azon elemeit, amelyek 
elérését a településrendezési terv eszközei és a tervezett műszaki és szabályozási 
megoldások is elősegítik.  
A fejlesztési koncepció szerint 2030-ra a város előreláthatóan az alábbi képet mutatja: 
 
Középtávon a jelenleg már kijelölt gazdasági területek hasznosításával hosszú távon pedig újabb 
területek területtakarékos hasznosításával erősödik a helyi gazdaság.  
Belterületen a magas hozzáadott értéket adó vállalkozások megtelepedésével, külterületen a 
gyenge termőhelyi adottságú területek nem hagyományos, intenzív kertészeti hasznosításával 
(pld üvegházak, fóliatelepek), illetve fenntartható energiagazdálkodással összefüggő 
fejlesztésekkel (pl. napkollektor-park). 
 
A közlekedési kapcsolat a fővárossal elsősorban az autóbusz, emellett az elővárosi vasút 
ütemezett menetrenddel. A haránt irányú autóbusz járatok által a térség települései között is 
megoldott a közösségi közlekedés. A balesetveszélyes csomópontok átépítésre kerülnek. A 
kiépült városi kétpólusú megállórendszer mellett megindul az elővárosi vasúti közlekedés. 
Kiépülnek a térségi kerékpárút-hálózat fő gerincútjai. Az elővárosi vasúti fejlesztéshez 
kapcsolódóan intermodális alközpont kapcsolja össze a városban az egyes közlekedési 
alágazatokat. 
A műszaki és környezetvédelmi infrastruktúra teljes körűen kiépített. A hulladékgazdálkodás terén 
a város szelektív hulladékgyűjtési és feldolgozási (újrahasznosítási) rendszert működtet. 
 
A közlekedési zaj jelentősen csökken a vasút modernizációjával, a főutca (Körösi út) 
terheltségének csökkentésével, valamint az új közlekedési nyomvonalak aktív (zajvédő 
erdősávok) és passzív (zajvédő falak, zajra nem- vagy kevésbé érzékeny terület- felhasználás 
biztosítása) zajvédelmének megszervezésével, a forgalom jobb elosztásával. 
 
A levegőtisztaság a közlekedésből származó szennyezések forgalomtechnikai úton történő 
csökkentése, a mezőgazdasági területek diffúz porszennyezésének mérséklése, valamint a 
belterületi gazdasági tevékenységek légszennyező hatásainak minimalizálása által jelentősen 
javul. 
 
A vízkészletek védelme megvalósul a terület-felhasználás fenntartható fejlesztésével, a 
környezetvédelmi korlátozások szigorú betartásával, a szennyezések lehetőségének minimális 
mértékre csökkentésével, a kavicsbánya tavak vízminőség- védelmével és a felszíni víz-és 
szennyvízelvezető rendszer korszerű kiépítésével és üzemeltetésével. 
 
A városi zöldfelületek (erdők) nagysága jelentősen növekszik, minőségi életkörülményeket 
biztosítva a lakosság számára. 
 
A városközpont a település nagyságrendjének megfelelő, magas szintű és sokszínű 
szolgáltatásokat nyújtó, kellemes hangulatú fóruma, a helyi kulturális és társadalmi élet centruma, 
valamint a mikrotérség (a Gyáli járás) információs és igazgatási központja. 
Az egészségügy területén megvalósul az Egészségügyi Központ bővítése, a helyben ellátás úgy 
a járóbeteg, mint a szakellátás területén teljesen megvalósult. 
 
 
A városfejlesztési koncepció - alábbi - 4. tematikus célja a településrendezési terv 
eszközkészletével megvalósítható. 
 
4.  A településszerkezet továbbfejlesztése, a területfelhasználás racionalizálása 
 
Nem támogatott a települési térség további kiterjesztése, további beépítésre szánt területek 
kijelölése, új – a jelenlegi belterülettől leszakadó- településrész kialakítása sem a felsőpakonyi 
közigazgatási határ mentén, sem az az MO keleti városkapu térségében.  
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Cél: 
- a takarékos területhasználat,  
- a város beépült lakóterületein található telkek felértékelése, az épületállomány megújítása, a 

biológiai aktivitásérték növelése 
- a már fejlesztésre kijelölt területek megfelelő intenzitású hasznosítása a városfejlesztési célok 

szolgálatában,  
- a városrészek közötti kapcsolatok erősítése, 
- a zöldfelületek, zöldterületek bővítése.  
Az MO keleti városkapu térségében támogatott új, a tömegsportot és a szabadidősportot, diák és 
ifjúsági sportot szolgáló létesítmények elhelyezése, amelyek nem zavarják a lakosság életét 
(szabadidőközpont, modellező repülőtér stb). 

3. 2. SZAKÁGI JAVASLATOK 

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 
2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 
2.1.2. Természetvédelmi javaslatok 
2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE  
(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi 
elemek) 

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 
2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 
2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 

             
 

A tervmódosítási javaslatok tájrendezési és zöldfelületi ismertetését és értékelését a fenti 
címekben meghatározott szempontrendszer szerint az alábbi tájrendezési és zöldfelületi műleírás 
tartalmazza, - a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (6) bekezdés alapján, a tervezési feladat 
jellegének és mélységének megfelelően, a 2.1. és 2.2 sz. fejezet összevont elkészítése módot ad 
a táji – környezeti – zöldfelületi összefüggések komplex ismertetésére. 
 
A komplex műleírásból kiemeltük és külön alfejezet tartalmazza a biológiai aktivitásérték számítást 
(megtartva az eredeti tematika szerinti 2.1.4. sz. sorszámozását). 

 
2.1.-2.2./1. A TERVMÓDOSÍTÁSOK TÁJI, KÖRNYEZETI, ZÖLDFELÜLETI HATÁSAI, - 
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE 
 
Az Önkormányzat által meghatározott településszerkezeti módosítási program várható táj- és 
környezetrendezési, zöldfelületi, környezet- és természetvédelmi hatásainak becslését a 
területfelhasználási változások iránya és mértéke alapján végeztük el, a tervmódosítás egyes 
akcióterületeire lebontva. Valamennyi akcióterület részletes leírását és térképi ábrázolását a 
dokumentáció településrendezési fejezete tartalmazza (jelen fejezet csak a táji szempontból 
értékelhető területeket ábrázolja és ismerteti részletesen, - csak a környezeti szempontból értékelhető 
módosítások ábraanyagát tartalmazza). 
 
A területfelhasználási változtatással érintett területek elemzése során táji – környezeti szempontból 
azokat tekintjük relevánsnak, amelyek zöld- és erdőterületeket, természetvédelmi területeket 
érintenek, vagy települési környezetvédelmi szempontból különös jelentőséggel bírnak. Az egyéb 
területfelhasználási változások, amelyek jellemzően egyik építési övezetből egy másik építési 
övezetbe való átsorolást eredményeznek, szakterületünk – illetve a környezeti hatások - 
szempontjából kevésbé jelentősek. Ezeknek ökológiai szempontból általában elenyésző a 
jelentőségük, összességükben ezek a hatások is elhanyagolhatóak, települési szinten nagyjából 
kiegyenlítik egymást. 
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A Biológiai Aktivitás Érték (BAÉ) egyenlegre is hatással van a módosítások egy része van, ahol TSZT 
szinten változik a beépítésre szánt/nem szánt területek aránya és így a jogszabályban foglalt BAÉ 
paraméterek változhatnak. A BAÉ - hatások elemzésére természetesen környezeti értékelési (KÉ) 
szempontból is kitérünk, - mivel a tervhez környezeti vizsgálat nem készül, ezért jelen fejezetbe kell 
beépíteni KÉ elemeket is. 
 
 
A táji – környezeti – zöldfelületi szempontból lényegesebb területfelhasználási változások leírásánál 
az azonosíthatóság érdekében a dokumentációban alkalmazott egységes sorszámozást használjuk 
(„”: az idézőjelbe tett szöveg a megbízásból illetve a 0-körös előkészítő levélből idézett részek, - a 
továbbiakban dőlt betűvel írva a szakági leírás és értékelés szövege). 
 
A módosítási programban szereplő területek („1-23.”) a terv előkészítő eljárása során redukálódtak, 
részben éppen a Környezeti Értékelési szempontok érvényesítése következtében, a Környezeti 
Vizsgálati (KV) eljárás szükségességének megalapozása illetve eldöntése során. Ezért nem 
folyamatos a módosítási területek számozása, mivel a tervmódosítás áttekintő ábrája már csak az 
egyeztetési szinten kidolgozott területeket jelöli. 
A környezeti értékelést is magában foglaló környezetalakítási munkarészben azonban bemutatjuk az 
eredeti tervezési programban és a 0-körös véleménykérő levélben is szereplő valamennyi módosítási 
területet, a környezeti szempontból szükséges indoklással, a módosítás törlését vagy fenntartását 
illetően. 
 
A módosítási programban szereplő területek közül környezetalakítási, környezetértékelési 
szempontból részletesebb elemzést igényelt az 1., 3, 4, 9, 11.és 12.számmal jelzett módosítás, - az 1. 
és 9.sz.. módosítás a Környezeti Vizsgálat (KV) előkészítő eljárása során törlésre került a programból, 
míg a 13.sz. módosítás a későbbiekben került elhagyásra. 
 
Az egyes módosítások tárgyalásának sorrendisége a fenti logika szerint (tehát minden 0-körös 
dokumentációban szereplő területre vonatkozóan) alakul az alábbi csoportosítás szerint. 
 
 
2.1.-2.2./1.1. A MÓDOSÍTÁSI PROGRAMBAN ELÉŐIRÁNYZOTT (1-23.SZ.) TERÜLETEK 
KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE ÉS JAVASLATAI: 
 
2.1.-2.2./1.1.1. A Beépítésre Szánt Területi növekménnyel járó, 
településszerkezeti tervi módosítást igénylő változtatások 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK 
 sorszám Terület 

(ha) 
Helyrajzi szám 

(hrsz.) 
TSZT Terület-felhasználás módosítás 

hatályos                           tervezett 

3. 0,6 ha 499/2 
Zkp 

közpark 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

4. 0,5 ha 3407/2 
Zkp 

közpark 

Ksp 
Különleges 
sportterület 

Beépítésre szánt 
területi 

növekménnyel járó 
változás 

11. 0,5 ha 0143/56 
E 

Erdőterület 

K-ksz 
Különleges 
közlekedési 

szolgáltató terület 

Összesen: - 1,6 ha - - - 

 
A TSZT módosítás területei részben zöld- és erdőterületeket is érintenek, ezek környezeti hatásait 
kiemelten vizsgáltuk, kitérve a szükséges ökológiai kompenzáció megoldási lehetőségeire is. 
 
 
3.sz. módosítás: 
„TSZT módosítás: Tartalék különleges terület (T-KÜ) és KP terület településközpont vegyes területbe 
(Vt) sorolása. SZT szinten: OK-GY/2 Különleges oktatási területből településközpont vegyes területbe 
(Vt) sorolása” 
 
Az összes módosítással érintett terület 1,6 ha, ebből tervezett zöldterület: ~0,6 ha. 
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A módosítás területén a tervezett közpark nem valósult meg, sőt, épp ellentétesen: a közparknak 
kijelölt terület épült be, így a zöldterületi kijelölés oka-fogyottá vált, itt nem lehetséges és pótlása más 
területen szükséges. 
A 3.sz. módosítási terület azonosító ábrája az alábbi: 
 
A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  A kivonat a módosított településszerkezeti tervből 
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Értékelés: 

- a módosítás effektív zöldfelületi, települési környezeti hatással nem jár, mivel nem meglévő 
zöldterületet vesz igénybe az átsorolás, - de a települési zöldterületi ellátottságra és 
biológiai aktivitásértékre negatívan hat, mivel a települési szintű területi mérlegben -0,6 ha 
zöldterületi hiányt okoz. Ezért kompenzációja szükséges, lehetőleg egyenértékű zöldterület 
kijelölésével vagy a település zöldfelületi ellátottságának és indexének más úton való 
növelésével, például új erdőterületi átsorolás révén. 

 
Az értékelés összefoglalása: 
- az övezetátsorolásnak a BAÉ egyenlegre és a település zöldfelületi - környezeti állapotára 
kismértékű negatív hatása van, kompenzációs intézkedések megfogalmazása szükséges. 
 

 
4.sz. módosítás:  
„TSZT módosítás: Különleges sportterületből és Különleges oktatási területből kertvárosias lakó és 
településközpont vegyes területbe (Vt) sorolása. A hatályos SZT-15-ös jelű szabályozás 
figyelembevételével. SZT szinten: Különleges sportterületből és Különleges oktatási területből 
településközpont vegyes területbe (Vt) sorolása” A tervmódosítás keretében a jelenlegi közpark terület 
Ksp területfelhasználásba kerül a 3407/2 hrsz területen mintegy 0,5 ha-on. 
 
A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  A kivonat a módosított településszerkezeti tervből 
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Értékelés: 

- az összes módosítással érintett terület 2,9 ha, ebből tervezett zöldterületi besorolást érint ~0,5 
ha. A módosítás effektív zöldfelületi, települési környezeti hatással nem jár, mivel nem 
meglévő zöldterületet vesz igénybe az átsorolás, - de a települési zöldterületi ellátottságra 
és biológiai aktivitásértékre negatívan hat, mivel a települési szintű területi mérlegben 0,5 
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ha zöldterületi hiányt okoz. Ezért kompenzációja szükséges, lehetőleg egyenértékű zöldterület 
kijelölésével vagy a település zöldfelületi ellátottságának és indexének más úton való 
növelésével, például új erdőterületi átsorolás révén. 

 
Az értékelés összefoglalása: 
- az övezetátsorolásnak a BAÉ egyenlegre és a település zöldfelületi - környezeti állapotára 
kismértékű negatív hatása van, kompenzációs intézkedések megfogalmazása szükséges. 
 
 
11.sz. módosítás: „TSZT módosítás:Erdőterületből Különleges közlekedési szolgáltató területbe 
(Kszt) sorolása 0,5 ha-on. SZT módosítás: Erdőterületből közlekedési területbe (K-szt) sorolása 0,5 
ha-on”. 
A teljes Kszt övezetbe sorolt terület 1 ha, amelyből a jelen módosítással érintett erdőterület 0,5 ha. Az 
erdőterületi veszteséget okozó átsorolás az erdészeti szervek egyetértésével és részben 
kezdeményezésére tervezett, miután a már kivont 0,5 ha-os erdőterület mellett adminisztratív okokból 
a további 0,5 ha kivonását is szükségesnek tartják. A terület csak a már kijelölt területfelhasználásban 
hasznosulhat, a meglévő közlekedési telephely bővítéseként. 
Mindazonáltal, a települési területi mérlegben veszteségként jelentkező erdőterületi igénybevétel az 
övezeti átsorolásban és a biológiai aktivitás érték egyenleg szintjén is pótlandó. 
 
Értékelés: 

- az összes módosítással érintett terület 1,0 ha, ebből meglévő erdőterületi besorolást érint ~0,5 
ha. A módosítás effektív erdőterületi, települési környezeti hatással jár, mivel meglévő 
erdőterületet vesz igénybe, a települési zöldfelületi ellátottságra és biológiai 
aktivitásértékre negatívan hat, mivel a települési szintű területi mérlegben -0,5 ha 
erdőterületi hiányt okoz; 

 
Az értékelés összefoglalása: 
- az övezetátsorolásnak a BAÉ egyenlegre és a település zöldfelületi - környezeti állapotára 
kismértékű negatív hatása van, kompenzációs intézkedés megfogalmazása szükséges. 
 

A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből A kivonat a módosított településszerkezeti tervből 
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2.1.-2.2./1.1.2. A Beépítésre Szánt Területen belüli területfelhasználási változások  

száma a fentiekét jelentősen meghaladja, de települési környezeti szempontból kevésbé 
jelentősek, mivel ökológiailag értékesebb, magasabb zöldfelület arányú területeket nem 
érintenek. 

 
Ábrával való bemutatásuk a településrendezési fejezetben található, ezek megismétlése itt nem 
indokolt és környezeti értékelésük sem szükséges egyenként. 
 
Összevontan az övezeti átsorolások típusait állapítottuk meg és ezeket a zöldfelületi arányok 
változása szempontjából elemeztük, mivel környezeti hatások szempontjából ez a leginkább 
releváns tényező. 
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A Beépítésre szánt területen belüli övezeti változások összefoglaló táblázata az alábbi: 
Zöldfelületi hatás* 

3. 1 ha 499/3 

TKü 
Tartalék 

különleges 
terület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

 
- 

4. 0,5 ha 3414 
Ksp 

Különleges 
sportterület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

 
- 

4. 0,5 ha 3373 
Ko 

Különleges 
oktatási terület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

 
- 

5. 2,5 ha 

4382-4388 
4393,4394 
4397, 4399 
4400. 4403, 
4404, 4407-
4409, 4412-
4413,4415, 
4416, 4419 

Lke 
kertvárosias 
lakóterület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

 
 
- 

6. 0,2 ha 2436-2439 
Lke 

kertvárosias 
lakóterület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

 
- 

7. 1,4 ha 

2223, 2224, 
2227, 2228, 
2231, 2232, 
2235, 2236, 
2239, 2240, 
2243-2246 

Lf 
Falusias 

lakóterület 

Lke 
kertvárosias 
lakóterület 

 
 

+ 

8. 8,5 ha 037/63, 037/8 

Gksz 
Kereskedelmi-

szolgáltató 
gazdasági terület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

 
+ 

14. 2,1 ha 6474, 6473/9 
Ko 

Különleges 
oktatási terület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

 
- 

15. 0,7 ha 4856/1 
Ko 

Különleges 
oktatási terület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

 
- 

16. 3,3 ha 4856/6 
Lke 

kertvárosias 
lakóterület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

 
- 

17. 0,48 ha 5948 
Lke 

kertvárosias 
lakóterület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

 
- 

18. 0,6 ha 3386 
Ko 

Különleges 
oktatási terület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

 
- 

19. 0,16 ha 2611, 2612 
Lke 

kertvárosias 
lakóterület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

 
- 

20. 0,2 ha 
1015/1, 
1015/2 

Lke 
kertvárosias 
lakóterület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

 
- 

Beépítésre szánt 
területen belüli  

terület- 
felhasználási  
változások 

21. 0,08 ha 4614/1 
Lke 

kertvárosias 
lakóterület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

 
- 

Összesen:  34,22 
ha 

   - 

*a zöldfelületi arány alakulására vonatkozó értékelés: +/- 
 
A Beépítésre szánt területen belüli területfelhasználási változások főbb típusait, zöldfelületi - 
környezeti értékelési szempontból három csoportba soroltuk. 
 
A növekménnyel illetve csökkenéssel járó csoportokba az 5%-os zöldfelületi arányt mutatót 
meghaladó módosításokat soroltuk (+/- értelemben egyaránt), míg a 3., semleges csoportba az 5% 
alatti hatású változásokat, figyelembe véve, hogy az átsorolási célövezet 1 kivételével minden esetben 
Településközpont vegyes (Vt) terület, - az alábbiak szerint: 
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1/ zöldfelületi növekménnyel járó átsorolások 
Sorszám: övezet (  ) zöldfelületi mutató különbözet(+/-) 
7., 8.: Gksz  Vt ~+ 10 % 
 

2/ zöldfelületi csökkenéssel járó átsorolások 
Sorszám: övezet(  ) zöldfelületi mutató különbözet(+/-) 
4., 14., 15., 18.: Ko  Vt ~- 10 % 
5., 16., 17., 19-21.: Lke  Vt ~- 20 % 
 

3/ zöldfelületi szempontból közömbös átsorolások 
Sorszám: övezet (  ) zöldfelületi mutató különbözet(+/-) 
3.: Tart.kül. Vt ~ 0 % (nem számítható) 

 
/Megjegyzés: a fenti számítás alapjául szolgáló HÉSz számos Lke, Vt, Gksz és különleges övezetet 

tartalmaz, ezek átlagolt mutatóit vettük figyelembe a számításnál, ezért a számítás csak közelítő 
értékű, célja csak a tendenciák bemutatása./ 

 
Értékelés: 

A beépítésre szánt területen belüli területfelhasználási változások jellemzően a beépítési 
intenzitás fokozása irányába hatnak (2-3 kivétellel), így a módosítási területek összességére 
vetített tervezett zöldfelület némi csökkenésével számolhatunk. Ez feltétlenül igaz a 
2.csoportba sorolt, szám szerint legtöbb, de területileg nem a legnagyobb módosításokra. 
Ezeket némileg kompenzálhatja az 1.csoportba sorolt 2 nagyterületű átsorolás, amennyiben 
az ide tervezett Vt övezetek megfelelő, legalább a 25-30%-ot meghaladó zöldfelületi aránnyal 
lesznek kialakíthatók. 
Az átsorolások jellegének és a hatályban levő jogszabályoknak köszönhetően, az 
övezetváltások formálisan nem eredményeznek biológiai aktivitásérték csökkenést, ezért 
„intézményes” kompenzációjuk nem szükséges. 
Környezetértékelés szempontból viszont fel kell hívni a figyelmet, hogy az új szabályozás 
utáni kisebb alapterületeken megvalósítandó zöldfelületek intenzívebb kialakítása és 
fenntartása célszerű. Ennek révén – legalábbis részben – kompenzálható az alapterületi 
veszteség. 

 
Az értékelés összefoglalása: 
- az övezetátsorolásoknak a BAÉ egyenlegre nincs hatásuk, a település és a táj környezeti állapotára 
nincs jelentős negatív hatásuk, kompenzációt nem igényelnek. 
 
2.1.-2.2./1.1.3. A Beépítésre Nem Szánt Területek területfelhasználási változásai 
Ezek a változtatások a beépítésre nem szánt területek növekedését vagy a beépítésre nem szánt 
területek övezeteinek egymás közti változását eredményezik. Ezek csak részben tervmódosítások, 
másrészt a terv módosításnak nem minősülő pontosításai. Környezeti hatásuk szempontjából 
azonban ez utóbbiak is értékelendők, csakúgy, mint az előzetes egyeztetés során a tervezési 
programból törölt elemek. 

12. 40 ha 
0123, 

0131 hrsz. 

K-szk  
Különleges tervezett 
szabadidőközpont 

Kk-szk Beépítésre 
nem szánt 

szabadidőközpont 

Beépítésre szánt 
terület 

visszaminősítése 
beépítésre nem szánt 

területté 
2. ---  

(Gyáli patak 
északi partja) 

 
(út nyomvonal 

kijelölés) 

Összesen:  40 ha    

Beépítésre nem szánt 
területen belüli 

területfelhasználás 
változás 

OEA 

szerinti 

átvezetés 
60,89 ha 

Több külterületi 
földrészlet* 

Mezőgazdasági 
területek 

Erdőterületek 

Összesen:  60,89 ha    

*/lehatárolásukat a TSZT tervlap tartalmazza/3 

                                                            
3 *OEA: a TSZT tervlapnak terv módosítási programjától független, Országos Erdőterületi Adattár térképi adatbázisa alapján 
történt javítása> forrás: http://erdoterkep.mgszh.gov.hu// 
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12-es számú módosítással érintett terület (~40 ha): „különleges tervezett szabadidőközpont 
területből különleges beépítésre nem szánt területbe sorolása.” A nagykiterjedésű kavicsbánya terület 
egy része már felhagyott, rekultivált, másrésze tájrendezés előtt áll. A terület felhagyott része ökológiai 
folyosó övezethez tartozik. Ezért is szükséges az övezeti besorolás és a területi adottságok 
összhangba hozása, a védendő terület beépítésre nem szánt kategóriába való átsorolása. 
 
A kivonat a hatályos településszerkezeti tervből  A kivonat a módosított településszerkezeti tervből 
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Értékelés: 

- az összes módosítással érintett terület kereken 40 ha, a teljes terület beépítésre nem szánt 
övezeti átsorolása tervezett, a jelenlegi beépítésre szánt különleges besorolásból. A 
módosítás effektív táji - települési környezeti hatással nem jár, mivel nem meglévő beépítetlen 
területre vonatkozik, de a tervezett állapotot illetően pozitív a települési zöldterületi 
ellátottságra és biológiai aktivitásértékre nézve, mivel a települési szintű területi mérlegben 
jelentős zöldfelületi és biológiai aktivitásérték többletet okoz. Az átsorolás pozitív hatásainak 
következtében mind a meglévő rekultivált bányató – horgásztó területén, mind a kavicsbánya 
telek területén nagyságrendileg a meglévő beépítettségi szint (0-2%) tartható fenn és a terület 
döntő hányada biológiailag aktív zöld- és vízfelületként rendezendő. Emellett a területegység 
ökológiai tájtagoló szerepe is jelentős, mivel elsősorban beépítésre szánt gazdasági területek 
és az autópálya zárványában helyezkedik el. 

 
Az értékelés összefoglalása: 
- az övezetátsorolásnak a BAÉ egyenlegre és a település zöldfelületi - környezeti állapotára jelentős 
pozitív hatása van, - a negatív hatású intézkedések kompenzációjaként is figyelembe vehető. 
 
 
A 2-es számú módosítás egy szervizút nyomvonal kijelölés, amely nagyrészt beépítésre szánt 
területek (Gksz) rovására történik, de elsősorban nem területfelhasználási, hanem szerkezeti 
módosításnak tekinthető. A környezeti hatások szempontjából azonban mindenképpen vizsgálandó, 
nem is terület-igénybevétele, hanem nyomvonal vezetése miatt. 

A tervezett gyűjtőút ugyanis a gazdasági területek és a beépítésre nem szánt vízfolyás (Gyáli 
patak) határán halad. Az úttervezés az általánosnál is nagyobb gondossággal szükséges, 
mivel a nyomvonallal határos patakmeder az OÖH ökológiai folyosó övezetéhez tartozik. 
Ennek kapcsán külön környezetvédelmi intézkedések megfogalmazása szükséges az út 
tanulmánytervének és engedélyezési tervének készítése során. 

 
Az értékelés összefoglalása: 
- a módosításnak a BAÉ egyenlegre és a település zöldfelületi - környezeti állapotára nincs hatása, - 
de a továbbtervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani az ökológiai értékei miatt jegyzett 
patakmeder védelmére. Az útépítés az ökofolyosó területét nem érintheti. Településrendezési szinten 
külön előírások megfogalmazása ezeken túl nem szükséges, a területi adottságok miatt, ugyanis a 
patakmeder kiemelt árvédelmi töltéssel jól védett és a mentett oldalon igényelt útépítés sem a medret, 
sem a töltést nem érintheti. 
 

A fentieken túl viszonylag jelentős területeket érint Gyál külterületén a hatályos TSZT és az 
erdészeti hivatali nyilvántartás különbözőségéből adódó korrekciók szükséges átvezetése, amely jelen 
esetben az erdőterületbe sorolt területek növekedését vonja maga után. Ez fizikailag ugyan nem valós 
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növekedés, de a település területi mérlegére pozitívan hat és a jogi állapot szerinti megfelelőség 
igényét is kielégíti. A területi lehatárolások pontosításával párhuzamosan elvégeztük a meglévő 
erdőterületek nyilvántartás szerinti elsődleges rendeletetésnek megfelelő övezeti felülvizsgálatát is. 
Mindez azonban nem tekinthető rendezési terv módosításnak – ezért is nem szerepel külön 
sorszámmal a listán -, mivel csak a nyilvántartási állapotnak megfelelő pontosítások átvezetéséről van 
szó: a TSZT tervlapnak terv módosítási programjától független, Országos Erdőterületi Adattár térképi 
adatbázisa alapján történt javítása, a >http://erdoterkep.mgszh.gov.hu/ grafikus adatbázis alapján. 
 
2.1.-2.2./1.1.4. A módosítási programból törölt elemek értékelése 
A 0-körös véleménykérő levélben szereplő egyes módosítási igények, részben éppen a várható 
környezeti hatások megítélése miatt kimaradtak a programból. Ezek környezeti értékelése 
folyamatosan történt, együttesen a Megbízóval, melynek eredménye, hogy a megbízó az alábbi 
programpontoktól visszalépett. Emellett egy módosítás a munkaközi tervegyeztetés során maradt el. 
 
1-es számú módosítással érintett terület (~10 ha) - törölt program: 
(„A volt hulladéklerakó terület tervezett gazdasági erdőterületből különleges-hulladéklerakó övezetbe 
sorolása (Kh)”. Egyes beérkezett előzetes vélemények szerint az ilyen irányú tervmódosítás itt csak 
Környezeti Vizsgálat (KV) lefolytatása alapján lenne megengedhető. A Megbízó döntést hozott arról, 
hogy emiatt nem kívánja KV eljárást lefolytatni, ezért a tervmódosítás a közigazgatási vélemények 
figyelembevételével ezen a területen elmarad. 
A terület jelenlegi övezeti besorolásával marad fenn. 
 
A döntés értékelésének összefoglalása környezetalakítási szempontból: 

A módosítás törlésének környezeti hatása nem egyértelmű. Formálisan ugyan pozitív, mivel 
tervezett erdőterület csökkentésére irányuló módosítás került törlésre, de lényegileg negatív, 
mivel a volt szemétlerakó hely célszerű újrahasznosítását akadályozza meg és gátolja a 
szennyezett terület valós rekultivációját. 

 
9-es számú módosítással érintett terület (~7 ha) - törölt program: 
„A Városkapu terület tervezett különleges szabadidőközpont területének egy része különleges oktatási 
területbe (Ko) sorolása” - Az eredeti módosítási elképzelés terület- és településrendezési, valamint 
környezetvédelmi szempontból sem a legkedvezőbb, megalapozása részletesebb vizsgálatokat – és 
ezek alapján valószínűleg – TSZT módosítást is igényelne, amelyet területrendezési hatósági eljárás 
alapján lehetne kezdeményezni, a terület agglomerációs tervi besorolása miatt. A tervmódosítás a 
közigazgatási vélemények figyelembevételével ezen a területen elmarad, a terület jelenlegi övezeti 
besorolásával marad fenn. 
 
A döntés értékelésének összefoglalása környezetalakítási szempontból: 

A módosítás törlésének környezeti hatása pozitív, mivel a szükséges, részletesebb előkészítő 
vizsgálatok elkészítéshez köti a módosítást, felvetve a TSZT módosítás megalapozását is. 

 
13-as számú módosítással érintett terület (~13 ha) - törölt program: 
„Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területből (Gksz), településközponti vegyes területbe (Vt) 
sorolása. (az Önkormányzat a módosítási szándéktól visszalép)/” Az eredeti módosítási elképzelés 
településrendezési, valamint környezetvédelmi szempontból indokolt, a város területfelhasználási 
szerkezetét javítaná. A TSZT módosítás megvalósítható lenne területrendezési hatósági eljárás nélkül 
is. A tervmódosítás a Megbízó visszalépése miatt ezen a területen elmarad, a terület jelenlegi (Gksz) 
övezeti besorolásával marad fenn. 
 
A döntés értékelésének összefoglalása környezetalakítási szempontból: 

Az átsorolási szándék környezeti szempontból valamivel kedvezőbb területfelhasználási 
átsorolást célzott meg, elmaradása kedvező hatással nem jár. 

 
2.1.-2.2./1.1..5. A tervmódosítás környezeti értékelési és természetvédelmi 
elemeinek összefoglalása 
 
A tervmódosítás várható környezeti hatásainak előzetes szakhatósági megítélése nem volt egyértelmű 
Környezeti Vizsgálat (KV) készítésének szükségességéről. A KDV-KTVF és az Állami Főépítész 
előzetesen állást foglalt a KV szükségessége mellett, az 1.sz. módosítás miatt. Az ezt követő 
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egyeztetés eredményeként az 1.sz. módosítás törlésre került, ezt követően hozta meg az 
Önkormányzat a KV szükségtelenségéről szóló állásfoglalását. 
Ennek alapján a KV eljárás lefolytatása és az önálló KÉ dokumentáció elkészítése nem vált 
szükségessé. 
A tervmódosítás várható környezeti hatásai összességükben, települési szinten nem jelentősek, 
ennek megfelelő az Önkormányzat vonatkozó határozata.  
A tervmódosítás környezeti szempontú értékelését, ennek megfelelően nem a jogszabály (Kr.) szerinti 
Környezeti Értékelés (KÉ) előírt teljeskörű tematikája szerint, hanem a módosítások által indokolt 
mélységben és témakörökben végeztük el, részleteiben a fenti lista szerint. 
 
A tervmódosítási program elsődlegesen szabályozási tartalmú, kevésbé érint településszerkezeti – 
tájszerkezeti elemeket, még kevésbé környezetvédelmi témaköröket. A módosítások 
környezetvédelmi létesítményeket illetve jelentősebb (50 m-t meghaladó) környezetvédelmi 
védőtávolságokat nem érintenek. 
 
Természetvédelmi szempontból csak egy módosítási terület érintett, itt kiemelten kezeltük a táj- és 
természetvédelmi szempontokat, valamint a természetvédelmi hatóság DINPI és a KDV-KTV 
Felügyelőség előzetes véleményét. 
A Város területén előforduló jelenlegi természetvédelmi kategóriák, a DINPI tájékoztatása és a 
területrendezési tervelőzmények szerint: 
   - országos szinten védett területek: 

- ex lege védett lápterületek; 
   - OTrT országos ökológiai hálózat (OÖH) övezeteihez tartozó területek (3 övezete); 
   - HVT: helyi jelentőségű védett természeti területek4. 
 
Ezek közül az eredeti módosítási lista szerint vizsgálandók voltak az OÖH egyes övezetei a 2. és 
12.sz. módosítás kapcsán, az ex lege védett terület nem érintett. A tervmódosítás környezeti 
értékelési egyeztetési folyamata során a természetvédelmi szempontból problematikus területek nem 
kerültek meghatározásra. 
A 2. és 12.sz. területre természetvédelmi szempontból megfelelő szabályozási javaslat készült. 
A szabályozási terv fenti módosítási javaslatainak részletes táji – környezeti – zöldfelületi értékelése 
megtörtént és összességében megállapítható, hogy jelentősebb tájszerkezeti – tájhasználati 
változtatásokat nem eredményeznek, többségükben kisebb jelentőségű területfelhasználási – övezeti 
pontosítások illetve korrekciók. 
Ezek átvezetése során is figyelemmel kell lenni azonban a táj- és természetvédelmi szempontok 
érvényesítésére. 
Mint már a fejezet elején utaltunk rá, BAé egyenleg vizsgálatra csak azokban az esetekben van 
szükség, ahol TSZT besorolási változtatás történik. 
A TSZT szintű besorolási változtatások részben a módosítási programból adódnak, részben az OEA 
alapján szükségessé vált javítások (az erdőterületi határok) átvezetéséből. 
 

A táj-és természetvédelmi szempontok érvényesítését a vonatkozó jogszabályokban elírtak 
szerint kezeltük, alapvetően a módosítás előzetes véleményezése és az azt követő egyeztetések 
alapján. A véleményeknek megfelelő a különböző minősítésű természeti értékekkel rendelkező 
területek övezeti besorolása. Ezek beépítésre nem szánt vízgazdálkodási- és mezőgazdasági- 
területfelhasználási kategóriákba soroltak, és biztosítható a védelemre érdemes természeti állapot 
fenntartása. 
A természetvédelmi szempontból kiemelt, országos jelentőségű gyáli területek 
2.1. Az ökológiai hálózathoz (OÖH) tartozó terültek*: 

Gyáli – patak medre és környéke; 
 (*lehatárolásukat a településszerkezeti és a szabályozási tervlap tartalmazza, helyrajzi 
számos nyilvántartásuk nem áll rendelkezésre) 

2.2. Lápok, ex lege védettség alá tartozó telkek: 
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdése értelmében, e törvény 
erejénél fogva védett lápok, amelyek a 28. § (1) és (5) bekezdés értelmében országos jelentőségű 
védett természeti területnek minősülnek: 
Bitó-halom néven nyilvántartva, a Gyál 0154/10, 0155, 0156/1, 0156/2 és 0156/3 hrsz-ú 
ingatlanok. 

                                                            
4 HVT: önkormányzati adatszolgáltatás szerint 
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2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 
 
Összefoglaló a tervmódosítás hatásáról a BAé-re 
A tervmódosítás során a Biológiai Aktivitásérték egyenlegre hatással levő változtatások a TSZT 
szerinti területfelhasználási besorolások módosításai közül azok, amelyek beépítésre szánt/nem szánt 
kategóriák közötti változásokkal járnak, kiegészítve a 11.sz. változással (ahol az üzemanyagtöltő 
állomás bővítése beépítésre nem szánt területen valósul meg, de erdőterület veszteséggel jár). 
Ezek részben negatív, részben pozitív hatásúak, a hatás mértékét és arányait az alábbi számítási 
táblázat mutatja be, a vonatkozó 9/2007.(IV.3.) sz. ÖTM rendelet alapján. 
 

A BAÉ-RE HATÁSSAL LÉVŐ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁSSAL JÁRÓ TERÜLETEK 
 sorszám Terület 

hrsz.; 
ha 

BAé  
Változás 

+/- 

TSZT Terület-felhasználás módosítás 
hatályos                           tervezett 

3. 499/2;  
0,6 ha 

-3,3 
Zkp 

Közpark  
6 

Vt 
Településközpont 
vegyes terület 0,5 

Beépítésre szánt területi 
növekménnyel járó 

változások 4. 3407/2;  
0,5 ha 

-1,5 
Zkp 

Közpark 
6 

Ksp Különleges 
sportterület 

3 

Beépítésre nem szánt 
területen belüli 

területfelhasználás változás 

11. 0143/56; 
0,5 ha 

-4,25 
E 

Erdőterület 
9 

K-ksz Különleges 
közlekedési szolgáltató 

ter. 0,5 

Összesen1:  1,6 ha -9,05  

Beépítésre szánt terület 
visszaminősítése beépítésre 

nem szánt területté 

12. 
0123, 
0131  
40 ha 

+120 

K-szk  
Különleges 

szabadidőközpont 
3 

Kk-szk Beépítésre nem 
szánt szabadidőközpont 

6 

Összesen1:  40 ha +120  

Egyenleg mindösszesen:  41,6 ha +110,95  

 
Az egyenleg pozitív, a módosítás ebből a szempontból a törvényi előírásnak megfelel. 
A számítás során figyelmen kívül hagyott beépítésre szánt területen belüli övezetváltások (5-8, 14-21.) 
BAé hatása jellemzően negatív, mivel többnyire Vt övezeti átsorolást tartalmaznak. De mértékük a 
fenti BAé- többlethez képest elhanyagolható, mivel területi arányaik viszonylag kiegyenlítettek 
(összterületük 21,22 ha, amelynek 52,3%-a negatív, 46,7%-a pozitív hatású átsorolás)5 – részletes 
számításuk a megfelelőség igazolásához nem szükséges, különösen, ha figyelembe vesszük az 
alábbiakat is: 
- a fentieken túl továbbá számításba vehető az erdőterületi átvezetésekből adódó TSZT javítás pozitív 
BAé egyenleg javító hatása is, amely a módosítások egyenlegét jóval meghaladja: 
Beépítésre nem szánt 

területen belüli 
területfelhasználás 

változás 

OEA 

szerinti 

átvezetés 

Több 
külterületi 

földrészlet* 
60,89 ha 

+322,717 

Má  
Mezőgazdasági 

területek 
3,7 

E  
Erdőterületek 

9 

 
Összefoglalóan megállapítható, hogy a TSZT módosítás BAé többlettel rendelkezik és ennek értéke 
jelentős. 

             
 

 

2. 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK  
(a település közlekedési javaslatainak ismertetése, hálózatok, csomópontok, 
keresztmetszetek, a magasabb rendű szakági úthálózati elemek integrálása, 
területbiztosítás) 

(Készült Gyál közlekedési koncepcióterve alapján) 

                                                            
5 Becsült értéke: ~ (- 25), amely azonban nem új beépítésre szánt területi kijelölés eredménye 
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3.1.  KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 
 

Gyál kedvező közlekedés-földrajzi fekvése (M0-M5 csomópont, vasúti tranzit) folytán a közlekedésben 
kiemelkedő szerepet tölt be mind a tranzitforgalom (közúton É-D és K-Ny, vasúton É-D irányban), 
mind a raktározás és szállítmányozás területén.  
 
A térség a budapesti központú, sugaras szerkezetű úthálózatra fűződött fel. A rendszerváltás után 
felgyorsult autópálya építések (pl. M5) és az M0-ás körgyűrű keleti szektorának átadását követően, a 
javuló közlekedési potenciál a nagyhatárú alföldi települések számára kedvező lehetőséget teremtett 
a gazdasági funkciók letelepítésére, ennek nyomán Gyál és a környező kistérség is a gazdasági 
szuburbanizáció terepévé vált. 

 
Az M0 körgyűrű jelenleg folyó fejlesztése közvetve érinti a várost. A Déli szektor kapacitás bővítésével 
egy időben folyik az 51. sz., főút M5 autópálya közötti összekötő szakasz megvalósítása.  

 

Javasolt elkerülő utak: 
 
Az M0 autópályával párhuzamosan javasolt „agglomerációs útvonal” a 4602 j. út Gyál szempontjából 
átmenő forgalmának külterületen való elvezetését biztosítja. 
Keleti tervezett elkerülő út: A 4602. j. országos közút (Vecsési út-Bem J. utca) kiváltására szolgáló  
útszakasz javaslat a Gyáli-patak medrét követi. A nyomvonal a patak mellett éri el a 4601. j. 
utat(Nagykőrösi út). Az elkerülő útnak új csomópontot kell létesíteni a 4601. j. úttal, ami kiváltja a 
belterületi eltolt rendszerű Kőrösi út-Vecsési út-Bem J. utca csomópontot. A 4601. j. út keresztezése 
után egy lehetséges alternatíva létezik, mely tovább is a patak medrét követve külön szinten 
keresztezi a Bp.-Lajosmizse vasútvonalat, és csatlakozik a már meglévő ipari területeket kiszolgáló 
úthoz.  
A meglévő útpálya a patak parton létesült, az ipari üzemek feltárására, kapacitív körforgalmú 
csomóponttal a 4602. j. úton. 
 
Északi tervezett elkerülő út: gyakorlatilag Gyál városától független –Vecsés város területén épülhet 
ki a város északi oldalán, Vecsés területén egy elkerülésre alkalmas nyomvonal. Az M0 autóút 36 km-
nél lévő csomópontja és a 4602. j. út (Vecsési út) között jelenleg üzemel egy útpálya, mely kiinduló 
pontja a fent említett elkerülő nyomvonalnak is. Vecsés szabályozási tervében szerepel ennek az 
útpályának a meghosszabbítása Gyál városhatárával párhuzamosan a Mátyás király utcáig, ahol 
körforgalmú csomóponttal csatlakozna a meglévő úthoz. Mindez külterületi jelleggel, a városhatártól 
mintegy 150-200 méterre vezet. 
 
A városközponton keresztül haladó vasútvonal nehezíti a központi funkciók kiteljesedését és a közúti 
forgalmat. A városközpontra vonatkozó szabályozási terv tartalmazza a 4601 j. ök. út és a vasútvonal 
külön szintű keresztezésének helybiztosítását.  
 

3.2.  FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK 
 
Lakott területen belüli csomópont fejlesztéseknél általában a helyhiány okoz komoly gondot, ez Gyál 
város esetében is így van. A körforgalom viszonylag nagy helyigénye miatt költséges kisajátításokat is 
szükségessé tehet.  
A város területén körforgalmú csomópont kialakítását vizsgálta a város közlekedési koncepciója:  
- Pesti út-Mátyás kir. u. kereszteződésben  
- Pesti út-Ady E. u.-Széchenyi I. u. kereszteződésben  
 
Mindkét esetben vizsgáltuk a kialakíthatóság geometriai változatait. A korrekt csomóponti kialakítás 
azonban csak jelentős magáningatlan érintettséggel valósítható meg. Ezért a forgalombiztonság 
jelzőlámpás szabályozással, terület igénybevétel nélkül biztosítható. 
 
Körforgalmú csomópont kialakítása javasolt a távlati elkerülő utak forgalmi csomópontjaként a 
külterületi szakaszokon.  
- Keleti elkerülő út végcsomópontja a patak mellett  
- Keleti elkerülő út – 4601. j. út (Kőrösi út) külterületi csomópontja  
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Meglévő jelzőlámpás csomópontok 
 A városban jelenleg az alábbi helyeken van jelzőlámpás forgalomirányítás:  
- 4602. j. út (Bem J. utca) – Bartók B. u. csomópontja  
 
A jelzőlámpás irányítás megfelelő, szükségességét a gazdasági hasznosítású területek elérésének 
javítása indokolta.  
 
A meglévő öt szintbeli vasúti átjáró (Mátyás kir. u., Kőrösi út, Bacsó B. u., Kisfaludy u., Bem J. u.) 
burkolata és biztosítási módja megfelelő. Az átjárók többsége fontos közlekedési kapcsolat, rendre  
gyűjtőutak vasúti keresztezését látja el. 
Új szintbeli átjáró létesítésére vonatkozó forgalmi igény nem merült fel. A tervezett keleti elkerülő út 
nyomvonalán, annak megvalósítása esetén egy új külön szintű átjáró létesítését javasoljuk. 

 
3.3.  BELSŐ ÚTHÁLÓZAT(keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 

 
A város gyűjtőúthálózata a már beépített területeken döntően kialakult. A fejlesztési területeken 
egyrészt ehhez a belső rendszerhez kapcsolódva kerültek kialakításra az új hálózati elemek, másrészt 
a korábban ismertetett magasabb rendű hálózati elemekhez és csomópontjaihoz illeszkedik a 
gazdasági területek új feltáró rendszere, hogy a teherforgalom a belső (lakó és intézmény) területek 
zavarása nélkül lebonyolódhasson.  

 
A Zrínyi Miklós utca gyűjtőútként a ma ezt a funkciót ellátó Károlyi Mihály utcát váltja fel, az épülő 
Városközpont beruházás miatt. A Károlyi M. utca-Kőrösi út csomópontja átalakul, az új 
útcsatlakozásban a megváltozó forgalmi rend szerint csak a jobbra kisíves mozgások lesznek 
megengedettek. Ezért a továbbiakban teljes értékű forgalmi kapcsolatok nélkül nem működhet gyűjtő 
útként ez az utca. Erre a vele párhuzamos vonalvezetésű Zrínyi M. utca válik alkalmassá. Az új gyűjtő 
utat forgalomtechnikai jelzésekkel mielőbb ki kell jelölni, a Károlyi M. utca csomópontjait pedig javasolt 
egyenrangú utak keresztezésévé átalakítani. 

 
A közúti forgalom mellett egyéb közlekedési módok (pl: kerékpáros és gyalogos forgalom, 
parkolóhelyek kialakítása), továbbá az álló gépjármű forgalom számára is elfogadható színvonalú 
szolgáltatási szint kialakítása elsősorban a Vecsési út és Bem J. utcamentén reális. 
 
3.4.  KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS (közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 

 
A város közösségi közlekedési ellátottsága megfelelő színvonalú, és az elmúlt nagyjából 10 évben 
jelentősen javult. Azonnali beavatkozás ily módon nem javasolható, fejlesztési lehetőségek azonban 
adódnak. 
 
Egyes területeken a járatsűrűség, az egyirányú járat útvonal míg máshol az ellátás hiánya okoz 
problémákat. 
 
Ellátatlan területnek jelenleg a vasúttól délre eső területrész alsó harmada mondható, melynek gyűjtő 
útja a közelmúltban kiépült Szélső utca. 
 
Szintén a déli területrész tömegközlekedési problémája a 89E jelzési BKV autóbusz járat egyirányú 
útvonala. Ennek eredményeként a helyi közlekedésre használt járat segíti a városközpontba bejutást, 
de nem teszi lehetővé az onnan haza közlekedést. 
 
Javasolható, hogy az esetleg jövőben üzembe állított Szélső utcai járat egyirányú rendszere fordított 
legyen, így kiszolgálhatná ezt a hiányosságot is egyben. 
 
A Budapest-Lajosmizse-Kecskemét vasútvonal az elővárosi közlekedés színvonalának emelése 
érdekében szerepel a fejlesztendő vasútvonalak sorában. A tervezett villamosítás és a 
kétvágányúsítás lehetővé teszi a sűrűbb, ütemes menetrend szerinti közlekedést, a színvonalasabb 
pályával és kocsiparkkal együtt e tényezők már vonzóvá tehetik a vasúti ingázást az autóbusszal 
szemben. 
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3.5.  KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 
 
Hálózati kapcsolati főirányok  
Gyál térsége szempontjából az alábbi hálózati irányok a legfontosabbaknak:  
 
1. 4601. j. út (Kőrösi út)-Gyáli patak-Lajosmizsei vasút melletti nyomvonal  
2. 4602. j .út (Vecsési út-Bem J. u.) menti kerékpárforgalmi nyomvonal  
3. Ibolya u.-Piroska u.-Szent István u. kerékpárforgalmi nyomvonal 
4. Munkácsi u.-Temesvári u.-Bartók u.-Kisfaludy u.-Temető kerékpárforgalmi nyomvonal 
 

3.6.  FŐBB GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 
 
A Város számos pontján tapasztalható, hogy a gyalogos létesítmények hiánya gondokat okoz a 
közlekedőknek. Az útpályákra kényszerülő gyalogosok fokozott veszélyforrást jelentenek. 
 
Javasolt ezért a járdák kiépítése a városi elkerülő és gyűjtő utak mentén mindkét oldalon legalább 
1,50 m szélességgel, a lakóutcák és kis forgalmú útszakaszok mentén egy oldalon legalább 1,50 m 
szélességgel.  
 
Meg kell oldani a közintézmények, nevelési és oktatási intézmények valamint a gyalogos forgalmat 
vonzó létesítmények (játszóterek, parkok, megállóhelyek peronjai) járdán történő megközelítését. 
 

3.7. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS 
 

Az alábbi helyeken a várakozási igények felmérése után parkolási létesítmények kiépítését javasolt:  
- A vasúti megállóhelyek környezetében P+R rendszerű parkolók kialakítása szükséges.  

A megállóhelyek közvetlen környezetében biztosított megfelelő színvonalú parkoló helyek 
javíthatnak az alternatív közlekedési eszközök választásában. P+R-ek kiépítése Gyál-Felső 
és Gyál vasútállomásokon egyaránt szükséges. A kialakításkor gondolni kell a megfelelő 
kerékpártárolók elhelyezésére is.  

- Oktatási, nevelési intézmények környezetében. Jellemzően egyidejű, rövid tartózkodásra 
szolgáló reggeli és délutáni csúcsidőszakra kell méretezni.  

- Sport létesítmények környezetében a parkolók igénybevétele időszakos. Az Ady E. utcai 
sportpálya kiépített parkoló helyei a piac igényeit is szolgálhatják. 
 

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 
(a település közműhálózati javaslatainak ismertetése) 

 
A szerkezeti és szabályozási tervek felülvizsgálata főleg területfelhasználás módosítását jelenti, mely 
közművesítés szempontjából jelentősebb fejlesztéseket változtatásokat nem igényel. Ez annak 
tudható be, hogy 2003 évben elkészült, majd többszörösen - a két legutóbbi 2008, 2009-ben – 
módosított, érvénybe lévő településrendezési tervben meghatározásra kerültek Gyál város 
közművesítésével kapcsolatos fejlesztési irányelvek, mind a meglévő, mind az új beépítési 
területeknél.  
A jelen 2013 évi területrendezési terv felülvizsgálata részleges módosítása kis mértékben, de több 
helyen is befolyásolja a közművesítés feladatait. 
A városban továbbra is a lakóterületi, és főleg logisztikai jellegű gazdasági területi fejlesztések vannak 
jelen, de jelentősen megnövekedett és került előtérbe a település vegyes területfelhasználás igénye. 
 
A szerkezeti és szabályozási terv felülvizsgálatához és részleges módosításához megismételjük 
azokat a teendőket, melyek a további fejlesztéseknél is iránymutatóak, illetve szükségesek a 
beépítések közműellátásánál. 



 [ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT]  2013. 

 

 41

A városban a közművek kiépítettségénél továbbra is a vízellátás, a szennyvízcsatornázás, a 
gázellátás, és a hírközlés /90-95 %/, illetve a villamosenergia-ellátás hálózatai /100 %-os/ jelenti az 
európai szintűnek tekinthető mennyiségi kiépítettséget.  
A városban, mint azt már az elfogadott településrendezési tervekben is már jeleztük, hogy a 
közműellátásnál a következő évtizedben a minőségi követelmények teljesítésére kell törekedni.  
A minőségi követelményeket a rekonstrukciók során lehet gazdaságosan megoldani, végrehajtani az 
útrekonstrukciókkal összekötve. 
 
A tervezett új beépítésekhez a már meglévő, illetve tervezett hálózatokat a várható közműigények 
alapján kell továbbfejleszteni. 
A város az új fejlesztési területein a közművek kiépítését csak egységes rendszerben elő-
közművesítéssel összközműves ellátással javasoljuk megvalósítani. 
Tehát a területfejlesztések megvalósításához közművesítés kedvezőnek mondható, mivel mind a vízi-
közművek - a vízellátás, a szennyvízcsatornázás, és részben a csapadékvíz-elvezetés - mind az 
energiaközművek - gázellátás, villamosenergia-ellátás - megfelelő kapacitással, egységes 
rendszerben épültek ki. 
A településfejlesztési területek pontos leírását és funkcióját a városrendezési munkarészek 
részletesen tárgyalják.  
 

4.1. VIZIKÖZMŰVEK 
4.1.1. vízellátás  

 
A beépítés-fejlesztési területek területfelhasználás módosítása során a vízellátásra vonatkozóan 
azonos fejlesztések szükségesek, azaz körvezetékes hálózatok létrehozása javasolható.  

- A lakóterületeknél, település központ vegyes területeknél az úthálózatok mentén a NÁ 
100 mm-es KPE körvezetékeket kell létesíteni, hogy valamennyi új ingatlan önálló 
bekötéssel rendelkezhessen. 

- A gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területek vízellátó hálózatánál NÁ 150 mm-es 
körvezeték rendszer kiépítése szükséges a kommunális és tűzi-vizekigények 
biztosítására. 

A tervezett hálózatokon a tűzi-vízigény kiadására 100 m-enként földfeletti tűzcsapokat kell elhelyezni. 

4.1.2. szennyvízelvezetés 

 
Az új beépítési területeken zárt gravitációs DN 200 mm-es KG-PVC szennyvízcsatorna-hálózatot 
javaslunk kialakítani a tervezett úthálózatok mellett. Az új szennyvíz-csatornahálózatok befogadója a 
már ismertetett, megépült közcsatornák. Az egyes fejlesztési területeken gravitációs csatornákkal 
összegyűjtött szennyvizeket átemelővel és nyomóvezetékkel lehet a meglévő rendszerbe juttatni. 
 
Az új beépítési területek szennyvízcsatornázását a város szennyvízcsatornázásához hasonlóan 
egységes rendszerben kell megoldani. 
A szennyvíz-mennyiségek meghatározása alapján a szennyvízkontingenst 2000 2500 m3/d 
mennyiségre kell növelni.  
 

4.1.3. csapadékvíz-elvezetés 
 
Az új beépítéseknél biztosítani kell a csapadékvizek elvezetését, azaz burkolt út létesítése csak 
vízelvezetéssel lehet megépíteni. Itt javasoljuk - a központi belterületen - a zárt csőcsatornákat, de 
legalábbis a felszín-közeli zárt csatornákat célszerű alkalmazni. 
 
Gazdasági területek csapadék vízelvezetésénél a település a Gyáli 1.sz. főcsatorna, mely "A" 
vízminőségi kategóriába tartozik. Az 1. számú főcsatornába ezért csak megfelelően - 
környezetvédelmi előírásokat kielégítő - tisztított csapadékvizeket lehet bevezetni. 
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4.2. ENERGIAELLÁTÁS 
4.2.1. villamos energia ellátás 

 
Az új beépítési területek kertvárosias lakóterületek, valamint a település vegyes területek többlet 
egyidejű villamosenergia-igényeit a meglévő középfeszültségű rendszerről biztosítható. 
 
Főleg a település vegyes terület-felhasználású területek úthálózata mentén fejleszteni kell a 
kisfeszültségű hálózatot, valamint a közvilágítás rendszerét is. 
 
A gazdasági és rekreációs területek villamos energiaigénye a konkrét funkciók ismeretében az 
engedélyezési tervek során lehet meghatározni, és a fejlesztések azok alapján pontosíthatók. Ezen 
fejlesztési területek esetén az energia-ellátás a középfeszültségű hálózatok fejlesztésével oldhatók 
meg. 
 

4.2.2. gázenergia ellátás 

 
A nagyobb gázigényű gazdasági területek nagy-középnyomású rendszerről kapják a gázellátást. 
 
A gazdasági területek gázellátásánál javasoljuk kiépíteni a nagyközép-nyomású vezetéket és nyomás-
szabályozókat, majd nyomásszabályozók után a középnyomású ellátó-hálózatot. A lakóterületi 
fejlesztési területek gázellátását várhatóan a meglévő hálózatokhoz történő csatlakozással, új 
vezetékrendszer létesítésével biztosítható.  
 

4.3. HÍRKÖZLÉS 
4.3.1. Vezetékes elektronikus hálózat 

 
A vezetékes hálózat elhelyezése a szabályozási előírásokban rögzítetten történhet, amely előírja, 
hogy tervezett új távközlési hálózatot a tervezési területen belül földkábelbe javasolt kivitelezni. 
A távközlés hálózata műszaki megjelenésében bár közműjellegű, a szolgáltatás azonban alanyi jogú. 
Az igények kielégítése alanyi jogon, egyénileg kötött szerződések segítségével történik. Az 
igénybejelentés alapján a szolgáltató az igények kielégítéséhez szükséges hálózatfejlesztést saját 
beruházásként valósíthatja meg. 

4.3.2. Vezeték nélküli hírközlési építmények 

 
Új átjátszó torony építését csak a gazdasági területeken, vagy mezőgazdasági területeken javasoljuk 
engedélyezni, a lakott területektől megfelelő távolságra. 
A község közigazgatási területén vezeték nélküli közcélú hírközlési létesítmény elhelyezésének külön 
szabályozása szükséges.  
 
A város közigazgatási területén vezeték nélküli – rádiótelefon - létesítményénél a 37/2007 (XII. 13) 
rendelet előírásait kell figyelembe venni.  
A mikrohullámú összeköttetés biztosítására szükséges, az előírt magassági korlátozás betartása 
szükséges. 

4.4. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, 
KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIAGAZDÁLKODÁS, EGYEDI KÖZMŰPÓTLÓK  

 
Gyál város számára is állami segítséggel kezdődhetett el és valósult meg a megújuló energiaforrások 
közül a napkollektor alkalmazásának lehetősége a város oktatási intézményeiben. A komplex 
energiahatékonysági beruházások részeként hőszigetelés és nyílászáró csere is tervezett. 
 
Az önkormányzat közeli tervei között szerepel energiaerdő telepítése mintegy 90 hektáros területen a 
külterület déli részén. A város elkötelezett a zöldenergia hasznosítás arányának növelése mellett, e 
célt szolgálja a terület biomassza termelésre történő hasznosítása is.  
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5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, 
várható környezeti hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, 
levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában) 

 
A településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek leírását, a várható környezeti 
hatások elemzését és értékelését a 2.1-2.2..sz. összevont tájrendezési, zöldfelületi és 
környezetalakítási fejezet tartalmazza. 
Ez a tervmódosítások jellege és várható környezeti hatása alapján csoportosítja és értékeli a 
módosítások várható hatásait. 
A komplex táji – környezeti fejezetben, valamint a vizsgálati helyzetelemző és értékelő kötet 1.17.-
1.20. sz. fejezetében ismertetett részletes elemzések alapján, környezetvédelmi szempontból a 
feltételek és várható hatások tekintetében összefoglalóan az alábbiak állapíthatók meg: 
 
- a föld, felszíni és felszín alatti vizek vonatkozásában: 
− a tervezett módosítások releváns hatással nem rendelkeznek. 
 
- a levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésterhelés vonatkozásában 
− A 3., 4. és 11.sz. módosítás közvetve kedvezőtlen levegőtisztaság-védelemi szempontból, mivel 

zöldterület fejlesztésre kijelölt terület szüntet meg és ezzel a potenciális biológiailag aktív 
felületeket csökkenti (3.,4.), illetve erdőterületet csökkent (11.). Ez utóbbi kompenzációja SZT 
szinten is előírt a kijelölt csereerdősítés kötelezésével. 

− A Beépítésre szánt területen belüli területfelhasználási változások többségéről ugyancsak 
megállapítható, hogy levegőtisztaság-védelemi szempontból kedvezőtlenek, mivel a beépítési 
intenzitás növelését és a zöldfelületi arány mintegy 10-20%-os csökkentését irányozzák elő. Ezek 
a 4., 14., 15., 18., 5., 16., 17., 19-21.sz. módosítások; 

− A fenti módosítások az immissziós zöldfelületek csökkentése miatt kedvezőtlen hatásúak, de a 
levegőszennyezési kibocsátás várható releváns növekedését eredményező módosítást a tervezet 
nem tartalmaz. 

− A fenti negatív hatásokat zöldfelületi mérleg és biológiai aktivitásszint szempontjából kiegyenlíti a 
12.sz. terület visszasorolása beépítésre szánt övezetből beépítésre nem szánt övezetbe, ami a 
beépítési intenzitás jelentős csökkentését és a zöldfelületi arány jelentős növelését teszi lehetővé, 
egy jelentős kiterjedésű területen (~40 ha). 

− Formálisan ugyancsak kedvező levegőtisztaság védelmi hatású az alaptérképről illetve a hatályos 
TSZT-ről hiányzó, de az erdészeti nyilvántartásban (OEA) szereplő erdőterületek lehatárolása a 
TSZT tervlap javítása során, még akkor is, ha ez valós erdőterületi növekedést nem okoz, de a 
meglévő erdők jogi védelméhez hozzájárul. 

− Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tervezett módosítások releváns hatással nem rendelkeznek. 
 
- a hulladékkezelés vonatkozásában 
− A hulladékkezelő telep bővítésére vonatkozó 1.sz. javaslat törlésre került, mivel környezeti 

vizsgálathoz kötött, amely a tervhez nem készül 
− A hulladékkezelés vonatkozásában a tervezett módosítások releváns hatással nem rendelkeznek. 
 
- egyéb környezeti szempontok – a természeti környezet védelme - vonatkozásában 
- a terv felhívja a figyelmet a 2-es számú módosítás (szervizút nyomvonal kijelölés) kapcsán, hogy 
úttervezés az általánosnál is nagyobb gondossággal szükséges, mivel a nyomvonallal határos 
patakmeder az OÖH ökológiai folyosó övezetéhez tartozik, és ennek kapcsán a továbbtervezés során 
kiemelt figyelmet kell fordítani az ökológiai értékei miatt jegyzett patakmeder védelmére. Az útépítés 
az ökofolyosó területét nem érintheti. 
 
Összefoglaló tájékoztató a KV előkészítési folyamatról és eredményéről 
A 0-körös előkészítő eljárással párhuzamosan lebonyolításra került a 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet 
alapján a Környezeti Vizsgálat (KV) szükségességéről szóló véleménykérés is. 
A megkeresett környezet védelméért felelős szervek többsége a KV szükségtelensége mellett foglalt 
állást, illetve a KV szükségességéről nem nyilatkozott, azonban környezetvédelmi hatóság (KDV-
KTVF.) a kommunális hulladéktelep bővítése (1.sz. mód) tekintetében szükségesnek tartotta a KV 
készítést. A KDV-KTVF állásfoglalásának függvényében, illetve a terv későbbi fázisában felmerülő 
esetleges környezeti hatások függvényében jelezte véleményének véglegesítését az Állami Főépítész. 
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Az ezt követően lefolytatott egyeztetés eredményeképpen a tervezési program szűkítésre került. A 
szűkítést követően a KDV-KTVF kiadta módosított véleményét és az Önkormányzat állásfoglalása 
szerint ennek alapján a KV lefolytatása indokolatlanná vált. Erre vonatkozó döntését és annak 
indoklását  nyilvánosságra hozta.  
 
Csatolva: Képviselőtestületi állásfoglalás a terv Környezeti Vizsgálatának ügyében6 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
6 Gyál Város Kt. 206/2012.(X.25.) sz. határozat másolata 
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6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ 
ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos településszerkezeti tervben 
rögzített elhatározásokkal, területek aktiválása, ütemezése) 

 
A 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (6) bekezdés alapján a jelen 6. fejezet összevonásra 
kerül az 1.2.1. sz. fejezettel. 

 

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a 
szabályozás alapelve, a változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek 
összefoglalása) 

 
 

VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS MEGKERESÉSENEK EREDMÉNYE ÉS 
AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL REALIZÁLT 

SZABÁLYOZÁSI TERVI MEGOLDÁSOKAT IGÉNYLŐ FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 
módosítási 

terület 
sorszám 

terület 
(ha) 

helyrajzi szám 
(hrsz) 

ÖT/SZT 
övezet módosítás 

   HATÁLYOS TERVEZETT 

2. 2 ha 7702, 4363/8 
Gksz 

kereskedelmi szolgáltató 
gazdasági terület 

KÖu közút terület 

3. 1,6 ha 099/2, 099/3 
Ko 

Különleges oktatási terület 
Vt 

Településközpont terület 

4. 1,5 ha 

3407/2 
3408 
3414 
3373 

Ko 
Különleges oktatási terület 

Ksp 
Különleges sportterület 

 

Vt 
Településközpont terület 

10. 2,7 ha 0162 --- 
Má 

mezőgazdasági terület 
 

11. 0,5 ha 0143/56 
E 

Erdőterület 

K-ksz 
Különleges közlekedési 

szolgáltató terület 

14. 0,5 ha 6474 
Ko 

különleges oktatási terület 
Vt 

Településközpont terület 

15. 0,7 ha 4856/1 
Ko 

Különleges oktatási terület 
Vt 

Településközpont terület 

17. 0,48 ha 5948 
Lke 

kertvárosias lakóterület 
Vt 

Településközpont terület 

18. 0,6 ha 3386 
Ko 

Különleges oktatási terület 
Vt 

Településközpont terület 

19. 0,16 ha 2611, 2612 
Lke 

kertvárosias lakóterület 
Vt 

Településközpont terület 

20. 0,2 ha 1015/1, 1015/2 
Lke 

kertvárosias lakóterület 
Vt 

Településközpont terület 

21. 0,08 ha 4614/1 
Lke 

kertvárosias lakóterület 
Vt 

Településközpont terület 
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8. BEÉPÍTÉSI TERV 
(a 7. melléklet szerint) 

 
Beépítési terv készítése a TSZT és HÉSz módosítási tervezési feladatok megoldásához nem 
szükséges, ezt a dokumentáció nem tartalmazza. 
 

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
(környezeti vizsgálati kötelezettség esetén) 

 
A tájrendezési, zöldfelületi és környezetalakítási alátámasztó munkarészek (2.1., 2.2. és 5.sz.) 
kifejtik a TSZT és HÉSz módosítási szintjén szükséges környezeti értékelési szempontokat és 
megoldásokat, valamint a terv környezeti vizsgálat szükségességére vonatkozó előkészítő 
eljárásának ismertetését és eredményét. 
Ennek alapján külön környezeti értékelési dokumentáció nem készült. 
 
(A Képviselőtestületi állásfoglalását a terv Környezeti Vizsgálatának ügyében - Gyál Város Kt. 
206/2012.(X.25.) sz. határozat másolatát – az 5.sz. fejezetnél mellékletük.) 
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1. Örökségvédelmi hatástanulmány /művi szakági munkarész/ 

1.1. Vizsgálat

1.1.1. Művi értékek védelme, örökségvédelem 

Ezt a tanulmányt a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendeletben foglalt tartalmi követelményeknek
megfelelően készítettük el. A felhasznált adatok a települészerkezeti terv adataira alapulnak, 
azokkal szoros összefüggésben vannak. Ezért e munkarészben a felesleges ismétlések
elkerülése miatt a településszerkezeti terv alátámasztó munkarészeiben már szereplő 
megállapításoknak csak a lényegi részeit emeltük át.
A tanulmány régészeti vonatkozású részei Vágner Zsolt régész (Archeo-Art Bt) bevonásával
készült.

1.1.2. Történeti leírás, régészeti örökség

A város területe a régészeti emlékek tanúsága szerint már a legkorábbi időktől lakott volt, 
míg első írásos említése 1323-ból származik. A terület több emberöltőn keresztül volt 
birtokviták tárgya, a Rákóczi szabadságharc bukása után került aztán a Károlyi grófok
tulajdonába. III. Endre király döntése alapján ekkor került az okmányra a helység neve,
akkor Gayul-ként. A terület több emberöltőn keresztül volt birtokviták tárgya, a Rákóczi 
szabadságharc bukása után került aztán a Károlyi grófok tulajdonába.

A XIX. század végén a terület felértékelődött, itt volt ugyanis a főváros felé az alföldi 
szarvasmarha felhajtás útvonalának egyik utolsó állomása. A hatalmas kiterjedésű 
homokvidék szőlőültetvénnyel való betelepítése a fejlődés következő szakasza. Ebben 
jelentős szerepet játszott, hogy az 1889-ben megépült vasútvonal a községen haladt át, s a 
település fejlődésére való tekintettel két vasúti megállót is kiépített itt a vasúttársaság. 

A századforduló idején alig pár száz lakosú község a XX. század eleji parcellázások nyomán
nőtt több ezresre. Gróf Károlyi László 1932-ben 334 holdat parcelláztatott fel, és a dr. Dőri 
Ferenc-féle és a Jálics Kálmán-féle birtokból ugyancsak jelentős területeket osztottak fel. A 
három akciót a képviselő-testület összevonta, s kimondta: az új területekből "egy különálló 
község létesíttessék Gyál-pusztai központtal."

Az uradalmi cselédség mellett ebben az időben jelentek meg a fővárosból kikívánkozó 
polgárok is. A jó levegő, a ligetes táj, a strandfürdők (ekkor kettő is volt a településen), a 
hangulatos vendéglők, a kulturális- és sportesemények szolgáltak alapul az élénk polgári 
élet, a hangulatos község kialakulásához.

Bár az Alsónémeditől való önállósodás már 1935-től szerepelt a helyhatóság programjában, 
a háború közbeszólt, s csak annak befejezése után, 1944. december 27-én nyilvánították
önálló községgé. Ekkor már több mint háromezren lakták a községet, önálló postahivatala,
távbeszélő- és vasútállomása volt. 

A második világháborút követően, amikor 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 községet: az 
infrastrukturális hiányok felszámolása, a közösséggé formálódás nehézségei voltak
napirenden a következő évtizedekben. 

A hetvenes évektől kezdődően a foglalkoztatási lehetőségek jelentős bővülése jellemezte a 
nagyközségi rangot elért Gyált, ekkor vált meghatározóvá az ipari üzemek Budapestről 
történő kitelepülése. Ez jelentősen növelte Gyál térségi szerepét is. A térség dinamikus 
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fejlődésének ma is szilárd alapját jelentik az akkor betelepült üzemek, bár időközben 
lényeges minőségi változások is megfigyelhetőek e területen. 

A kilencvenes évek elejétől jelentek meg a nemzetgazdasági szinten is jelentős 
beruházások. Napjainkban több száz vállalkozó és gazdasági társaság tevékenykedik az
iparban, a kereskedelemben és a szolgáltatások széles körét kínálva.

Mára lényegében kiépült a vonzáskörzet lakosságát is kiszolgálni képes intézményhálózat:
zeneiskola, szakközépiskola, szakosított orvosi rendelő, gyógyszertárak, térségi vízmű és 
csatornamű vállalat működik. Megnyílt a területi okmányiroda és gyámhivatal. A 
közbiztonság erősítését magasabb szintű rendőrőrs biztosítja. 

Gyál fejlődésének jelentős állomása volt, amikor 1997. július elsején városi rangot kapott. 
Ezzel a nagyobb közösség is elismerte az itt élők munkáját, szorgalmát, pátriája iránti 
szeretetét. Az önkormányzat mai vezetésének a polgárok által is megerősített programja 
olyan város kialakítását tűzte ki célul, amely a városi élet komfortja mellett teljes értékű 
vidéki életre nyújt lehetőséget. 
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1.1.3. Természet,táj, tájhasználat –településhálózat és
településszerkezeti összefüggések

Gyál és a környező települések a Budapesti Agglomeráció részei. A települések elsősorban 
Budapesthez kötődnek, annak ellátási hálózatára kapcsolódnak. A szomszédos települések 
együttműködése csekély. A nagyobb települések intézményi ellátottsága kedvező, 
mindegyik önellátásra törekszik, és a hiányzó ellátási igények a fővárosban kerülnek 
kielégítésre.

A hivatalos térségi tagozódás: Pest megyén társult kistérségei közül Gyál a Kertváros
Délkeleti Agglomeráció egyik járásközpontja lett. A társulás tagjai: Alsónémedi,
Felsőpakony, Gyál, Ócsa. 

Gyál ma egyik legfontosabb térségi szerepköre az autópálya csomóponthoz kötődik. Gyál 
esetében- más agglomerációs településekhez hasonlóan – a térségi és regionális fejlődés 
irányai ugyanazon térhez kötődnek. 

Az M5 autópályához kapcsolódó fejlődés ugyan lassúbb, mint a „nyugati kapu – M1/M7 
esetében, azonban rövid időn belül legalább olyan fontossá válik, mint az Alföld 
autópályájának bevezetője, amely Gyált Budapest délkeleti kapujává teszi. A M0 autópálya 4 
sz., és a 3 sz. főútig (az M3 autópályáig) történő megépítése további lehetőséget biztosít 
Gyál számára, hogy e helyzetéből profitáljon. A kiváló közlekedési adottságok révén a 
legnagyobb méretű vállalkozások számára is igen vonzó lesz a város, (kereskedelmi láncok, 
tematikus parkok).

A településszerkezetet meghatározó fő elemek: 
Gyál beépített területének (jellemzően a jelenlegi belterület területe) meghatározó szerkezeti 
elemei:
- A település belterületét ÉNY-DK -i irányba átszelő 4601 j. ök. út nyomvonala, 
- A belterületen áthaladó ÉNY-DK-i irányú Budapest-Lajosmizse vasútvonal,
- A közigazgatási terület DK-i részén áthaladó M0 körgyűrű területe 
- Nagy kiterjedésű, jellemzően lakóterületi funkciójú központi belterület, 
- Szolgáltatási és intézményi funkciót befogadó településközponti vegyes területek,
- Ipari és kereskedelmi funkciójú gazdasági területek,
- Sajátos funkció befogadására alkalmas különleges területek,
- A külterületek meghatározó területhasználatai: mezőgazdasági és erdőterületek, 
- Vízgazdálkodási területek (helyi vízfolyások, Szilas patak),
- Táji jellegzetességet hordozó természeti-természetvédelmi területek.

TELEPÜLÉSRÉSZEK

A város jelenleg belterülete az alábbi részekből áll: 
 A központi belterület túlnyomó része lakóterület, kisebb részben a lakófunkcióhoz

kapcsolódó, illetve azt nem zavaró intézményi-, zöld-, és gazdasági területekkel.
 Az M5 csomópont körül, a területek jellemzően kereskedelmi-, vállalkozási területbe

vannak sorolva.
 Némediszőlő településrész Alsónémedi közigazgatási határa mentén található, amely 

jellemző területhasználata ma is falusias lakóterület. A szabályozási terv készítése után
belterületi lakóterületnek jelölte ki, de az előirányzott rendezés nem történt meg.  

 A belterület közvetlen bővítések: A belterület és az M5 közötti terület, mely magában 
foglalja a településen található két legnagyobb kavicsbányát, melyek szabadidőközpont
területeként szerepelnek.
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1.1.4. Településkép, utcakép

Területfelhasználását tekintve a település belterületének nagy része lakóterület. A
lakóterületi részek karakterük, beépítési módjuk és a beépítés ideje szerint több részre
tagolhatók:

Karakteres utcakörzetek

A belterületen tömbjeit elsősorban a területhasználat és az intenzitás osztja karakteres 
egységekre:

- Kialakult lakótömbök: jellemző a lakófunkció, foghíj, átépítendő épület viszonylag 
kevés. Kiépített, vagy könnyen kiépíthető, egyenes vezetésű utcákkal. Ilyen 
elsősorban a település északi része az Ady Endre út és a Vecsési út között, hasonló 
bár szerkezeti és beépítési konfliktusokkal (úttörések, apró telkek kaotikus
beépítése) terhelt térség a Körösi út - Erdősor utca közötti terület a település déli 
részén és a maradék északi rész.

- Kialakuló-fejlődő tömbök: jellemző a lakófunkció, de ugyanilyen jellemzőkkel bírnak 
a gazdasági-vállakozási tömbök is. A tömb jelentős része beépítetlen. Az utak 
nyomvonala még bizonytalan lehet. A Vecsési úttól DK-re, a város É-i, D-i
szegélyein, karakterükben hasonlóak a Bem J. út menti iparterületek is.

- Átalakuló tömbök: Elsősorban a főutak menti lakótelkek intézményesedő, 
üzletiesedő telkei 

- Kedvezetlenül kiépült tömbök: A tömb kiépülése, a közterületek kialakítása többé-
kevésbé lezajlott, azonban az utcák vonalvezetése, szélességének változása rossz
adottságokat teremtett: a terület értéke, presztizse alacsonyabb, így a beépítések
még vegyesebbek, nemritkán zavaróak. Déli városrész: Majakovszkij utca környéke,
Brassói út vége.

- Sziget jellegű tömbök (telkek): Elsősorban az intézmények, különleges egyedi 
funkciók tömbjei: iskolák, piac, temető, zöldfelületek, víztorony, temető stb. 

Eltérő jelleget ad a tömböknek a lakó és gazdasági tömbök jellemző teleknagysága, valamint 
a beépítés korának jellemző építészeti megjelenése is. A Körösi út vasút-közút és 
zöldfelületekkel kísért, változó szélességű vegyes sávja egy sajátos jellegű főutca ma is, 
jövőképét is e sajátos adottságokhoz kell viszonyítani. Kevésbé egyedülálló, de 
megemlítendő szerkezeti karakter egységek a település északi részének kis terei: 
Szabadság tér stb.
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1.1.5. Településszerkezet és területhasználat

A Hadtörténeti Múzeum térképtárának katonai térképek segítik a szerkezeti kialakulásának
és fejlődésének megismerését és elemzését. 

Az 1763-85 között készült első katonai felvételen nem látható a település nyomai. Kisebb 
tanyák találhatók a térségben. Gyál puszta néven szerepel



Gyál Településrendezési terv módosítása Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány
Művi értékvédelem

NYSZ: 1028GYAL_TFT_HESZm/2012
Fájl: Gyal_KÖHT

8

A 19. század közepéről való második katonai felmérésen (1806-1869), a területen a tanyák 
száma és a szőlő művelésű területek növekedtek tovább. 
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Az 1869-87 közötti időkben készült harmadik felújított katonai felvétel 
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1.1.6. Településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési
mód és épülettípusok

A település területének döntő hányada családi-házas, telkes lakóterület. A lakóterületi 
településrészeket illetően megfigyelhető, hogy a lakófunkció mellett megjelenik a 
kereskedelmi-szolgáltató funkció is.

A város lakó területén az oldalhatáron álló, szabadon álló, ikres és zártsorú beépítési mód is
megtalálható. Tervezői javaslat szerint a fejlesztési területek beépítése során a szabadon 
álló beépítési mód támogatandó.

A XX. század második felében a település szabályosan osztott átlag 700 m2-es
telekstruktúrán kialakult, oldalhatáron vagy szabadon álló beépítéssel és egyenes
vonalvezetésű utcákkal találkozunk.  

A nagyobb telkek az intézményi, szolgáltató és különleges funkciók biztosítását szolgálják,
amelyek a települések területén kisebb alközpontokban helyezkednek el, ebből következik 
hogy az intézmények összessége nem képez egységes településközpontot.

A központi belterülettől délre Némediszőlő területén kiterjedt falusias területek helyezkednek 
el, melyek mára már számottevő mértékben beépültnek tekinthetők. A telekállomány 
változatos képet mutat 3000-6000 m2-es telkekkel.

A település mai belterületén még találhatók beépítetlen foghíj telkek és területek. Ezek a
foghíjak a telekszükségletet még ki tudják elégíteni. Elsődleges településpolitikai cél kell, 
hogy legyen ezeknek a foghíjaknak, hasznosítatlan területeknek a beépülését szorgalmazni.

Jellegadó épületek
Történeti, védett vagy akár nagyméretű, épület Gyálon nincs, néhány épület, építmény 
azonban nemcsak funkciójával, hanem megjelenésével (méret, arány, stílus) is
meghatározó: posta, iskolák, piac, rendelőintézet, víztorony, Autóker épületek, s az új, vagy 
átalakított üzleti épületek a főutcák mentén (ABC, Pub) stb. 

Külterületi karakterek
A felszíni viszonyok homogén jellegének ellenére az erdő, a bányatavak, valamint a meglévő 
és tervezett utak a település meghatározó, eltérő tájképi elemei. 
Értékes tájképi elemek, természetszerű szegélyek elsősorban a felsőpakonyi határnál levő 
erdőtömb környezetében figyelhetők meg. 
Jóval több a tájvédelmi szempontból problémás, tájképileg degradált terület: elsősorban az 
elhanyagolt, rendezetlen települési szegélyterületek, a műveletlen, gyomosodó 
mezőgazdasági területek, parlagok. Ezekhez csatlakozik számos építési terület, melyek 
kedvezőtlen tájképi megjelenése remélhetőleg csak átmeneti jelenség. Általánosan jellemző 
az újonnan beépített és „rendezett” területeken jellemző a zöldfelület-hiány, új 
növénytelepítéseknek csak kivételesen van nyoma. Az üdítő kivételek egyike a keleti 
kavicsbánya terület 4602. j. úttal határos rendezett rézsűje. A további rombolt, szennyezett, 
kopár területek rendezése, vagy legalább takarása megoldandó feladat.

1.1.7. Védettségek: régészeti és műemléki, területi és egyedi 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) műemléki nyilvántartása szerint Gyál területén 
nincs műemléki védelem alatt álló épület, építmény. 

1.1.8. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek védelme 

Az Örökségvédelmi Hatástanulmány régészeti szakági munkarészét külön dokumentáljuk.
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1.1.9. Az örökségi értékek elemzése

Az Örökségvédelmi hatástanulmány végén található fényképi mellékletekben bemutatunk
néhány még védhető helyi értéket képviselő épületet, művi értéket.  
Gyál településszerkezetét tekintve a külterületből mesterségesen generált központi 
belterület, autópályák környezetében kialakuló gazdasági területek, valamint a belterülettől 
elszakadó Némediszőlő falusias lakóterület használatú területek képezik. A település múltját 
tekintve jelentős művi érték nem található a településen. Nincs egységet, jellegzetességet 
mutató utcakép, szerkezet, beépítés vagy a településre jellemző népi épület, építménytípus. 

Egyedi helyi védelemre javasolt épületek és műalkotások Gyál közigazgatási 
területén:

- Városközpont, trianoni emlékmű 
A Városközpontban áll a város legújabb és legimpozánsabb emlékmű együttese, amely 
emlékezteti a gyáliakat és a városban járókat az I. világháborút követő békediktátumra. 

- Katolikus templom (Szent István u.)
Valamikor kultúrteremként, mások szerint kocsmaként szolgált az a régi épület, ami
átalakítás után évtizedekig a katolikus közösség számára Isten házát jelentette. További
toldozgatásától nem lehetett várni, hogy hosszú távon, méltó módon betöltse szerepét. A
hívek új templom építése mellett döntöttek.

- Református templom (Zrínyi Miklós u.)
Ugyancsak jelentős látványosság a hasonló feltételekkel, Jakab Zoltán építész tervei 
alapján, erdélyi stílusban épült református templom. A Takaró Károly püspök által 1994-
ben szervezett munka sikeres volt.

- Millenniumi Park
A város közepén 12000 m2 területen elhanyagolt állapotok uralkodtak, a város egykori
egyik strandjának otthona, a Kaszás-kert.

- Szent István tér (Szent István szobor)
2000. augusztus 20-án átadásra került Gyál város első köztéri szobra. 

- Kopjafa
Az 1848-49-es forradalom- és szabadságharc, ill. az 1956-os forradalom mártírjai
emlékezetére állított kopjafa.

- 1956-os emlékmű  
A forradalom 50. évfordulóján, 2006-ban állíttatta Gyál Város Önkormányzata az
emlékművet, amely márvány talapzaton, stilizált békegalambokkal szimbolizálja a 
magyar nép szabadságvágyát.

- Kálvin tér (Kálvin szobor)
2001. október 31-én a város délnyugati részén, a Kálvin téren állították fel a Kálvin
Jánost ábrázoló bronzszobrot. Az alkotást Barth Károly szobrászművész ajándékozta a 
városnak a reformáció emlékünnepén.

- Széchenyi szobor - József Attila u.
2005 novemberében adták át a város központjában, a Városi Egészségügyi Központ
előtti parkban a Széchenyi Istvánt ábrázoló bronzszobrot. Ezt az alkotást is Barth Károly 
szobrászművész ajándékozta a városnak.  

- Arany János szobor - Kőrösi út 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár előtt álló mellszobrot 2007-ben 
állították. Készítője Barthné Mezőfi Mózer Ilona.  

- Ady Endre szobor - Ady Endre út
Az Ady Endre Általános Iskola előtt álló mellszobrot 2008-ban adták át. Készítője Barth 
Károly.

- Zrínyi Miklós mellszobra - Kossuth Lajos utca
A 2007-ben átadott mellszobor a Zrínyi Miklós Általános Iskola aulájában található.

- Őzike szobrok - Tulipán utca
A Tulipán Óvoda udvarán áll az őz gidájával, Barth Károly szobrászművész alkotása. 

- Galopp Major
Város egyik idegenforgalmi nevezetességének számít a Galopp Major, amely
Némediszőlő városrész és az M5-ös csomópont között helyezkedik el. Az öt hektárnyi, 
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részben erdős területen a vendégeket 30m2-es gomba alakú "kunyhó" és étterem várja. 
A vályogból, nádból, fából épült 2 -10 férőhelyes bioházakat alakítottak ki. 
A néprajzi hagyományokra építő, művészi összbenyomást keltő épületegyüttes 
harmonikusan illeszkedik a tájba. A vendégek festői környezetben lakhatnak, 
pihenhetnek, sportolhatnak. Az egyharmad hektáros mesterséges tavon csónakázni és
fürdeni lehet, s van lehetőség lovaglásra is, amelyhez tíz hátaslónak építettek istállót. 

A meglévő épületállomány karaktere is bizonyítja a község még nyomokban megőrzött régi 
karakterét, de alapvetően újjáépített község révén viszonylag „fiatal” korának tényét: az 
épületek jelentős részét az új építésű illetve XX. Század második feléből származó épületek 
alkotják, szintén jelentősen meghatározva ezzel a település- és utcakép hangulatát. 
A megmarad 40-50-es évek beli lakóházak közül is „sok” esett áldozatul az esztétikai
érzéket és szakértelmet nélkülöző bővítéseknek, átalakításoknak, de a legjellemzőbb az 
épülettípushoz nem illő nyílászárók, színezések használata. A fejlesztéseknél fontos az új 
létesítmények megfelelő építészeti eszközökkel való környezetbe illesztése, (mérsékelt 
tömegalakítással, hagyományos arányrendszer-kialakítással, anyaghasználattal, stb.).

Az építtetők befolyásolása és az igényes építészeti kialakításra nehéz feladat. Ennek egyik 
eszköze a helyi építési szabályzat, amely a telekalakítást, tömegformálást is szabályozza. A
másik eszköze a meggyőzés, amelyben nagy segítséget jelenthet az építészeti tervtanács 
létrehozása.

1.1.10. Területhasználat és területi állapot a kulturális örökség
összefüggésrendszerében

A meglévő átlagosan némileg növekvő intenzitású települési területhasználat az esetleges 
építészeti és régészeti értékek megőrizhetőségének vonatkozásában jelenleg kedvezőtlen 
adottság, amely (belterület, egyéb beépített területek, illetve földmunkavégzéssel érintett
más területek) okozhat helyi konfliktusokat.
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1.2. Változtatási szándékok

A településtervi módosítás a következő változásokra terjed ki: 
Az Önkormányzat által megfogalmazott – a területfelhasználást, a szabályozást és a Helyi
Építési Szabályzatot érintő - változtatási szándékok:

VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS -ELSŐ MEGKERESÉS EREDMÉNYE ÉS
AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL REALIZÁLT

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
sorszám Terület

(ha)
Helyrajzi

szám
(hrsz)

TSZT
Terület-felhasználás módosítás

hatályos tervezett

Beépítésre szánt
területi

növekménnyel
járó változás

3. 0,6 ha 499/2
Zkp

közpark

Vt
Településközpont

vegyes terület

4. 0,5 ha
3407/2
3408

Zkp
közpark

Vt
Településközpont

vegyes terület

11. 0,5 ha 0143/56
E

Erdőterület 

K-ksz
Különleges
közlekedési

szolgáltató terület

Összesen: - 1,6 ha - - -

Beépítésre szánt
területen belüli

területfelhasználás
változás

3. 1 ha 499/3
TKü

Tartalék
különleges terület

Vt
Településközpont

vegyes terület

4. 0,5 ha 3414
Ksp

Különleges
sportterület

Vt
Településközpont

vegyes terület

4. 0,5 ha 3373
Ko

Különleges
oktatási terület

Vt
Településközpont

vegyes terület

5. 2,5 ha

4382-4388
4393,4394
4397, 4399
4400. 4403,
4404, 4407-
4409, 4412-
4413,4415,
4416, 4419

Lke
kertvárosias
lakóterület

Vt
Településközpont

vegyes terület

6. 0,2 ha 2436-2439
Lke

kertvárosias
lakóterület

Vt
Településközpont

vegyes terület

7. 1,4 ha

2223, 2224,
2227, 2228,
2231, 2232,
2235, 2236,
2239, 2240,
2243-2246

Lf
Falusias

lakóterület

Lke
kertvárosias
lakóterület

8. 8,5 ha 037/63, 037/8

Gksz
Kereskedelmi-

szolgáltató
gazdasági terület

Vt
Településközpont

vegyes terület

14. 2,1 ha 6474, 6473/9
Ko

Különleges
oktatási terület

Vt
Településközpont

vegyes terület

15. 0,7 ha 4856/1
Ko

Különleges
oktatási terület

Vt
Településközpont

vegyes terület

16. 3,3 ha 4856/6
Lke

kertvárosias
lakóterület

Vt
Településközpont

vegyes terület

17. 0,48 ha 5948
Lke

kertvárosias
lakóterület

Vt
Településközpont

vegyes terület

18. 0,6 ha 3386
Ko

Különleges
oktatási terület

Vt
Településközpont

vegyes terület

19. 0,16 ha 2611, 2612
Lke

kertvárosias
lakóterület

Vt
Településközpont

vegyes terület
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20. 0,2 ha 1015/1, 1015/2
Lke

kertvárosias
lakóterület

Vt
Településközpont

vegyes terület

21. 0,08 ha 4614/1
Lke

kertvárosias
lakóterület

Vt
Településközpont

vegyes terület

Összesen: 21,22 ha

Beépítésre szánt
terület

visszaminősítése 
beépítésre nem
szánt területté

12. 40 ha
0123
0131

K-szk
Különleges
tervezett

szabadidőközpont 

Kk-szk
Beépítésre nem

szánt
szabadidőközpont 

2. ---

Összesen: 40 ha

Beépítésre nem
szánt területen

belüli
területfelhasználás

változás

--- ---

Összesen: ---

Tervmódosítással érintett területek térképi ábrázolása
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A Településszerkezeti és Szabályozási terv módosítással érintett területein védett
helyi művi érték nem található. 

1.2.1. Településhálózati és tájhasználati változás
A tervezett közlekedés-hálózati és területi fejlesztések következtében a település
településhálózati szerepe, illetve kialakult tájhasználata tovább nő: A város 
közlekedéshálózati kapcsolatai és a területhasználat változása következtében várhatóan
tovább nőhet a város térségben betöltött szerepe. Gyál gazdasági és különleges funkcióinak 
bővülése, erősíti a település településhálózati és térségi helyzetét. 

1.2.2. Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás
Gyál közlekedési hálózatának tervezett fejlesztése meglévő, kialakult településszerkezetét 
jelentősen nem módosítja. A település szerkezetében a terv távlatán belül jelentős változás 
nem történik majd, a meglévő jelentősebb utak a település ellátására megfelelőek. Kis 
mértékű településszerkezeti változást néhány tömbbelső feltárása és a tervezett 
agglomerációs út nyomvonal megvalósulása okozhatja majd.

A tervmódosításban az új területfejlesztési területek kijelölése emelhető ki változásként, 
kiegészítve azzal, hogy a korábbi alacsony intenzitású területhasználat is egyre növekvő 
intenzitásúvá válhat. A növekvő használati intenzitás elemei elsősorban a településközpont 
vegyes területek, a kereskedelmi-szolgáltató és ipari gazdasági terület kialakítása, valamint
az egyes területhasználaton belüli funkcióváltások okozzák.

1.2.3. Infrastrukturális változás

Gyál város fejlődésében az elmúlt időszakban a közlekedési és közmű infrastruktúra mutatta 
a legintenzívebb és leglátványosabb fejlesztéseket. Elmondható, hogy a város
összközműves ellátása befejeződött az alapközművek a vízellátás villamosenergia-ellátás 
mellé a város teljes szennyvíz-csatornázottsága is megvalósult. Az energiaközművek és a 
hírközlés tekintetében a város ellátottsága szintén teljesnek tekinthető. 
A városban a közművek kiépítettségénél továbbra is a vízellátás, a szennyvízcsatornázás, a 
gázellátás, és a hírközlés /90-95 %/, illetve a villamosenergia-ellátás hálózatai /100 %-os/
jelenti az európai szintűnek tekinthető mennyiségi kiépítettséget.  

Jelen tervünk közművesítésénél hasonlóak mondhatók el, mint az érvényben lévő 
településrendezési terveknél.

Közművesítésnél az új beépítés-fejlesztések mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni, a 
régi közművezetékek – főleg a vízellátás – rekonstrukcióját, valamint a település vegyes (Vt) 
területfelhasználási területeken a zárt felszín-közeli csapadékcsatornázás előtérbe 
helyezését.
A városban továbbra is a csapadék-vízelvezetés tartozik azon feladatok közé, melyet a
burkolt utak kiépítésével egy időben, illetve a meglévő burkolt utak mentén ahol nem került 
megvalósításra, meg kell oldani.
A többi közművezeték, a szennyvízcsatornázással együtt megfelelő alapkapacitásokkal 
rendelkeznek, de a település intenzív fejlődése az új beépítésekhez a közművek további 
fejlesztését is maga után kell, hogy vonja.

1.2.4. Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása

A település kistérség-közi kapcsolatai erősek, az intézményhálózat és a közép és felsőfokú 
szolgáltató infrastruktúra tekintetében Budapestre van utalva. Ezek a hagyományos
(igazgatási, oktatási, egészségügyi) kapcsolatok hosszútávon is megmaradnak. Emiatt a
hagyományos társadalom, helyi tradíciók és kultúra egységessége folyamatosan lazul.
Ugyanakkor hosszú távon a település népességmegtartó képességét erősíteni szükséges a 
megfelelő életkörnyezet, magasabb jövedelmek és vonzó munkahelyek, fejlődő gazdaság, 
mint célkitűzés elérése és a hanyatlás elkerülése miatt. 



Gyál Településrendezési terv módosítása Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány
Művi értékvédelem

NYSZ: 1028GYAL_TFT_HESZm/2012
Fájl: Gyal_KÖHT

16

A távlati tervezett új lakó, gazdasági és egyéb különleges területfejlesztésekből adódóan a 
lakó- és munkahelyteremtés a településen gazdasági és társadalmi vonatkozásban jelentős 
pozitív hatást fejt ki.
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1.3. Hatáselemzés

A rendezési terv a település belterületén nem irányoz elő nagy változást, megőrzi az 
utcahálózatot, a településszerkezetet, a területhasználat intenzitását és funkcióit kis
mértékben módosítja, törekszik a meglévő értékek megőrzésére. Az engedélyezési eljárások 
során a meglévő értékekre tekintettel határozza meg a változtatás feltételeit.  

1.3.1. Történeti településhálózati következmények

A terv megvalósulása esetén a szomszéd településeket közvetve érintik a közúti
fejlesztések. A tervezett Agglomerációs út tervezett nyomvonala a legnagyobb fejlesztés
lehet a településen. Az országos úthálózatot érintő egyéb, új nyomvonal kialakítását 
tartalmazó fejlesztés nem szükséges.

A község belső (gyűjtőút) hálózata lényegében kialakult, megfelelő színvonalú kiépítéssel és 
fenntartással a jövőben is alkalmas a belső forgalom gyűjtésére és elosztására. Ha a 
tervezett lakóterület-fejlesztések megvalósulnak, a jelenlegi gyűjtő utakra támaszkodva ezek 
a területek is kiszolgálhatók.

A kiszolgáló (lakóutca) hálózat döntően megfelel az igényeknek. Néhány keskenyebb utca 
esetében a szükséges keresztmetszeti elemek és közművek csak kompromisszumok árán 
helyezhetők el, ezért az utcák szabályozási szélességének növelésére szükség lesz. 
A község belső úthálózata kialakultnak tekinthető, az új lakó- és gazdasági területek 
kialakításánál szükséges a kiszolgáló utak hálózatának kismértékű fejlesztése. 

1.3.2. Természeti, táji hatások

A tervezett fejlesztések megvalósulásával a kialakult természeti állapot lényegesen nem
változik meg, bár kis mértékben nőnek a beépítésre szánt területek, és az új építési célra 
igénybe veendő területek intenzívebb hasznosításra kerülnek. A táj jellege némileg 
megváltozik, azaz a mai, kialakult építészeti arculat némileg kiegészül, a beépítés kiterjed, a
területhasználatok rendezettebbé válnak. A beépített területeken várhatóan a szabályozottan
rendezett, a jelenleginél urbanizáltabb arculat lesz a meghatározó.

1.3.3. A településkép feltárulásának változásai

A tervjavaslatban olyan megoldásokat dolgoztunk ki, amelyek igyekeznek biztosítani a
településkép hagyományos arculatának megőrzését és az új fejlesztések a kialakult 
állapothoz alkalmazkodva, azt kiegészítve valósuljanak meg. A terv megvalósulásával
várhatóan szabályozottabb arculat jelenik meg a város belterületére érkezők számára. 
Ebben a tekintetben mindig sarkalatos kérdés a települési szegélyek feltárulása: a
településre érkezők számára feltáruló kép nagyban függ a településen élőktől. Ilyenkor 
nemcsak a főutcára kell gondolni, hanem a településhez közeledvén feltáruló telekvégek 
látványára. A települési szegélyek rendezése tehát nem elsősorban önkormányzati feladat, 
az nagyban függ a telektulajdonosok igyekezetétől is. 

1.3.4. Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának,
bemutathatóságának vagy pusztulásának lehetőségei 

Az Örökségvédelmi Hatástanulmány régészeti szakági munkarészét külön dokumentáljuk.
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1.3.5. Történeti térbeli rendszerek alakulása

A tervjavaslat szerint a belső településrészek közti kapcsolatok is részleges fejlesztésre 
kerülnek, de a település értékeket képviselő területeinek viszonyai alapvetően nem 
változnak meg. A mai belterület legjelentősebb változásai a különleges és településközponti 
vegyes területek bővítése.  
Gyál területén a helyi védelemre javasolt épületek, művi értékek a meglévő és tervezett 
belterületen találhatók, míg a távlatban tervezett jelentősebb fejlesztések a belterület szélein, 
illetve külterületen a településközponttól távolabb, valamint egyes tömbbelsőkben 
helyezkednek el.
A tervezett fejlesztések, és az ezzel járó kis mértékű forgalomnövekedés részben érinti a 
belterületet. Ezeknek negatív hatásai elenyészőek a védendő épületekre nézve. 

1.3.6. Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai 
jelentőségének alakulása a tájban, településszerkezetben, épített 
környezetben, a település életében

A településen országos védelem alatt álló művi érték nem található. 

1.3.7. Műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági 
esélyei

A településen országos védelem alatt álló művi érték nem található. 

1.3.8. Településkarakter változásának hatásai

A tervezett változtatásokkal reményeink szerint a településkarakter a meglévő kulturális 
értékek megóvása mellett a még rendezettebb városias környezet irányában mozdul el. A
ma jellemző települési jelleg a kialakult állapotra szervesen ráépülve, drasztikus változások 
nélkül, szabályozott keretek között fejlődhet tovább. A táji környezetéhez alkalmazkodó és a 
település befogadóképességét meg nem haladó tágas, (fokozatos szerves urbanizáció
révén) rendezett arculattal is bíró település képe állhat elő. A tervezett településközponti és 
rekreációs terület kiépülése és hasznosítása, valamint a gazdasági területek beépülése új
munkahelyek megteremtésével jár együtt, mely várhatóan lakásépítési igényekben is
megmutatkozik.
Ezzel és a várhatóan bekövetkező gazdasági megerősödéssel párhuzamosan a település 
térségi szerepe, jelentősége tovább nő, amely további belső fejlődést gerjesztő erő lehet. 

1.3.9. Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának 
összefüggései

A település növekedésével, átalakulásával és új területfelhasználások befogadásával a
környezetterhelés jelenlegi volumene várhatóan ugyan nő és összetétele is megváltozik, de 
amelyekre számítva tervünk hatástompító és konfliktusmegelőző megoldásokat is tartalmaz. 
A növekvő környezetterhelés minden bizonnyal az épített örökség műszaki állapotára is 
valamelyest hatással van, de e hatások jelentősége összességében elhanyagolható. 

1.3.10. Folyamatok iránya, visszafordíthatósága

A terv elhatározásai olyan önkormányzati településpolitikai konszenzusos döntéseken
nyugszanak, amelyek megváltoztatása nem reális, és amelyek a már eddig bekövetkezett
települési folyamatok eredményeképpen születtek meg. Emiatt a folyamatok
visszafordíthatósága erősen kétséges. A jelenlegi helyzetben azonban a folyamatok 
megfordítása tudomásunk szerint a tervezésben érdekelt felek egyikének sem áll
szándékában.
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1.3.11. Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének 
lehetőségei 

A településen található értékek, -amelyek a tervben foglaltakból következően - jelentősebb 
értékvédelmi károk keletkezésének az esélye nem valószínűsíthető, amennyiben valamilyen 
védettségi kategóriába kerülnek, így a kárenyhítés lehetősége kicsi. A helyi védelem alá 
helyezett művi értékek fenntartásának anyagi lehetőségei több szempontból biztosíthatók. A 
helyi védelem alatt álló értékeket ért esetleges károk költségeinek fedezése várható az
egyháztól, valamint az önkormányzattól is. Adott esetben az önkormányzat anyagi
lehetőségei alkalmasak lehetnek a helyi védelemre javasolt művi értékek karbantartására is. 

1.4. Összefoglaló

Pest megyén társult kistérségei közül Gyál a Kertváros Délkeleti Agglomeráció egyik
járásközpontja lett. A társulás tagjai: Alsónémedi, Felsőpakony, Gyál, Ócsa. 

Gyál ma egyik legfontosabb térségi szerepköre az autópálya csomóponthoz kötődik. Gyál 
esetében- más agglomerációs településekhez hasonlóan – a térségi és regionális fejlődés 
irányai ugyanazon térhez kötődnek. 

Bár az Alsónémeditől való önállósodás már 1935-től szerepelt a helyhatóság programjában, 
a háború közbeszólt, s csak annak befejezése után, 1944. december 27-én nyilvánították
önálló községgé.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) műemléki nyilvántartása szerint Gyál területén 
nincs műemléki védelem alatt álló épület, építmény. 

Gyál településszerkezetét tekintve a külterületből mesterségesen generált központi 
belterület, autópályák környezetében kialakuló gazdasági területek, valamint a belterülettől 
elszakadó Némediszőlő falusias lakóterület használatú területek képezik. A település múltját 
tekintve jelentős művi érték nem található a településen. Nincs egységet, jellegzetességet 
mutató utcakép, szerkezet, beépítés vagy a településre jellemző népi épület, építménytípus. 

Egyedi helyi védelemre javasolt épületek és műalkotások Gyál közigazgatási 
területén:

- Városközpont, trianoni emlékmű 
- Katolikus templom (Szent István u.)
- Református templom (Zrínyi Miklós u.)
- Millenniumi Park
- Szent István tér (Szent István szobor)
- Kopjafa
- 1956-os emlékmű  
- Kálvin tér (Kálvin szobor)
- Széchenyi szobor - József Attila u.
- Arany János szobor - Kőrösi út 
- Ady Endre szobor - Ady Endre út
- Zrínyi Miklós mellszobra - Kossuth Lajos utca
- Őzike szobrok - Tulipán utca
- Galopp Major

A természeti értékek és a táj védelme szempontjából Gyál területe – ezen belül is külterülete
– speciális helyzetben van. A természeti táj eredeti értékei viszonylag nagy számban vannak
jelen. Ezek ex-lege területként országos védettség alatt állnak, illetve természeti területként
nyilvántartásba vannak véve. A település legfőbb táji – természeti értékei mélyebben fekvő 
területein található vízközeli élőhelyei és a szárazabb gyepterületeinek változatos alföldi 
lágyszárú növénytársulásai.
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A természeti területek az országos ökológiai hálózat részét képezik.

A Településszerkezeti és Szabályozási terv, módosítással érintett területein helyi védelemre
javasolt művi érték nem található. 

Az újonnan készült Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány felülvizsgálta és számba
vette a védelemre érdemes építészeti és kulturális szempontból védendő értékeket, és ez ad 
segítséget a helyi értékvédelmi rendelet megalkotására.

A településszerkezeti tervben és az alábbiakban ismertetett, a HÉSZ-be beépíteni javasolt
előírásokon keresztül biztosítható elsősorban a régészeti értékvédelem a település egészén. 
Ezzel a terv a kármegelőzés, kárenyhítés lehetőségét általánosságban is magában 
hordozza, noha értékpusztulás nem várható.
A fentieket összefoglalva tehát megállapítható, hogy a tervjavaslat összhangban van az
értékek védelmének általános elveivel. A terv megvalósulása nincs káros hatással a terület
védhető-védendő értékeire. 



Gyál Településrendezési terv módosítása Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány
Művi értékvédelem

NYSZ: 1028GYAL_TFT_HESZm/2012
Fájl: Gyal_KÖHT

21

1.6. Mellékletek:

1.6.1.Fotódokumentáció
Helyi védelemre javasolt épületek, művi értékek

Városközpont, trianoni emlékmű
(hrsz:2111)

Katolikus templom (Szent István u.)
(hrsz:2111)

Református templom (Zrínyi Miklós u.)
(hrsz:84/5)

Millenniumi Park
(hrsz:84/5)

Szent István tér (Szent István szobor)

1956-os emlékmű

Kopjafa

Kálvin tér (Kálvin szobor)
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Széchenyi szobor - József Attila u.

Ady Endre szobor - Ady Endre út

Őzike szobrok - Tulipán utca

Zrínyi Miklós mellszobra - Kossuth Lajos
utca

Arany János szobor - Kőrösi út 

Galopp Major
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I. Vizsgálat

Bevezetés
A jelenlegi hatástanulmány a PestTerv Kft. megbízásából Gyál településrendezési
eszközeinek készítése kapcsán a szabályozási tervéhez és a helyi építési
szabályzathoz készült a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján. Fontos
megjegyezni, hogy a régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatok csak a készítés 
időpontjában rendelkezésre álló kutatási adatokat tükrözi. Újabb régészeti jelenség, 
lelőhely esetleges előfordulása nem zárható ki. 

A hatástanulmány előzménye 
Gyál területén korábban teljes körű örökségvédelmi hatástanulmány nem készült.  

A Város közigazgatási területén található régészeti lelőhelyek többsége 1998 után 
került elő a különböző nagyberuházások kapcsán végzett kutatások alkalmával. 
Legtöbb lelőhely 1998-1999 között a Simon László által vezetett terepbejárások 
során került elő, majd ezek alapján 1999-2000 között Somin László és Dinnyés 
István végeztek kisebb-nagyobb feltárásokat. A kutatás második hullámában 2001-
2004 között Tari Edit vezetésével a PMMI, Bencze Zoltán vezetésével a BTM végzett
újabb terepbejárásokat és nagyléptékű megelőző feltárásokat az M0 autópálya 
építése kapcsán. Ezeket egészítették ki a 2006-2007 között Kovács Ágnes és
Zsoldos Attila által vezetett feltárások néhány helyen. Mindezek után a KÖH
régészeti lelőhely nyilvántartás revíziójának kapcsán 2008-ban Jankovich B. Dénes 
és 2010-ben Tóth János Attila végeztek hitelesítő célzattal helyszíni szemléket. 

Régészeti örökség

Azonosított régészeti lelőhely 
Gyál Község közigazgatási területén összesen 26 darab azonosított, az
örökségvédelmi hatósági közhiteles nyilvántartásban szereplő lelőhelyről van 
adatunk.

 Őskor 
A település területén, nyolc helyen pontosabban meg nem határozott őskori 
településre utaló lelőhely található. Gyál területe már az újkőkortól lakott két lelőhely 
tanulsága szerint is. A rézkorban is megtelepedtek egy helyen. A bronzkor
különböző korszakaiban is megtelepedtek hat lelőhely tanulsága szerint, melyek 
közül egy területén a Vatyai kultúra urnatemetője is előkerült. A kora-vaskorban a 
szkíta kultúrkörhöz kötött nép is megtelepedett négy lelőhelyen is. 

 Római-kor
Az első intenzív megtelepülésre a római-korból van adatunk, amikor a szarmaták az 
I. századtól megjelentek az Alföldön. A nyilvántartott 26 darab lelőhelyből 13 
területén került elő szarmata településre utaló leletanyag. 

 Népvándorlás-kor
A népvándorlás korában a legintenzívebb népesség az avarok voltak, ezt bizonyítja,
hogy hat helyen is előkerültek a településeikre utaló leletek. Ezek mellett három 
helyen pontosabban meg nem határozott népvándorlás-kori emlékek kerültek elő. 
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 Középkor
A római-korhoz hasonlóan az Árpád-korban is nagyszámban, 13 darab lelőhely 
területén lehetett településre utaló leleteket megfigyelni. Ezek közül 9 darab a
korábbi szarmata települések lelőhelyein találhatóak meg. Ennek oka a 
megtelepedés jellegének és a környezetnek a hasonlósága lehetett. A késő-
középkori megtelepedésre a koncentráltabb jellegű településszerkezetnek 
köszönhetően már csak 5 lelőhely utal. Ezek mellett ugyanakkor több helyen meg 
lehetett figyelni kora-újkori és újkori településrészekre utaló leletanyagot is.

1. ábra: A régészeti lelőhelyek Gyál területén  
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Régészeti lelőhelyek védelme 
 Nyilvántartott régészeti lelőhely 
A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a 
KÖH által nyilvántartott lelőhelyek általános régészeti védelem alatt állnak.

Gyál Város területén lévő azonosított régészeti lelőhelyeinek listája 

Nr Lelőhely neve Azon Korszak Jelenség Hrsz.
1. Gyál, M5-ös

autópálya mellett
25565 bronzkor

római-kor, szarmata
település
település

7000/9

2. László-majori-
dűlő (Gyál 7. 
lelőhely) 

27012 kora-vaskor, szkíta
középső-bronzkor 
római-kor, szarmata
Árpád-kor

település
település
település
település

0123/12,111,
116,117,122,
123,128,129,
134,135,140,
141,146-
148,151-154,
157-166,169-
172,0123/17
5-178,181-
184,187-190,
193-196,198-
209,211-
214,217,218,
0131

3. Gyál 7B. lelőhely 27013 kora-vaskor, szkíta 
római-kor, szarmata
Árpád-kor
középkor

ismeretlen-korú

település
település
település
település
faragott kő 
sír

7702, 7701,
0134

4. Gyál 7C. lelőhely        27014 római-kor, szarmata település 0132/12,14-
17,31-33

5. Csárda-rét 27015 bronzkor
római-kor, szarmata
Árpád-kor
középkor

település
település
település
település

029/25,
029/31-34,
034/20-22,
035/1-3,
036/29,30,32
,33,40,55-82,

6. Gyál 9. lelőhely     27017 bronzkor
kora-vaskor, szkíta
római-kor, szarmata
népvándorlás-kor
avar
Árpád-kor
középkor

település
település
település

település
település
település

023/4-6, 024,
025/2-5,7,9-
12

7. Gyál 13. lelőhely   27018 őskor 
Árpád-kor

település
település

037/22,23,27
,30,31,42-45,
47-52,
040/2,9,10,

8. Gyál 3. lelőhely    30951 római-kor, szarmata település 0107/4,12,14
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népvándorlás-kor
Árpád-kor
késő-középkor 

település
település
település

,21,53,
0109/1,2,
0110/149,15
2,153,156,15
7,160,161,16
4-173,179,
180,216-224,
0110/225-
233,257,258,
0154/4,5

9. M0 7a. lelőhely     30952 őskor 
kora-vaskor
újkor

település
település
település

0123/12,13,7
5,82,84,86,8
8,91,94-
97,100,101,1
03,250,253,2
58-273

10. M0 10. lelőhely    30953 újkőkor 
római-kor, szarmata
népvándorlás-kor
késő avar 
Árpád-kor
késő-középkor 
újkor

település
település
település

település
település
szórvány

0110/10-13,
32,37-39,41-
46,58, 65,66-
69,106,108,1
10,111,113-
125,136,
139-140,143,
144,147149,
183,186,190,
191,194,196,
198,199,202,
203,206,
207,233,266
7506

11. M0 22. lelőhely   30956 őskor 
kora-vaskor, szkíta
római-kor, szarmata
Árpád-kor
újkor

település
település
település
település
település

0117/1,3-6,9-
11,14,18,19,
21-23,25,27
0118/2,3,6,
0119/37,44,
46,47-50,
0119/65-74,
0122/2,4-7,
0123/215-
239,241,242,
244,246-249,
0131, 7510,
073/2,3,
075/1

12. M0 23. lelőhely   30957 őskor 
népvándorlás-kor
avar

település
település

0123/107,10
8,113,114,11
9,120,125

13. M0 24. lelőhely   30959 újkőkor 
rézkor
római-kor, szarmata

település
település
település

044/8-11,
043/1-2,
042/1-3,
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Árpád-kor
újkor

település
település

14. Némedi-szőlő   33357 ismeretlen kor település 0151/1,2,5, 
0150/11-15

15. Rózsa-kúti
- dűlő II.   

33358 őskor 
bronzkor
népvándorlás-kor
Árpád-kor

település
település
település
település

7100

16. Gyál 2. lelőhely   41322 bronzkor 
római-kor, szarmata
Árpád-kor

település
település
település

090/37,41,42
,54,55,56

17. Gyál 5. lelőhely    41331 őskor 
római-kor, szarmata

település
település

7000/13

18. Gyál 6. lelőhely    41332 népvándorlás-kor
avar

település 0110/123,22
1,259,260,
0154/3

19. Gyál 11. lelőhely    41334 népvándorlás-kor
avar

település 0110/125,26
1,262,266,26
7

20. Gyál 12. lelőhely      41335 népvándorlás-kor
avar

település 0110/12,266

21. Gyál 15. lelőhely      41336 Árpád-kor település 036/7,21-27
22. Gyál 16. lelőhely      41337 őskor 

Árpád-kor
település
település

029/34-35

23. Gyál 17. lelőhely  41338 római-kor, szarmata település 0137/4, 
0135/2, 0136

24. Gyál 18. lelőhely 41340 őskor 
római-kor, szarmata

település
település

0154/10-12

25. Némedi-szőlő, 
Schlosser-telep

48659 Árpád-kor település 0145/41

26. Bitó-hegy 54266 bronzkor, Vatyai k. temető 0156/1-6, 
0196175,
0156/3,
0157,
0158/1-3,
0156/1-6,
0159,
0160/1-3,
0163,
0166/4,
196177,
196175,
196176,
196173
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II. Tervezett módosítási szándékok

VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS -ELSŐ MEGKERESÉS EREDMÉNYE ÉS 
AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL REALIZÁLT

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
sorszám Terület

(ha)
Helyrajzi szám

(hrsz)
TSZT

Terület-felhasználás módosítás
hatályos tervezett

Beépítésre szánt
területi

növekménnyel járó
változás

3. 0,6 ha 499/2
Zkp

közpark

Vt
Településközpont

vegyes terület

4. 0,5 ha
3407/2
3408

Zkp
közpark

Vt
Településközpont

vegyes terület

11. 0,5 ha 0143/56
E

Erdőterület 

K-ksz
Különleges
közlekedési

szolgáltató terület

Összesen: - 1,6 ha - - -

Beépítésre szánt
területen belüli

területfelhasználás
változás

3. 1 ha 499/3
TKü

Tartalék különleges
terület

Vt
Településközpont

vegyes terület

4. 0,5 ha 3414
Ksp

Különleges
sportterület

Vt
Településközpont

vegyes terület

4. 0,5 ha 3373
Ko

Különleges oktatási
terület

Vt
Településközpont

vegyes terület

5. 2,5 ha

4382-4388
4393,4394
4397, 4399
4400. 4403,
4404, 4407-
4409, 4412-
4413,4415,
4416, 4419

Lke
kertvárosias
lakóterület

Vt
Településközpont

vegyes terület

6. 0,2 ha 2436-2439
Lke

kertvárosias
lakóterület

Vt
Településközpont

vegyes terület

7. 1,4 ha

2223, 2224,
2227, 2228,
2231, 2232,
2235, 2236,
2239, 2240,
2243-2246

Lf
Falusias lakóterület

Lke
kertvárosias
lakóterület

8. 8,5 ha 037/63, 037/8

Gksz
Kereskedelmi-

szolgáltató
gazdasági terület

Vt
Településközpont

vegyes terület

13. 13 ha 0132

Gksz
Kereskedelmi-

szolgáltató
gazdasági terület

Vt
Településközpont

vegyes terület

14. 2,1 ha 6474, 6473/9
Ko

Különleges oktatási
terület

Vt
Településközpont

vegyes terület

15. 0,7 ha 4856/1
Ko

Különleges oktatási
terület

Vt
Településközpont

vegyes terület

16. 3,3 ha 4856/6
Lke

kertvárosias
lakóterület

Vt
Településközpont

vegyes terület

17. 0,48 ha 5948
Lke

kertvárosias
lakóterület

Vt
Településközpont

vegyes terület

18. 0,6 ha 3386
Ko

Különleges oktatási
terület

Vt
Településközpont

vegyes terület

19. 0,16 ha 2611, 2612
Lke

kertvárosias
lakóterület

Vt
Településközpont

vegyes terület
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20. 0,2 ha 1015/1, 1015/2
Lke

kertvárosias
lakóterület

Vt
Településközpont

vegyes terület

21. 0,08 ha 4614/1
Lke

kertvárosias
lakóterület

Vt
Településközpont

vegyes terület

Összesen: 34,22 ha

Beépítésre szánt
terület

visszaminősítése 
beépítésre nem szánt

területté

12. 40 ha
0123
0131

K-szk
Különleges tervezett

szabadidőközpont 

Kk-szk
Beépítésre nem

szánt
szabadidőközpont 

2. ---

Összesen: 40 ha

2. ábra: A tervezett módosítások és a régészeti lelőhelyek ütköztetése
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III. Hatásvizsgálat
Tervezett változtatások hatása

A tervben szereplő tervezett módosítások közül három területe érint nyilvántartott 
régészeti lelőhelyet.  

8. módosítás
A hatályos tervben is már beépítésre szánt ingatlanok területhasználatának
településközpont vegyes területbe történő átsorolása önmagában nem veszélyezteti 
az ott korábban megfigyelt 27018 azonosítójú régészeti lelőhelyet. A lelőhely érintett 
része 1999., 2002., 2003. során feltárásra került, ezért annak veszélyeztetettsége
már megszűnt. 

12. módosítás
A bányatavak és környezetének beépítésre nem szánt övezetből történő 
visszaminősítése a bányatavak és az autópálya területe között lévő, még feltáratlan 
27012, 30952, 30956 azonosítójú lelőhelyek területét érinti, azok megóvását 
szolgálja. A terület tereprendezése során azonban számolni kell a lelőhelyek 
veszélyeztetettségével, ezért ezek során azok bolygatásának elkerülésére kell
törekedni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor régészeti szakfelügyelet, valamint
próba- és megelőző feltárás igényével kell számolni a beruházás terhére. 

13. módosítás
A hatályos tervben is már beépítésre szánt ingatlanok területhasználatának
településközpont vegyes területbe történő átsorolása érinti és veszélyezteti a 27014 
azonosítójú lelőhely még feltáratlan részét.  

Az érintett területen a lelőhely bolygatásának elkerülésére kell törekedni a későbbi 
tervezések során. Amennyiben a lelőhelyek bolygatása elkerülhetetlen, akkor azok 
területén próba-, és megelőző feltárások igényével kell számolni a beruházás 
terhére.

A régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok, költségek

A) Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében 
Az Kötv. 19. § (1) bekezdés rendelkezése szerint a nyilvántartott régészeti
lelőhelyeket a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell kerülni. Ha a 
lelőhelyek elkerülése a földmunkával járó fejlesztés, beruházás költségeit 
aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a
beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. A 
tervezett munkálatok kizárólag a feltárás befejezése után kezdődhetnek el. A 
régészeti feltárások költségét, a mentő feltárások kivételével annak kell fedezni, 
akinek érdekében a feltárás szükségessé vált (Kötv.19. § (3), 22-23. §). A
fejlesztések, beruházások tervezése során a megelőző feltárás teljes költségét, de 
legalább a teljes bekerülés 9 ezrelékét kell költség-előirányzatként biztosítani a 
feltárás fedezetére (Kötv 23. §. (1)). A feltárásra jogosult intézményekről Kötv. 20. § 
(2) bekezdése rendelkezik. A szükséges feltárások rendjét a régészeti lelőhelyek 
feltárásának … részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII.18.) NEFMI rendelet.
határozza meg.A tervezett beruházások előtt szakhatóságként meg kell keresni a 
területileg illetékes Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodáját.
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Nagyberuházásokkal összefüggő régészeti feltárások esetben a 257/2012. (IX. 14.) 
Korm. rendelete alapján kell eljárni.

B) Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni. 
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet 
esetében is törekedni kell a régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha 
bármilyen tevékenység során váratlan régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a 
felfedező (kivitelező, beruházó) a Kötv. 24. §-a értelmében köteles a tevékenységet 
azonnal abbahagyni és az emlék vagy lelet előkerülését az önkormányzat 
jegyzőjének és a területileg illetékes múzeumnak haladéktalanul jelenteni és a 
helyszín, valamint a lelet őrzéséről gondoskodni. 
A régészeti lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a 
Kötv. 82. § alapján szankcionálják.

IV. Összefoglalás
Azonosított régészeti lelőhelyek 
Gyál Város területén 26 darab azonosított, nyilvántartott régészeti lelőhely ismert.  

A tervezett változások hatása
A tervezett módosítások közül a 8., 12., 13. számú érint régészeti lelőhelyet. A 8. sz. 
módosítás által érintett lelőhely érintett része már feltárásra került, ezért ott nincs 
veszély. A 12. módosítás alapvetően a lelőhely megóvását eredményezheti, itt a 
terület tereprendezése kapcsán kell körültekintően eljárni. A 13. sz. módosítás 
területén a lelőhely még fel nem tárt területén kell veszélyeztetettség okán régészeti 
munkálatokkal számolni

V. Nyilatkozat

A Gyál Város településrendezési eszközeihez készített Örökségvédelmi
Hatástanulmány Régészeti fejezetét készítő régész nyilatkozik, hogy a régészeti 
tanulmányt a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendeletnek és a hatósági előírásoknak 
megfelelően készítette el, a tervezett megoldások megfelelnek a hatályos 
jogszabályoknak.

Vágner Zsolt, sk. okleveles régész
Osz: 459/2002

Pécel, 2012. november 28.





Településszerkezeti és/vagy Szabályozási terv terv
módosításával érintett területek

Hatályos szabályozási tervek terlüetei
(egységes szerkezetben történõ ábrázolás)
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Gyál Város Önkormányzat Képviselő Testületének 
……./2012. (……….) számú határozata  

Gyál Város Településszerkezeti Tervének Jóváhagyásáról szóló 
173/2009. (IX.10.) számú Képviselőtestületi határozat módosításáról 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy a 173/2009. (IX.10.) sz. 
önkormányzati határozattal elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Tervét – a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX. tv.13.§. (1) bek.1. pontja szerint, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. 
törvény 9/B. §-ának (2) bekezdés a) pontjára tekintettel – módosítja a TSZT-2009 jelű (M=1:10.000 
méretarányú) Településszerkezeti tervét (továbbiakban TSZT) valamint az M-1. jelű mellékletében 
rögzített Településszerkezeti tervről szóló melléklet szerinti leírását: 
 
 
 
1. A Településszerkezeti tervlap hatálya területi értelemben Gyál Város egész közigazgatási 

területére kiterjed. 
 
 
2. Biológiai aktivitásérték kompenzáció 

A területek biológiai aktivitásértékének számításról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 
értelmében a tervmódosítás műleírásában kiszámított biológiai aktivitásérték egyenleg pozitív, 
ezért a törvényi előírásnak megfelel, kompenzációt nem igényel. 
 
 

3. A Településszerkezeti terven jelölt, településszerkezeti és szabályozási tervi módosítások tervbe 
való illesztése egységes szerkezetben: az M-1 melléklet 2.1.sz. táblázata szerint 
 
 

4. A Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett beépítésre szánt 
fejlesztési területek változásai: az M-1 melléklet 2.1.sz. táblázata szerint. 
 
 

5. A Településszerkezeti tervet érintő, területfelhasználás változással érintett beépítésre nem szánt 
fejlesztési területek változásai: az M-1 melléklet 2.1.sz. táblázata szerint. 

 
 
6. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv Szerkezeti Terve és a 2012. évi TRT módosítás 

területi mérlege: az M-1 melléklet 2.2.sz. táblázata szerint. 
 

Ez a határozat és a mellékletét képező leírás és településszerkezeti tervlap………év 
………hó………..nap.(megállapításuktól számított 30. napon) lép hatályba. 

 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
Kelt: Gyál, 2014. év …………..………hó ………nap 
 
 
 
 
 

…………………………….. …………………………….. 
Polgármester Jegyző 
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M-1 melléklet 
 
Gyál településszerkezeti és területfelhasználási rendszerének részletes leírását az alátámasztó 
munkarészek fejezetei tartalmazzák. 
Az alábbiakban a településszerkezet és területfelhasználás módosításának rövid leírásáról, 
indoklásáról és kategóriáik egymáshoz való viszonyáról esik szó.  
 

1. SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 
 
1.1. A területfelhasználás 
 
1.1.1. A település területfelhasználási egységei  
 
1. A település igazgatási területe beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre tagolódik. 

A beépítésre szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a meglévő és tervezett belterületek. 
A beépítésre nem szánt területek jellemzően, de nem kizárólag a külterületek. 

2. A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános 
jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre 
tagolódnak: 
a) Lakóterületek, 
b) Vegyes területek, 
c) Gazdasági területek, 
d) Különleges területek. 

3. A beépítésre szánt területek, beépítésre szánt módosítási területek építési használatának 
megengedett felső határa (legnagyobb szintterület-sűrűsége) a következő: 

 

Területfelhasználási egységek Tervi jele 
Legnagyobb 

szintterület-sűrűség 

Falusias lakóterületek Lf 0,6 

Kertvárosias lakóterületek Lke 0,8 

Kisvárosias lakóterületek Lk 1,0 

Településközpont vegyes területek Vt 2,0 

Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület Gksz 2,5 

Ipari gazdasági terület Gip 0,8  

Különleges területek – Sportpálya területe Ksp  1,0 

Különleges területek – Oktatási terület Ko 1,0 

Különleges területek – Temető területe Kt 0,5 

Különleges területek – Közmű területe K-km 0,5 

Különleges területek– Közlekedési szolgáltató terület K-ksz 0,5 

Különleges területek– Rekreációs területek Kre 1,0 

Különleges területek– Hulladéklerakó területe Kh 1,0 

 
4. Az egyes terület-felhasználási egységek kötelező minimális közüzemi közművesítettségének 

mértékét az alábbi táblázat rögzíti. A HÉSZ kidolgozása során legalább az alábbi táblázatban 
közölt minimális, vagy annál magasabb szintű közművesítettségi mértéknek megfelelő 
előírásokat kell alkalmazni. 

Terület-felhasználási egység neve 
A kötelező minimális közüzemi 

közművesítettség mértéke 

BELTERÜLETEN: 

Falusias lakóterületek Teljes közművesítettség 

Kertvárosias lakóterületek Teljes közművesítettség 
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Kisvárosias lakóterületek Teljes közművesítettség 

Településközpont vegyes területek Teljes közművesítettség 

Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek Teljes közművesítettség 

Ipari gazdasági területek Teljes közművesítettség 

Különleges területek Teljes közművesítettség 
Közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési 
területek 

A feltárt terület közművesítettségi 
mértékével azonos 

Zöldterületek Közművesítetlen 

Vízgazdálkodási területek Közművesítetlen 

Beépítésre nem szánt különleges területek Részleges közművesítettség 

KÜLTERÜLETEN: 

Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek Teljes közművesítettség 

Ipari gazdasági területek Teljes közművesítettség 

Különleges területek Teljes közművesítettség 
Közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési 
területek 

A feltárt terület közművesítettségi 
mértékével azonos 

Erdőterületek Közművesítetlen 

Általános mezőgazdasági területek Közművesítetlen 

Vízgazdálkodási területek Közművesítetlen 

Beépítésre nem szánt különleges területek Részleges közművesítettség 

 
5. A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános valamint 

sajátos jellege szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: 
a) Közlekedési területek (KÖu. KÖk) 
b) Közműelhelyezési, hírközlési területek 
c) Zöldterületek, (Zkp) 
d) Erdőterületek (E) 
e) Mezőgazdasági területek /általános mezőgazdasági területek Má/: (M) 
f) Vízgazdálkodási területek (V) 
g) Különleges beépítésre nem szánt területek (Kb). 

 
 
1.1.2. Beépítésre szánt területek 
 
Az alábbi fejezetekben területfelhasználási kategóriánként ismertetjük a területfelhasználási 
javaslatokat. 
 
1.1.2. a. Lakóterületek (L) 
 
A jelenlegi lakáslétesítési igényeknek a település területén a telkes családiházas beépítési forma felel 
meg. A település egyes lakóterületi részeinek beépítési lehetőségei közötti különbségek igazán az 
építési előírásokban lesznek érzékelhetők. 
Az önkormányzati szándéka a település népességmegtartó képességének növelése. Ennek 
érdekében a beépíthető lakóterületek telekkínálatát és beépítési lehetőségeit szeretné biztosítani. 
Ezért támogatja családiházas beépítések kialakítását, az arra alkalmas területeken, továbbá 
lakóterületek tömbbelsőinek feltárását és a belterülethez közvetlenül csatlakozó kertes 
mezőgazdasági területek szabályozás szerint tervezett lakóterületi hasznosítását. 

 
Lakó funkciójú fejlesztésre tervezett területek: 
 
A 7. számú módosítással érintett területen a Településszerkezeti terven a már beépült jelenlegi 
falusias lakóterület Kertvárosias területfelhasználásba kerül. A módosítás a hatályos SZT-18 jelű 
szabályozási tervhez illeszkedik. 
A tervmódosítás során új lakóterület-fejlesztés (kijelölés) nem történik. 
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1.1.2. b. Településközpont vegyes területek (Vt) 
 
Az intézményellátás jelenlegi rendszeréről a tervelőzményben elvégzett vizsgálatok alapján 
megállapítható, hogy a jelenlegi népességszámhoz képest a közintézmények a normatív számítások 
szerint bővítésre szorulnak. A növekvő lakóterületi fejlesztések következtében megjelenő igények 
minden bizonnyal további mennyiségi és minőségi fejlesztést tesznek szükségessé. 
A tervmódosítás keretében megállapítható, hogy a Város rendelkezik a főbb településközponti 
funkciókat magába foglaló településközponttal, de továbbfejlesztésre szorul és a további 
intézményfejlesztési lehetőségek kielégítése a mai intézményterületeken és azok környezetében 
megoldhatók.  
 
A tervmódosítás további már beépítésre szánt oktatási és kertvárosias lakó területeket minősít át 
településközponti területek céljára és az intézmények telkén további bővítési lehetőségeket is biztosit 
a Helyi építési szabályozásban előírásain keresztül. 
A tervezett területhasználati és övezeti besorolások iránymutató jellegűek lehetnek az Önkormányzat 
részére. 
 
Településközpont vegyes funkciójú fejlesztésre tervezett területek 

- 4-es számú módosítással érintett terület (1,5 ha): 
A József A. – Károlyi Mihály utca közötti tömbben jelenlegi Különleges Oktatási és 
sportterületből, valamint közpark területből településközpont vegyes területbe (Vt) sorolása  

- 5-ös számú módosítással érintett terület (2,5 ha): 
A Heltai- Erdősor utca közötti tömbben jelenlegi Kertvárosias lakóterületből településközpont 
vegyes területbe (Vt) sorolása a hatályos SZT-16-os jelű szabályozás figyelembevételével. 

- 6-os számú módosítással érintett terület (0,2 ha): 
A Bocskai- Bercsényi utca közötti tömbben Kertvárosias lakóterületből településközpont 
vegyes területbe (Vt) sorolása a hatályos SZT-17-es jelű szabályozás figyelembevételével. 

- 8-as számú módosítással érintett terület (8,5 ha): 
Városkapu terület (Gksz) gazdasági területének Vt településközpont vegyes területbe 
sorolása. 

- 16-os számú módosítással érintett terület (3,3 ha): 
A Báthory - Erdősor utca közötti tömbben tervezett Kertvárosias lakóterületből 
településközpont vegyes területbe (Vt) sorolása.  

 
1.1.2. c. Gazdasági területek (Gksz, Gip) 
 
A hatályos terv a szolgáltató funkciójú telkek iránt jelentkező igények színvonalas kielégítését 
irányozza elő a meglevő lehetőségeket és szolgáltatói helyigényeket figyelembe véve. A tervezett 
kereskedelmi-szolgáltató és ipari gazdasági fejlesztések helye a táji- és építészeti szempontból is 
megfelelő a település környezeti adottságaihoz.  
 
Gazdasági funkciójú fejlesztésre tervezett területek 
 
A tervmódosítás során új gazdasági területfejlesztés (kijelölés) nem történik. 
 
1.1.2.d. Különleges területek (K) 
 
A település igazgatási területén több olyan területhasználat található, mely az OTÉK-nak megfelelően 
a különleges területek közé sorolható. A különleges területek közös és lényeges jellemzője, hogy a 
környezetükre gyakorolt hatásuk jelentős, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól védelmet 
igényelnek. Ezeket a különleges területhasználatokat eltérő beépítési és területhasználati (környezeti) 
igényeik miatt a szerkezeti és a szabályozási terven is eltérő területfelhasználási kategóriákba és 
építési övezetekbe is soroltuk. 
 
A hatályos terv az alábbi különleges területfelhasználású területeket tartalmazza: 
 
Temető terület (Kt) 
A temető a belterülten, a Bem József utca mentén a 0177/2 hrsz-on található mintegy 10 ha-on. A 
Némediszőlők temetője a 0107/57 hrsz-on mintegy 0,06 ha-on ad lehetőséget a temetkezésre. A 
temető elegendő területi tartalékkal rendelkezik, így hosszú távon is megfelelő helyet biztosít a 
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temetkezésre. A területen alacsony a fás növényekkel való borítottság, ezért növelni kell a rendezett 
zöldfelületek mértékét és emelni kell ezek minőségét.  
A tervmódosítás keretében új temető helykijelölés nem történik. 
 
Oktatási terület (Ko) 
A település területén különleges oktatási célú területek közül néhány a településközponti vegyes 
területfelhasználásba és/vagy övezetbe kerül. A megmaradó oktatási funkciójú területek továbbra is az 
eredeti funkciót látják el a (Ko) övezet paramétereinek módosítása nélkül. 
A tervmódosítás keretében új oktatási területet nem jelöl ki a terv. 
 
Közmű terület (Kkm) 
Közmű létesítmények elhelyezésére szolgáló területek az Arany János és a Dobó katica utca 
találkozásánál a 3707/1-hrsz-on, valamint a Nagykőrösi út menti 03 hrsz-ú területen található. 
A tervmódosítás keretében új közmű területet nem jelöl ki a terv. 
 
Különleges hulladéklerakó terület: (Kh) 
A 044/11 hrsz-on működő hulladéklerakó telep bővítési szándékát az önkormányzat a TRT módosítás 
munkaindító levelében 1. számú módosítási terület néven jelezte, de az érkezett véleményeket 
figyelembe véle, ezen fejlesztési szándékától visszalépett. 
A tervmódosítás keretében új hulladéklerakó területet nem jelöl ki a terv. 
 
Különleges sportpálya területek: (Ksp) 
Ksp-1 
Ksp-2 
A sportpálya területe a Síp és Késmárki út találkozásánál a 1878/13 hrsz területen lakóterületek 
közötti tömbben került kialakításra. Az É-D tengelyű, jól tájolt labdarúgópályát lelátók és kiegészítő 
létesítmények egészítik ki. A terület hosszú távon alkalmas a funkció ellátására. Területe: 2 hektár.  
További sportpálya terület a Mezsgye utca és a belterület által határolt területen fekszik, mintegy 1,1 
ha-on. 
A tervmódosítás keretében új sportpálya területet nem jelöl ki a terv. 
 
Különleges rekreációs területek: (Kre) 
A 2007 évi tervezett termálfürdő és hotel területe az alábbi övezeteket hozta léte a leírásnak megfelelő 
tervezett céllal (megjegyzendő, hogy a terv megvalósítása, előkészítése ezidáig nincs folyamatban, de 
módosítása nem merült fel igényként): 
Kre-Tf (termálfürdő területe) 
Kre-Th (termálhotel területe) 
Kre-Ap (apartmanházas szállás) 
Kre-Üd (üdülőházas szállás) 
Kre-Vsp (vizisport telep) 
Kre-Sp (sport központ-sporttelep) - (továbbá 3, tartalmában beépítésre nem szánt különleges területi 
kategória: Kre-kk, Kre-Vz, Kre-V,- amelyeket a beépítésre nem szánt területek közt ismertetünk). 
 
Különleges beépítésre szánt fejlesztésre tervezett területek: 
 

- A 11. számú módosítási terület: A tervmódosítás keretében a jelenlegi erdő 
terüleltfelhasználású, de kivett terület K-ksz különleges közlekedési szolgáltató 
területfelhasználásba kerül a 0143/56 hrsz. területen mintegy 0,5 ha-on. 

A tervmódosítás keretében további beépítésre szánt különleges területi kijelölés nem történik. 
 
Különleges beépítésre szánt fejlesztésre tervezett területek: 

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

1.1.3. Beépítésre nem szánt területek (jellemzően külterületek) 
 
1.1.3. a. Zöldterületek (Zkp) 

 
A 3. és 4. sz. módosítások az előzetesen kijelölt közpark területek csökkentését eredményezik, 
összesen 1,1 ha-on, a 499/2 ill. a 3407/2, 3408 hrsz. területeken.  
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A zöldterületi veszteség nem meglévő, hanem tervezett területeket érint, azonban így is biológiai 
aktivitásérték veszteséget eredményez. Ennek pótlására nem új közparkot, hanem beépítésre nem 
szánt különleges szabadidő-területet jelöl ki a terv. 
A tervmódosítás keretében új zöldterületi kijelölés, illetve további zöldterület igénybevétel nem 
történik. 

 
1.1.3. b. Erdőterületek (E) 
 
A 11. sz. módosítás az előzetesen kijelölt erdőterület csökkentését eredményezi, összesen 0,5 ha-on, 
a 0143/56 hrsz. területen. 
Az erdőterületi veszteség meglévő területet érint, és biológiai aktivitásérték veszteséget eredményez. 
Ennek pótlására nem új erdőt, hanem beépítésre nem szánt különleges szabadidő-területet jelöl ki a 
terv (a csereerdősítésre alkalmas területek a tervelőzmény alapján rendelkezésre állnak). 
A tervmódosítás keretében új erdőterületi kijelölés illetve erdőgazdasági terület-igénybevétel nem 
történik, - de több-tíz hektáros nagyságrendben átvezetésre kerülnek az országos erdőállomány 
adattár szerint meglévő, eddig a terven nem lehatárolt erdőterületek (ezért a területi mérleg szerinti 
erdőterület nő). 
 
1.1.3. c. Mezőgazdasági területek (M) 
 
A mezőgazdasági területfelhasználási egységet a tervmódosítási akcióterületek nem érintik. 
(Az országos erdőállomány adattár szerint meglévő, eddig a terven nem lehatárolt erdőterületek 
átvezetése azonban jellemzően mezőgazdasági besorolású területeket érintenek, így a területi 
mérlegben a mezőgazdasági terület csökken, de ez valós területhasználati változásokat nem 
eredményez, mivel ezek a természetben sem mezőgazdasági, hanem meglévő erdőterületek.) 
A tervmódosítás keretében új mezőgazdasági területi kijelölés, illetve mezőgazdasági terület-
igénybevétel nem történik. 
 
1.1.3.d. Vízgazdálkodási (V) területek 
 
A vízgazdálkodási területfelhasználási egységet a tervmódosítás nem érinti. 
A tervmódosítás keretében új vízgazdálkodási területi kijelölés nem történik. 
 
1.1.3.e. Különleges beépítésre nem szánt területek (Kb) 
 
- A 12. számú módosítási terület: A tervmódosítás keretében a jelenlegi különleges szabadidőközpont 
terüleltfelhasználású terület (rekultivált bányaterület, horgásztó és környéke: K-szk) beépítésre nem 
szánt különleges szabadidő terület (Kb-szk) területfelhasználási kategóriába kerül, a 0123, 0131 hrsz. 
területeken mintegy 40 ha-on. 
(A tervmódosítással érintett terület jelenlegi és tervezett funkciója nem sért sem régészeti, sem 
építészeti, sem ökológiai értékeket, részben kialakult területhasználattal.) 
 
- Sorszám nélkül: A „Gyáli termálfürdő és tematikus park” területén tervezett, 0-2% beépítettség között 
meghatározott zöld- és vízfelületek: 

Kre-kk (közösségi kertek), 
Kre-Vz (védő zöldfelület), 
Kre-V (vízfelület), (-  
 - amelyek nem új módosításként, hanem a tartalmuk szerinti formális átsorolásként részei a 
tervnek. A területegységek csak a területileg hozzájuk kapcsolódó különleges – rekreációs 
területekkel együtt fejleszthetők, az elfogadott szabályozási terv szerint, vagy annak módosítása 
alapján.) 

A tervmódosítás keretében további beépítésre nem szánt különleges területi kijelölés nem történik. 
 
 
1.2. Tájrendezés és természetvédelem 
 
A tervmódosítások alakítása és szabályozása során maradéktalanul érvényre kell juttatni a táj- és 
természetvédelem szempontjait, valamint biztosítani kell a település kialakult értékes táji zöldfelületi 
rendszerének fenntartását, az ökológiai elemek és hálózatok védelmét. 
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A módosítások táji léptékben kis területekre terjednek ki, viszonylag elenyésző hatással járnak, - de 
ennek ellenére a kellő gondossággal kell eljárni a táji – természeti adottságok változtatása során. 
A módosítások védett tájelemeket nem érintenek. 
 
1.2.1. Táj- és természetvédelem 
 
Az ökológiai hálózat tervi lehatárolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően változott. A 
tervmódosítás az országos ökológiai hálózat övezeteit az aktuális területrendezési terv (BATrT) 
alapján határolja le. Emellett tartalmazza az ex lege védett természeti területeket is („Bitóhegy alatti” 
lápok). 
A tervmódosítások a táji – természeti értékvédelem alatt álló területeket nem érintik, a területek 
védelme biztosított. 
 
1.3. A zöldfelületi rendszer 
 
A módosítással érintett területek közül tájrendezési, zöldfelületi, környezetalakítási vonatkozással is 
bírnak a 3, 4, 11. és 12. sz. módosítások, a továbbiak jellemzően a beépítésre szánt területi 
kategórián belüli övezeti átsorolások, amelyek számottevő táji – környezeti hatással nem járnak. 
A 3, 4. és 11. sz. módosítások táji – környezeti, zöldfelületi szempontból kedvezőtlenek, mivel kijelölt 
zöld- és erdőterületeket vesznek igénybe, beépítésre szánt területek kijelölése céljából, ugyanakkor a 
módosítás keretében új zöldterület kijelölésére nincs lehetőség. 
E kedvezőtlen környezeti hatásokat ellensúlyozza a 12.sz. módosítás, a horgász-tóként hasznosított 
felhagyott kavicsbánya tavak beépítésre nem szánt különleges területi átsorolása, amely – az 
alacsonyszintű beépítés mellett - legalább 80%-os zöldfelületi arány biztosítását feltételezi. 
A terv területi mérlegét ez utóbbin túl pozitív irányban befolyásolja a tervlapról hiányzó erdőterületek 
lehatárolása, az országos erdőállomány adattár alapján. Ez meglévő, de a tervelőzmény 
alaptérképéről hiányzó erdőterületek TSZT – szinten való „legalizálását” teszi lehetővé, egyúttal 
közelítve a valós és a nyilvántartási állapot paramétereit. 
A hiányzó erdőterületek ábrázolása mezőgazdasági területként besorolt területeket vesz igénybe. 
A tervmódosítás várható környezeti hatásait a terv környezetalakítási munkarésze a környezeti 
értékelés szempontrendszere szerint is értékeli. Ennek eredményeképpen összefoglalóan 
megállapítható, hogy a tervmódosításnak nincs jelentős környezeti hatása. 
 
1.4. Az örökségvédelem  
 
1.4.1. A település védendő épített értékei 
 
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal műemléki nyilvántartása szerint Gyál Város területén nem 
található műemlék épület. 
A településnek jelenleg nincs helyi értékvédelmi rendelete, így sem a településszerkezet, sem az 
értékesebb épületek nem élveznek védelmet. 
 
A Településszerkezeti terven a művi értékek megfelelő védelme érdekében a HÉSZ-ben az 
értékvédelmet elősegítő előírások szerepelnek. 
 
A Településszerkezeti és Szabályozási tervlapokon ábrázolásra kerültek a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyek. 
 
 
1.5. A közlekedés 
 
Gyál kedvező közlekedés-földrajzi fekvése (M0-M5 csomópont, vasúti tranzit) folytán a közlekedésben 
kiemelkedő szerepet tölt be mind a tranzitforgalom (közúton É-D és K-Ny, vasúton É-D irányban), 
mind a raktározás és szállítmányozás területén.  
 
A térség a budapesti központú, sugaras szerkezetű úthálózatra fűződött fel. A rendszerváltás után 
felgyorsult autópálya építések (pl. M5) és az M0-ás körgyűrű keleti szektorának átadását követően, a 
javuló közlekedési potenciál a nagyhatárú alföldi települések számára kedvező lehetőséget teremtett 
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a gazdasági funkciók letelepítésére, ennek nyomán Gyál és a környező kistérség is a gazdasági 
szuburbanizáció terepévé vált. 

 
Az M0 körgyűrű jelenleg folyó fejlesztése közvetve érinti a várost. A Déli szektor kapacitás bővítésével 
egy időben folyik az 51. sz., főút M5 autópálya közötti összekötő szakasz megvalósítása.  

Javasolt elkerülő utak: 

Az M0 autópályával párhuzamosan javasolt „agglomerációs útvonal” a 4602 j. út Gyál szempontjából 
átmenő forgalmának külterületen való elvezetését biztosítja. 
Keleti tervezett elkerülő út: A 4602. j. országos közút (Vecsési út-Bem J. utca) kiváltására szolgáló  
útszakasz javaslat a Gyáli-patak medrét követi. A nyomvonal a patak mellett éri el a 4601. j. 
utat(Nagykőrösi út). Az elkerülő útnak új csomópontot kell létesíteni a 4601. j. úttal, ami kiváltja a 
belterületi eltolt rendszerű Kőrösi út-Vecsési út-Bem J. utca csomópontot.A 4601. j. út keresztezése 
után egy lehetséges alternatíva létezik, mely tovább is a patak medrét követve külön szinten 
keresztezi a Bp.-Lajosmizse vasútvonalat, és csatlakozik a már meglévő ipari területeket kiszolgáló 
úthoz.  
A meglévő útpálya a patak parton létesült, az ipari üzemek feltárására, kapacitív körforgalmú 
csomóponttal a 4602. j. úton. 
 
Északi tervezett elkerülő út: gyakorlatilag Gyál városától független –Vecsés város területén épülhet 
ki a város északi oldalán, Vecsés területén egy elkerülésre alkalmas nyomvonal. Az M0 autóút 36 km-
nél lévő csomópontja és a 4602. j. út (Vecsési út) között jelenleg üzemel egy útpálya, mely kiinduló 
pontja a fent említett elkerülő nyomvonalnak is. Vecsés szabályozási tervében szerepel ennek az 
útpályának a meghosszabbítása Gyál városhatárával párhuzamosan a Mátyás király utcáig, ahol 
körforgalmú csomóponttal csatlakozna a meglévő úthoz. Mindez külterületi jelleggel, a városhatártól 
mintegy 150-200 méterre vezet. 
 
A városközponton keresztül haladó vasútvonal nehezíti a központi funkciók kiteljesedését és a közúti 
forgalmat. A városközpontra vonatkozó szabályozási terv tartalmazza a 4601 j. ök. út és a vasútvonal 
külön szintű keresztezésének helybiztosítását.  
 
1.5.1. Közúti közlekedés 
 
A város gyűjtőúthálózata a már beépített területeken döntően kialakult. A fejlesztési területeken 
egyrészt ehhez a belső rendszerhez kapcsolódva kerültek kialakításra az új hálózati elemek, másrészt 
a korábban ismertetett magasabb rendű hálózati elemekhez és csomópontjaihoz illeszkedik a 
gazdasági területek új feltáró rendszere, hogy a teherforgalom a belső (lakó és intézmény) területek 
zavarása nélkül lebonyolódhasson.  

 
A Zrínyi Miklós utca gyűjtőútként a ma ezt a funkciót ellátó Károlyi Mihály utcát váltja fel, az épülő 
Városközpont beruházás miatt. A Károlyi M. utca-Kőrösi út csomópontja átalakul, az új 
útcsatlakozásban a megváltozó forgalmi rend szerint csak a jobbra kisíves mozgások lesznek 
megengedettek. Ezért a továbbiakban teljes értékű forgalmi kapcsolatok nélkül nem működhet gyűjtő 
útként ez az utca. Erre a vele párhuzamos vonalvezetésű Zrínyi M. utca válik alkalmassá. Az új gyűjtő 
utat forgalomtechnikai jelzésekkel mielőbb ki kell jelölni, a Károlyi M. utca csomópontjait pedig javasolt 
egyenrangú utak keresztezésévé átalakítani. 

 
A közúti forgalom mellett egyéb közlekedési módok (pl: kerékpáros és gyalogos forgalom, 
parkolóhelyek kialakítása), továbbá az álló gépjármű forgalom számára is elfogadható színvonalú 
szolgáltatási szint kialakítása elsősorban a Vecsési út és Bem J. utcamentén reális. 
 
5.1.2. Közösségi közlekedés 
 
A város közösségi közlekedési ellátottsága megfelelőszínvonalú, és az elmúlt nagyjából 10 évben 
jelentősen javult. Azonnali beavatkozás ily módon nem javasolható, fejlesztési lehetőségek azonban 
adódnak. 
 
Egyes területeken a járatsűrűség, az egyirányú járat útvonal míg máshol az ellátás hiánya okoz 
problémákat. 
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Ellátatlan területnek jelenleg a vasúttól délre eső területrész alsó harmada mondható, melynek gyűjtő 
útja a közelmúltban kiépült Szélső utca. 
 
Szintén a déli területrész tömegközlekedési problémája a 89E jelzési BKV autóbusz járat egyirányú 
útvonala. Ennek eredményeként a helyi közlekedésre használt járat segíti a városközpontba bejutást, 
de nem teszi lehetővé az onnan haza közlekedést. 
 
Javasolható, hogy az esetleg jövőben üzembe állított Szélső utcai járat egyirányú rendszere fordított 
legyen, így kiszolgálhatná ezt a hiányosságot is egyben. 
 
A Budapest-Lajosmizse-Kecskemét vasútvonal az elővárosi közlekedés színvonalának emelése 
érdekében szerepel a fejlesztendő vasútvonalak sorában. A tervezett villamosítás és a 
kétvágányúsítás lehetővé teszi a sűrűbb, ütemes menetrend szerinti közlekedést, a 
színvonalasabb pályával és kocsiparkkal együtt e tényezők már vonzóvá tehetik a vasúti 
ingázást az autóbusszal szemben. 
 
1.6. A közműellátás 
 
Gyál város fejlődésében az elmúlt időszakban a közlekedési és közmű infrastruktúra mutatta a 
legintenzívebb és leglátványosabb fejlesztéseket. Elmondható, hogy a város összközműves ellátása 
befejeződött az alapközművek a vízellátás villamosenergia-ellátás mellé a város teljes szennyvíz-
csatornázottsága is megvalósult. Az energiaközművek és a hírközlés tekintetében a város ellátottsága 
szintén teljesnek tekinthető. 
 
A szerkezeti és szabályozási terv felülvizsgálata elsősorban az övezeti besorolások kisebb 
módosítását jelenti, mely közművesítés szempontjából jelentősebb fejlesztéseket változtatásokat nem 
igényel. Ez annak tudható be, hogy 2003. évben elkészült, majd többszörösen - a két legutóbbi 2008, 
2009-ben – módosított, érvénybe lévő településrendezési tervben megfelelően meghatározásra 
kerültek Gyál város közművesítésével kapcsolatos fejlesztési irányelvek, mind a meglévő, mind az új 
beépítési területeknél. 
A jelen 2012. évi területrendezési terv felülvizsgálata részleges módosítása, több helyen, de kis 
mértékben befolyásolja a közművesítés feladatait. 
A városban továbbra is a lakóterületi, és főleg logisztikai jellegű gazdasági területi fejlesztések vannak 
jelen, de jelentősen megnövekedett és került előtérbe a település vegyes területfelhasználás igénye. 
Közművesítésnél az új beépítés-fejlesztések mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni, a régi 
közművezetékek – főleg a vízellátás – rekonstrukcióját, valamint a település vegyes (Vt) 
területfelhasználási területeken a zárt felszín-közeli csapadékcsatornázás előtérbe helyezését.  
 
A városban a közművek kiépítettségénél továbbra is a vízellátás, a szennyvízcsatornázás, a 
gázellátás, és a hírközlés /90-95 %/, illetve a villamosenergia-ellátás hálózatai /100 %-os/ jelenti az 
európai szintűnek tekinthető mennyiségi kiépítettséget. A városban, a közműellátásnál a következő 
évtizedben a minőségi követelmények teljesítésére kell törekedni. A minőségi követelményeket a 
rekonstrukciók során lehet gazdaságosan megoldani, végrehajtani az útrekonstrukciókkal összekötve. 
 
A városban továbbra is a csapadék-vízelvezetés tartozik azon feladatok közé, melyet a burkolt utak 
kiépítésével egy időben, illetve a meglévő burkolt utak mentén ahol nem került megvalósításra, meg 
kell oldani.  
A többi közművezeték, a szennyvízcsatornázással együtt megfelelő alapkapacitásokkal rendelkeznek, 
de a település intenzív fejlődése az új beépítésekhez a közművek további fejlesztését is maga után 
kell, hogy vonja. 
Kiemelendő, hogy a közműveket lehetőleg közterületeken kell elhelyezni. A jelenleg magánterületen 
húzódó vezetékeket közterületre kell kiváltani. 
 
A város összközműves ellátottsága a területfelhasználás módosításaira kedvezően hathatnak, mivel 
az átsorolások kisebb közműigényekkel kerülhetnek megvalósításra. 
A vízi-közművek közül a vízellátás a 90-es évek kommunális - fajlagos 200 - 300 l/fő,d vízigények - 
fogyasztásának megfelelő kapacitásokkal valósultak meg. Ennek megfelelően a fővezeték rendszer a 
jelenlegi és várható lakossági 100 – 150 l/fő,d fajlagos vízigények fogyasztása mellett többlet 
kapacitásokkal rendelkeznek. 
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A szennyvíz-csatornázás is teljes körűnek mondható, mely elválasztott rendszerű. 
Az energia közművek közül mind a villamosenergia-ellátás, mind a gázellátás teljes ki építettségűnek 
tekinthető a városban.  A villamosenergia-ellátásnál korszerűsítési igények kerültek előtérbe az elmúlt 
időszakban.  
A tervezett új beépítésekhez a már meglévő, illetve tervezett hálózatokat a várható közműigények 
alapján kell továbbfejleszteni. 
A város az új fejlesztési területein a közművek kiépítését csak egységes rendszerben 
előközművesítéssel, összközműves ellátással javasoljuk megvalósítani. 
A fejlesztések megvalósításához közművesítés kedvezőnek mondható, mivel mind a vízi-közművek - 
a vízellátás, a szennyvízcsatornázás, és részben a csapadékvíz-elvezetés - mind az 
energiaközművek - gázellátás, villamosenergia-ellátás - megfelelő kapacitással, egységes 
rendszerben épültek ki. 
 
1.7. A Környezetvédelem 
 
A tervmódosítások környezetvédelmi szempontból releváns hatással nem járnak. A 
tervmódosításokkal érintett területek többsége belterület, művelés alól kivett terület. Mezőgazdasági 
termőföld igénybevétellel járó módosítás nem tervezett, kismértékű (0,5 ha) erdőterület igénybe 
vétellel jár a 11.sz. módosítás, amelynek csereerdősítési előírásai rendezettek. 
További termőföldvédelmi, valamint levegőtisztaság-védelmi, zajvédelmi, vízvédelmi és 
hulladékgazdálkodási vonzata a tervmódosításnak nem jelentős, környezeti vizsgálat a tervhez nem 
került lefolytatására. 
 
1.8. A védőterületek és védőtávolságok, korlátozások 
 
A védőterületek és védőtávolságok lehetnek: 

- műszaki biztonsági (közlekedési- és közmű- )védőterületek, korlátozások  
- környezetvédelmi védőterületek és védőtávolságok 
- táj- és természetvédelmi védőterületek és védőtávolságok 
- örökségvédelmi korlátozások 
- egyéb korlátozó tényezők  
- egyes sajátos jogintézmények korlátozásai 
 

1.8.1. Műszaki biztonsági (közlekedési- és közmű nyomvonalak)védőövezetek 
- országos közutak védőtávolsága: 4601 j. ök. jelű IV o. összekötőút, védőtávolsága a 

tengelytől mért 50-50 m 
- vasút (Budapest-Lajosmizse vasútvonala) védőtávolsága a tengelytől mért 50-50 m 
- M0-M5 autópálya védőtávolsága a tengelytől mért 100-100 m 
- DN 400 mm-es barátság I.: 10-10 m szénhidrogén szállító vezeték 
- DN 600 mm-es barátság II.: 18-18 m szénhidrogén szállító vezeték 
- DN 200 mm-es Százhalombatta-Tiszaújváros: 13-13 m szénhidrogén szállító vezeték 
- Százhalombatta -Ferihegy: 7-7 m szénhidrogén szállító vezeték 
- 20 kV-os szabadvezetékes hálózatok külterületen 5,0 - 5,0 m, 

 
1.8.2. Környezetvédelmi védőterületek és védőtávolságok 

- hulladéklerakó 500 m-es védőtávolsága 
- A katasztrófavédelmi hatóság adatszolgáltatása alapján feltüntetett veszélyességi övezet 

határa (Alk Kft.) 
- Vecsés: reptéri légiirányító távközlési adóállomások…..300 m-es védőtávolsága 

1.8.3. Táj- és természetvédelmi védőterületek és védőtávolságok 
- A táj- és természetvédelmi célú területek (Országos Ökológia Hálózat területei) körül 

nincsenek kijelölve egyedi határozattal és egyéb jogszabállyal megállapított védőterületek  
- Az Országos Ökológia Hálózat (OÖH) pufferterületi övezete az OÖH egyfajta 

védőzónájának tekinthető, amelyet az OTrT alapján kijelölt és lehatárolt a Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Terve, amelyet a TSZT feltüntet és a rá vonatkozó 
szabályokat alkalmazza. A pufferterületi övezetet sem érinti tervmódosítás. 

 
1.8.4. Örökségvédelmi védőterületek, korlátozások 

- Régészeti lelőhelyek vonatkozó egyéb magasabbrendű előírásai és korlátozásai 
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1.8.5. Egyéb korlátozó tényezők 

- az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-3 m, a már elépített helyeken 
a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1 m,az 
önkormányzati és egyéb kezelésben levő tavak partélétől 5 m szélességű sáv szabadon kell 
hagyni. 

- Gyáli patak védőtávolsága 
- Az Agglomerációs törvény szerinti új beépítésre szánt 200 m-es területi korlátozás határa 

 
 
 
1.8.6. Egyes sajátos jogintézmények korlátozásai 
 
 ---  
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2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 
 
2.1. Területfelhasználási változások adatai és mutatói 
 

VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS -ELSŐ MEGKERESÉS EREDMÉNYE ÉS 
AZ ÖNKORMÁNYZATI SZÁNDÉKOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL REALIZÁLT 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁST IGÉNYLŐ FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 
 sorszám Terület 

(ha) 
Helyrajzi szám 

(hrsz) 
TSZT: Terület-felhasználás módosítás 

hatályos                  tervezett 

3. 0,6 ha 499/2 
Zkp 

közpark 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

4. 0,5 ha 
3407/2 
3408 

Zkp 
közpark 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

Beépítésre szánt 
területi 

növekménnyel járó 
változás 

11. 0,5 ha 0143/56 
Ev 

Erdőterület 

K-ksz 
Különleges 
közlekedési 
szolgáltató 

terület 

Összesen: - 1,6 ha - - - 

3. 1 ha 499/3 
TKü 

Tartalék 
különleges terület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

4. 0,5 ha 3414 
Ksp 

Különleges 
sportterület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

4. 0,5 ha 3373 
Ko 

Különleges 
oktatási terület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

5. 2,5 ha 

4382-4388 
4393,4394 
4397, 4399 
4400. 4403, 
4404, 4407-
4409, 4412-
4413,4415, 
4416, 4419 

Lke 
kertvárosias 
lakóterület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

6. 0,2 ha 2436-2439 
Lke 

kertvárosias 
lakóterület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

7. 1,4 ha 

2223, 2224, 
2227, 2228, 
2231, 2232, 
2235, 2236, 
2239, 2240, 
2243-2246 

Lf 
Falusias 

lakóterület 

Lke 
kertvárosias 
lakóterület 

8. 8,5 ha 037/63, 037/8 

Gksz 
Kereskedelmi-

szolgáltató 
gazdasági terület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

14. 2,1 ha 6474, 6473/9 
Ko 

Különleges 
oktatási terület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

15. 0,7 ha 4856/1 
Ko 

Különleges 
oktatási terület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

16. 3,3 ha 4856/6 
Lke 

kertvárosias 
lakóterület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

17. 0,48 ha 5948 
Lke 

kertvárosias 
lakóterület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

18. 0,6 ha 3386 
Ko 

Különleges 
oktatási terület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

19. 0,16 ha 2611, 2612 
Lke 

kertvárosias 
lakóterület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

Beépítésre szánt 
területen belüli 

területfelhasználás 
változás 

20. 0,2 ha 1015/1, 
1015/2 

Lke 
kertvárosias 

Vt 
Településközpont 
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lakóterület vegyes terület 

21. 0,08 ha 4614/1 
Lke 

kertvárosias 
lakóterület 

Vt 
Településközpont 

vegyes terület 

Összesen:  34,22 ha    

12. 40 ha 
0123 
0131 

 

K-szk 
Különleges 

tervezett 
szabadidőközpont 

Kb-szk 
Beépítésre nem 

szánt szabadidős 
terület 

Beépítésre szánt 
terület 

visszaminősítése 
beépítésre nem 
szánt területté 

2. ---    

Összesen:  40 ha    

Beépítésre nem 
szánt területen 

belüli 
területfelhasználás 

változás 

--- ---    

Összesen:  ---    
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3. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 
 
3.1. A Település közigazgatási területének területi mérlege: 

Területfelhasználás 

2009 évi hatályos 
TSZT 

területfelhasználás 
nagysága (ha) 

2013 évi módosítás 
változásai (ha) 

2013 évi 
elfogadott 

TSZT 
területfelhasz-

nálás (ha) 
Falusias lakóterületek 43,97 -1,4 42,57 

Kertvárosias lakóterületek 697,82 

+1,4 
-2,5 
-0,2 
-3,3 

-0,48 
-0,16 
-0,2 

-0,08 

692,3 

Kisvárosias lakóterületek 0,55 --- 0,55 

Településközpont területek 36,8 

+0,5 
+0,6 
+1 

+0,5 
+0,5 
+2,5 
+0,2 
+8,5 
+2,1 
+0,7 
+3,3 

+0,48 
+0,6 

+0,16 
+0,2 

+0,08 

58,72 

Kereskedelmi-szolgáltató 
gazdasági terület 

419,97 -8,5 411,47 

Ipari gazdasági terület 4,07 --- 4,07 

Különleges beépítésre szánt 
területek 

173,78 

+0,5 
-1 

-0,5 
-0,5 
-2,1 
-0,7 
-0,6 
-40 

128,88 

Zöldterületek (közpark) 14,8 
-0,6 
-0,5 

 
13,7 

Védelmi erdőterületek 69,21 
+5,6 
-0,5 

74,31 

Gazdasági erdőterületek 252,29 +55,29 307,58 
Általános mezőgazdasági 

területek 
470,21 

-5,6 
-55,29 

409,32 

Vízgazdálkodási területek 56,26 --- 56,26 
Különleges beépítésre nem 

szánt terület 
27,98 +40 67,98 

Közúti Közlekedési terület 214,19 --- 214,19 
Kötöttpályás közlekedési terület 10,94 --- 10,94 

ÖSSZESEN: 2492,84 ha 
75,82 ha  

+ az erdőtérkép alapján 
feltüntetett erdők*: 60,89 ha 

2492,84 ha 

*/a TSZT tervlapnak terv módosítási programjától független, Országos Erdőterületi Adattár térképi 
adatbázisa alapján történt javítása1/ 

                                                      
1 Forrás: http://erdoterkep.mgszh.gov.hu/ 
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4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
 
4.1. A BATrT Szerkezeti terv és a 2013 évi TRT módosítás területi mérlege: 
 

Fejlesztési lehetőség 
a 2005. évi LXIV: 

tv. (BATrT) szerint 
(ha) 

Át nem vezetett 
TRT –k által elhasznált fejlesztési 

lehetőség 
(ha) 

2012 évi 
TSZT módosító javaslat szerinti 

(ha) 

További fejlesztési lehetősége 
(ha) 

az
o

n
o

n
sí

tó
 

Térségi 
területfelhasználási 

kategóriák 

2005.évi. 
LXIV: tv. 
(BATrT) 
szerinti 
állapot 

(ha) 
Beépítésre 

szánt 
céljára 

Beépítésre 
nem szánt 

céljára 

Sport 
céljára 

Beépítésre 
szánt 

céljára 

Beépítésre 
nem szánt 

céljára 

Sport 
céljára 

Beépítésre 
szánt 

céljára 

Beépítésre 
nem szánt 

céljára 

Sport 
céljára 

Beépítésre 
szánt 

céljára 

Beépítésre 
nem szánt 

céljára 

Sport 
céljára 

1. 
Települési térség: 
Városias települési 
térség 

1444,12 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

2. 
Nagykiterjedésű 
zöldterületi 
települési térség 

7,74 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

3. 
Magas zöldfelületi 
arányú települési 
térség 

156,02 46,8 109,2 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 46,8 109,2 

4. 
Mezőgazdálkodási 
térség 

409,47 40,9 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 40,9 ----- ----- 

5. 
Építmények által 
igénybevett térség 

41,69 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

6. 
Erdőgazdálkodási 
térség 

412,46 ----- ----- ----- 0,5 ----- ----- 0,5 ----- ----- ----- ----- ----- 

7. 
Vízgazdálkodási 
térség 

22,86 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

8. 
Igazgatási terület 
összesen: 
 

2494,36             

 
 
PMTrT Térségi szerkezeti terv alapján megállapítható hogy a módosítással érintett területek jelentős 
része a városias települési térség területfelhasználási kategóriájába tartozik, és a beépítésre nem 
szánt területfelhasználási igények az előírt határértékeket nem haladják meg. 
A fentiek alapján e tervdokumentációban rögzített módosítási javaslatokkal kapcsolatban 
megállapítható, hogy azok a Pest megye 5/2012. (V.10.). sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott 
PMTrT tervlap előírásaival összhangban vannak.  
 
 
4.2. A BATrT és az OTrT térségi övezeteinek való megfelelés: 
 
 

Kiemelt térségi övezetek 
Közig. 

ter. 
Tervezési 

ter. 
Melléklet 

sz.: 
 X/-   

Magterület övezete X --- 3.01. 
Ökológiai folyosó övezete X --- 3.02. 
Puffer terület övezete X --- 3.03. 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete --- --- 3.04 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, --- --- 3.05 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete --- --- 3.06 
Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete --- --- 3.07 
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete --- --- 3.08 
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete --- --- 3.09 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete X --- 3.10 
Világörökség és világörökség-várományos terület övezete --- --- 3.11 
Történeti települési terület övezete --- --- 3.12 
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 
terület övezete 

X --- 3.13 

Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének 
övezete 

X --- 3.14 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete X --- 3.15 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete --- --- 3.16 
Nagyvízi meder övezete --- --- 3.17 
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Földtani veszélyforrás területének övezete --- --- 3.18 
Vízeróziónak kitett terület övezete --- --- 3.19 
Széleróziónak kitett terület övezete X --- 3.20. 
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete --- --- 3.21 
Honvédelmi terület övezete --- --- 3.22 

 
Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Gyál közigazgatási területét a BATrT és OTrT 
alapján hat térségi övezet érinti, de a tervmódosítás területeit közvetlenül nem érintik. Ezekre az 
övezetre vonatkozó előírásokat az OTrT és a BATrT tartalmaz. 
 
 
5. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 
 
A módosítások települési biológiai aktivitásérték egyenlegre való hatása összességében pozitív, 
miután a kis területeket érintő negatív hatású módosításokkal (3, 4, 11. sz.) szembe állítható a nagy 
területet érintő pozitív hatású tervmódosítás (beépítésre szánt különleges területi besorolás 
átminősítése beépítésre nem szánt különleges területbe: 12.sz. módosítás. A kettő egyenlege 
+110,95 BAé pont. 
 
 
 

Kelt: Gyál, 2013. ………………………….. 







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

Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló, 
14/2009.(IX.14.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításáról1 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 13. § (1) bekezdése, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés c./ pontjában kapott felhatalmazás, 
az alábbiak szerint módosítja a 14/2009.(IX.14.) sz. önkormányzati rendelettel elfogadott 
Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ), valamint jóváhagyja az SZT- jelű 
Szabályozási tervlapokat a közigazgatási területére vonatkozóan. 
 
 

ELSŐ RÉSZ 
 

I.  FEJEZET 
 

1. A rendelet alkalmazásának általános előírásai 
 

A rendelet hatálya 
1. § 

A rendelet hatálya Gyál Város közigazgatási területére terjed ki.  
 

Belterületbe vonás 
2. § 

(1) A Belterületbe vonás feltétele a beépítésre szánt területek esetén a közterületek 
magasabbrendű jogszabályok szerinti kialakítása. 

 
Szabályozási tervlap 

3. § 
(1) A szabályozás alapelemei:  

a.) tervezett szabályozási vonal és szabályozási szélesség, 
b.) övezet, építési övezet azonosítója, jele, paraméterei és határa, 

(2) Más magasabb szintű jogszabállyal megállapított kötelező szabályozási elemek: 
a.) védőterületek, védőtávolságok, védősávok, 
b.) nyilvántartott régészeti lelőhely határa, 
c.) országos ökológiai hálózathoz tartozó területek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Félkövér betűtípussal jelölve az új és változtatott szövegrészek! 
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II.  FEJEZET 
 

2. Közterület alakítására vonatkozó általános előírások  
 

Általános közlekedési előírások 
4. § 
 

(1) A közlekedési övezetbe tartoznak a meglévő és tervezett közutak (KÖ), a vasúti területek 
(VÁ) a hozzájuk csatlakozó közlekedésüzemi létesítmények területével és tartozékaival 
együtt. 

(2) A város területén a közlekedési létesítmények szabályozási szélességét a szabályozási 
tervek szerint kell kialakítani. 

(3) Gyál meglévő és tervezett beépítésre szánt területén csak közforgalom elől el nem zárt 
magánút létesíthető. 

(4) A közutak építési (szabályozási) szélességén belül a közlekedési létesítmények, a 
közművek létesítményei és berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok 
helyezhetők el, illetve utcafásítás (növényzet) telepíthető. 

(5) Az utak tervezési osztályba sorolása: 
a.) A település közútjainak tervezési osztályba sorolása:  

Utak megnevezése 

Övezeti 
jele 

Tervezési 
osztályba 
sorolása Megjegyzés 

autópályák    

M5 autópálya K-M5 K.I.  

M0 autópálya K-M0 K.I.  

országos mellékutak    

4601 j. ök. út – külterületi szakasza K-4601 K.V.  

4601 j. ök. út – belterületi szakasza K-4601 B.IV.b.  

4602 j. ök. út – külterületi szakasza K-4602 K.V.  

4602 j. ök. út – belterületi szakasza K-4602 B.IV.c. 
az agglomerációs út 
megépülése után, addig 
B.IV.b. 

Tervezett agglomerációs út K-AGGL K.V.  

Egyéb utak    

gyűjtő utak K-GY B.V.c.  

kiszolgáló (lakó) utak  B.VI.d.  

Némediszőlő kiszolgáló útjai  
K.VIII:B., 
B.VI.d-B. 
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b.) A település magánútjainak tervezési osztályba sorolása: 
„A” jelű 
kiszolgáló út 

Bem József utca és Gyáli-
patak közötti területen 

 B.V.c. 
 

 

Egyéb 
kiszolgáló 
utak 

Bem József utca és Gyáli-
patak közötti területen 
 
Gyál, Széchenyi utca – 
Károlyi Mihály utca – Arany 
János 
utca – József Attila utca által 
határolt területen 
 
Bem József utca és Gyáli-
patak közötti területen és 
Gyál- Mátyás király u. - Vak 
Bottyán u. - Ibolya u. - vasút 
közötti területen 
 
Bem József utca és Gyáli-
patak közötti területen, 
valamint a Jálics – holdas 
(Móricz Zs. U – Puskás u. 
menti tömb) területén 

 B.VI.d. 
 
 
 
K.VIII.B., 
B.VI.d-B. 
 
 
 
 
B.VI.d. 
 
 
 
 
 
B.VI.d. 

minimális szélesség: 18 m 
 
 
 
Közforgalom számára 
megnyitott magánút 
 
 
 
 
 

 
(6) Országos közút beépítésre nem szánt területen lévő szakasza mentén a közlekedési 

területek védősávja a közlekedési szakhatóság és a létesítmény kezelőjének 
hozzájárulásával használható fel. A védőterületek értékei az úttengelytől mérve: 
a.) Az M0 és M5 nyomvonala mentén 100-100 m. 
b.) Egyéb országos közutak, agglomerációs út külterületi szakasza mentén 50-50 m. 
c.) Az országos közforgalmú vasútvonal mentén a szélső vágányoktól 50-50 m széles 

védősávot kell biztosítani, amelyen belül építmény csak a külön jogszabályokban 
előírt feltételek szerint helyezhető el. 

 
Általános zöldfelületi előírások 

5. §  
 
(1) Az építési telkek területének megadott legkisebb zöldfelületi arányát aktív 

zöldfelületként kell kialakítani (gyepesítés, fásítás). Az aktív zöldfelület 
számításakor burkolattal kombinált gyepfelületek a külön jogszabályban 
meghatározott mértékben vehetők figyelembe. 

(2) A gazdasági területek építési övezeteiben az előírt kialakítandó zöldfelület minden 
20 m2-e után legalább egy fa ültetése kötelező. 

(3) Az M0 autópálya melletti gazdasági területek építési övezeteiben az előkertek min. 
10 m-es mélységben, legalább 90%-os fedettséggel zöldfelületként alakítandók ki. 
Az előkertek telekhatár menti 5 m-es sávján belül legalább egy, cserjesávval 
kombinált fasor ültetése kötelező. 

(4) A gazdasági területek Gyáli patak menti területrészén a patak terhelésének 
megakadályozása érdekében, a meder mellett min. 30 m széles, a táji- és természeti 
adottságoknak megfelelő, őshonos fa- és cserjefajokkal betelepített többszintes védő-
zöldsávot kell kialakítani, amelyben épület, építmény, burkolt felület – kerítés, 
oszlop, aknafedlap, közműszekrény kivételével - nem helyezhető el. 
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(5) A település belterületén nyárfélék közül csak klónozott, vegetatív szaporítású, 
porzós egyedeket szabad telepíteni. A "szemetelő termésű" fafajták telepítése tilos. 

(6) A gépjárműparkolók fásításáról rendelkező külön jogszabály előírásait a telken 
belüli parkolókra is alkalmazni kell. 

(7) A közúti és vasúti közlekedési területek zöldfelületi rendezését kertépítészeti-fásítási 
tervek alapján el kell végezni, a hiányzó utcafásítás legalább egyoldali fasor 
telepítésével pótlandó. 

 
III.  FEJEZET 

3. Az épített környezet és a településkép alakítására vonatkozó előírások 
 

Művi értékek védelmének általános előírásai 
6. §  

(1) A helyi védettséggel érintett telkek, építmények esetén a külön vonatkozó önkormányzati 
rendelet állapít meg rendelkezéseket és követelményeket. 

 
Helyi területi védelem előírásai  

7. §  
(1) A helyi területi védelemmel érintett területen a jellegzetes történeti településkép és 

utcakép megőrzése érdekében új épület építése, vagy meglévő épület átalakítása, bővítése 
esetén illeszkedni kell a terület hagyományos beépítési és építészeti karakteréhez.  

(2) Az illeszkedés biztosítása érdekében a védett területen történő változtatás során 
figyelembe kell venni a történeti telekosztást, beépítési módot és különösen az alábbi 
építészeti elemek hagyományos kialakítási rendjét: 
a.) a párkány magassága, kiülése, folyamatossága, 
b.) a tetőidom forma, a tető hajlásszöge, 
c.) a tetőfelépítmények jellege, aránya, 
d.) a homlokzat plasztikája, architektúrája, 
e.) a tömegképzés jellege, 
f.) a nyílások arányrendszere, a teljes homlokzatfelülethez viszonyított aránya, 
g.) az anyaghasználat (homlokzatképzés, héjazat, kerítés, nyílászárók), 
h.) az utcai kerítések megoldása. 

(3) Az (1) bekezdésben foglalt értékvédelmi szempontok érvényesülése érdekében a védett 
területet érintő bármilyen változtatás esetén – a területre érvényes övezeti szabályozás 
mellett – a (2) bekezdésben foglalt szempontrendszert is alkalmazni kell. 

 
Régészeti lelőhelyek védelme 

8. §  
(1) A település közigazgatási területén lévő régészeti lelőhelyek lehatárolását az SZT jelű 

szabályozási tervlap tartalmazza. 
(2) Régészeti lelőhelyekre vonatkozó - a kulturális örökség védelméről szóló- törvény és a 

hozzájuk kapcsolódó rendeletek előírásai kötelezően betartandók. 
 

IV.  FEJEZET 
4. A táj és természeti környezet védelmére vonatkozó előírások 

 
A természeti értékvédelem általános előírásai 

9. §  
(1) Természeti területen épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések 

elhelyezését, méretét, formáját és funkcióját, (amennyiben arról külön kezelési és 
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fenntartási útmutató nem rendelkezik) az engedélyezési eljárás során egyedileg úgy kell 
meghatározni, hogy a természeti értékek megóvása mellett egyben a táj jellegéhez is 
igazodjon. 

(2) Az ex lege védett területek nem építhetők be és nem burkolhatók le. Az ex lege védett 
területekkel közvetlenül határos területeken, legalább 10 m-es mélységben, továbbá a 
természeti területeken és az egyedi tájértékek területén bármilyen területhasználati 
változás, valamint épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések 
elhelyezése csak a természeti érték károsítása és zavarása nélkül és az illetékes 
természetvédelmi hatóság hozzájárulásával végezhető. 

(3) Helyi védettségű természeti területen bármilyen tevékenység, valamint épületek, 
építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések elhelyezése csak az 
Önkormányzat hozzájárulásával, valamint a helyi természetvédelmi rendeletben és a 
kezelési tervben foglaltak figyelembe vételével, a természeti érték károsítása és zavarása 
nélkül végezhető. A belterületen lévő 4380/3 hrsz. erdőterület helyi védettségét fenn 
kell tartani. 

(4) Az ex lege védett területek mellett és az országos ökológia hálózathoz tartozó - Gyáli 
patak menti - ökológiai folyosó területek mellett legalább 10 m széles ökológia 
védősáv kijelölése szükséges. A védősáv nem burkolható és nem építhető be, területe 
kizárólag őshonos növényfajok telepítésére, illetve fenntartására használható fel. 
 
 

V.  FEJEZET 
 

5.  Környezetvédelmi előírások 
A települési környezet védelmének általános előírásai 

10. §  
(1) Új területhasználat, funkció esetén a létesítés feltétele a környezeti adottságok, továbbá a 

változással várható környezeti hatások vizsgálatának elvégzése és e vizsgálatok 
értékelésének dokumentálása, a magasabb rendű jogszabályban előírt módon. 

(2) Hatásvizsgálat köteles beruházás esetén a (magasabb rendű jogszabályban előírt) 
dokumentációt be kell nyújtani legkésőbb az építés iránti kérelem beadásáig. 

(3) A tervezett belterületi határtól mért 1000 m-es védőtávolságon belül (kivéve, ha az 
illetékes szakhatóság az adott objektumnál ennél kisebb védőtávolságot határozott meg) 
települési környezetet zavaró, szennyező tevékenység nem folytatható. 

(4) Településközpont vegyes és lakóterülettel határos gazdasági terület telkein a lakóterületi 
normatíváknak megfelelő környezeti határértékek érvényesítése szükséges. 

(5) A kereskedelmi – szolgáltató gazdasági (Gksz) területeken környezeti hatásvizsgálat 
köteles tevékenység nem folytatható, ehhez szükséges létesítmény nem építhető. 

 
A föld védelmének általános előírásai 

11. §  
(1) A defláció elleni védelem érdekében az 5 hektárt meghaladó mezőgazdasági területeken a 

terület minimum 3%-án védőfásítást kell kialakítani az uralkodó szélirányra merőlegesen. 
(2) A belterületi határtól mért 100 m-es sávon belül található mezőgazdasági területeken a 

lakóterületek védelme a deflációs porkeletkezés ellen a terület minimum 5%-án 
védőfásítással rendelkező védőzöld sávokat kell kialakítani. 

(3) Tereprendezés során a humuszos feltalajt el kell különíteni, a talajvédelmi előírásoknak 
megfelelően kell tárolni és újrahasznosítani. 
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A vizek védelmének előírásai 
12. §  

(1) A település „A” kategóriás szennyeződésérzékenységi besorolásának megfelelően a 
legszigorúbb felszín alatti vízvédelmi előírásoknak kell érvényt szerezni. 

(2) A település még csatornázatlan ingatlanjait a szennyvíz-elvezető hálózat kiépítését 
követően legkésőbb egy éven belül rá kell kötni a szennyvíz-elvezető hálózatra. A 
település területén a szennyvíz szikkasztása ideiglenes jelleggel sem engedélyezhető. A 
szennyezett felszíni vizek (csapadékvizek) csak megfelelő előtisztítás és a minőség 
ellenőrzése után engedhetők a befogadóba. 

(3) A természetes és természetközeli állapotú vízmedrek, vízfolyások, vizes élőhelyek 
partvonalától számított 1000 méteren belül a vizekre és a vízben élő szervezetekre 
veszélyes vegyi anyagok (műtrágya, növényvédő szer, hulladék) kijuttatása, elhelyezése 
tilos. 

(4) Külterületen vízfolyások és vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, tavak 
partjától számított 100 méteren belül új építmények elhelyezése (amennyiben arról külön 
jogszabály nem rendelkezik) szabályozási terv nélkül tilos. 

(5) Gyál teljes közigazgatási területe a nitrátérzékeny kategóriába tartozik, ezért a. 
mezőgazdasági területen a kijuttatott szerves nitrogén mennyisége nem haladhatja meg a 
170 kg/ha/év határértéket. 
 

Az élővilág és az élőhelyek védelme, tájvédelem 
13. §  

(1) Az erdő, gyep (rét-legelő), nádas területek művelési ág változása csak az illetékes föld- és 
természetvédelmi szakhatóságok hozzájárulása alapján végezhető.  
A mezőgazdasági területek extenzívebb művelési ágai (nádas, gyep) intenzívebb művelési 
ágakká nem változtathatók, lápos, mocsaras, vízmosásos, kopáros területek művelésbe 
nem vonhatók. 

(2) A belterületbe vonásra tervezett területeken a belterületbe vonásig biztosítani kell a 
jelenlegi művelési ág fenntartását. 

(3) Védőzöld sávok, véderdősávok telepítésénél több-szintű növényállományt kell kialakítani.  
A telepítéshez egyrészt a tájra jellemző őshonos, másrészt gyorsan-növő és nagy 
tűrőképességű fa- és cserjefajok használhatók. 

(4) A meglévő 10 cm törzsátmérőnél (1 m-es magasságban mért) nagyobb. életképes fák 
vázágait eltávolítani, valamint a fák törzsét az ágrendszerük alatt átvágni - a szakszerű 
ifjító visszametszés és a szabályszerű engedélyes fakivágás kivételével - nem szabad. 

(5) A védett és védelemre javasolt területek védettségét jogilag (rendelettel) és szakmailag 
(kezelési tervvel) is biztosítani kell. 

(6) A táj tagolását, a zavaró tájelemek takarását és egyéb védelmi funkciót is betöltő fasorok, 
zöldsávok fenntartását, valamint új beépítéseknél a tájfásítások létesítését biztosítani kell. 

 
Levegőtisztaság-védelem 

14. §  
(1) A település közigazgatási területén a levegőtisztaság-védelmi besorolásnak megfelelően, 

kell érvényesíteni a kibocsátási határértékek betartását az új létesítmények elhelyezésénél, 
és figyelembe kell venni az átszellőzés szempontjait. 

(2) A légszennyezést okozó létesítményeknél meg kell szüntetni a megengedett határértéket 
meghaladó kibocsátásokat. 

(3) A belterületi zöldfelületi rendszerhez tartozó, valamint a (potenciálisan) levegőszennyező 
létesítmények (utak, bányák, ipari üzemek, stb.) – különösen az M0 és M5 autópálya - 
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környezetében tervezett védelmi célú zöldfelületek fajösszetételét és szerkezetét 
levegőtisztaság-védelmi szempontból is hatékony módon kell kialakítani. 

 
Zaj és rezgés elleni védelem 

15. §  
(1) Zajvédelem szempontjából a település közigazgatási területe a „védett” kategóriába 

tartozik és az ennek megfelelő, magasabbrendű jogszabályban előírt határértékeknek 
kell érvényt szerezni. 

(2) Zajt, illetve rezgést előidéző meglévő, vagy új üzemi létesítményt, berendezést, 
technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon 
szabad engedélyezni és üzemeltetni, hogy az a területre, illetve létesítményre 
megállapított zaj- és rezgésterhelési (immissziós és emissziós) határértékeket ne haladja 
meg. 

(3) A zajforrások, utak környezetében – különösen az M0 és M5 autópálya mentén - 
telepítendő védelmi célú zöldfelületek szerkezetét zajvédelmi szempontból is hatékony 
szerkezettel és fajösszetétellel kell eltelepíteni. 

(4) A kertvárosias lakóterületeken és településközpont vegyes területeken a közlekedési 
eredetű zaj- és rezgésterhelés ellen védendő épület (pl. lakóépület) a vonatkozó 
magasdabbrendű jogszabályi előírásoknak megfelelően helyezhető el. 

 
Hulladékgazdálkodás, hulladékártalmatlanítás 

16. §  
(1) A település szervezett gyűjtésbe bevont területein a kommunális hulladékgyűjtést és 

elszállítást az Önkormányzat külön rendeletének megfelelően kell végezni. 
(2) Azokon a területeken, amelyek a szervezett gyűjtésbe nincsenek bevonva, átmenetileg a 

lakosságnak kell végezni a kommunális hulladékelszállítást. 
(3) A kommunális és építési hulladék elhelyezése csak az Önkormányzat 

hulladékgazdálkodással foglakozó rendeletében meghatározott települési - kistérségi 
lerakón történhet. 

(4) A veszélyes hulladék elkülönített gyűjtéséről, biztonságos átmeneti tárolásáról, 
elszállításáról, illetőleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek kell gondoskodni, a 
telephelyen kívüli hulladéktárolás tilos. 

(5) Állati hullák (tetemek) elhelyezése csak az erre a célra kijelölt dögkútban történhet. A 
tetemek elszállítását és megsemmisítését csak az erre a célra szakosodott és engedéllyel 
rendelkező szerv vagy személy végezheti. 

(6) A gazdasági területen lévő telephelyeken belül is meg kell teremteni a szelektív 
hulladékgyűjtés és a hulladék-újrahasznosítás feltételeit. 
 
A kommunális hulladékártalmatlanító telepre vonatkozó részletes környezetvédelmi 

előírások 
17. §  

(1) A hulladéklerakó terület talajának, felszín alatti és felszíni vízkészletének védelme 
érdekében folyamatosan ki kell építeni és fenn kell tartani a teljes terület 
környezetvédelmi szempontból is megfelelő szigetelését, szenny- és csapadékvíz elvezető 
rendszerét, szelektív hulladék tároló rendszerét, valamint gondoskodni kell ezek rendben 
és tisztán tartásáról: 
a.) A hulladékdepónia a környezetvédelmi engedélynek megfelelően alakítandó, különös 

tekintettel az altalaj-szigetelés, a csurgalékvíz gyűjtés és visszaforgatás, az övárkolás, 
a biogáz-kivezetés és a monitoring-rendszer kiépítésére és üzemeltetésére, 
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b.)  A telepen biztosítani kell a szelektív gyűjtés – a válogatva érkező anyagok 
fogadásának, illetve a telepen történő válogatásnak - feltételeit 

c.) A telepen veszélyes hulladék nem rakható le, biztosítani kell a le nem rakható anyagok 
elkülönítésének és elszállításának feltételeit, 

d.) A kommunális szennyvíz zárt csatornahálózattal elvezetendő, 
e.) A csapadék- és csurgalékvizek elkülönített elvezetése, gyűjtése biztosítandó, csak a 

nem szennyezett csapadékvizek szikkaszthatók el helyben, 
f.) A befogadási határértéket meghaladó mértékben szennyezett csapadék- és 

csurgalékvizek a kommunális hulladékdepóniára juttathatók, 
g.) A beépített és burkolt felületek pormentesítését, tisztántartását biztosítani kell, 
h.) A kommunális és veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtését, rendszeres és 

biztonságos, tárolását meg kell oldani, a termelési eredetű hulladékok bevizsgálását és 
minősítését rendszeresen el kell végezni, 

i.) A parkosításra kijelölt területeket legalább 80%-os zöldfelületi fedettséggel kell 
kialakítani, a feltöltött depóniarészeket a folyamatos rekultivációval első ütemben 
gyepesíteni, majd részlegesen cserjésíteni kell. 

(2) A terület létesítményeiből nem bocsátható ki a meglevő lakóterületekre ható, a lakóterületi 
levegőtisztaság védelmi zaj-és rezgésvédelmi határértéket meghaladó mértékű terhelés 
(szennyezés). Határérték feletti légszennyezés vagy zajkibocsátás esetén a szennyezőt 
kötelezni kell a túllépés megszüntetésére, ennek megtörténtéig a tevékenység leállítható. 

(3) A terület védőterület igényes létesítménye, a hulladékkezelő mű felé új lakóterület és 
egyéb, szennyezésre érzékeny területfelhasználás nem jelölhető ki és nem létesíthető, a 
telep jelenleg biztosított 500 m-es védőtávolsága az érintett települések (Gyál, 
Felsőpakony) rendezése során betartandó. 

(4) A terület megtartandó zöldfelületi adottságai:  
a.) A meglevő erdőterületek megtartandók, művelési águk nem változtatható. 
b.) A hulladékkezelő terület telkének kialakítása során gondoskodni kell burkolattal és 

beépítéssel le nem fedett részein zöldfelületek kertépítési terv szerinti kialakításáról, 
illetve depónia rekultivációs terv szerinti növénytelepítéséről; - a telephely min 40%-a 
biológiailag aktív zöldfelületként rendezendő az üzembelépést követő 15 éven belül. 

(5) A telephelyen válogatásra, lerakásra váró anyagot, hulladékot átmenetileg tárolni csak zárt 
helyen, vagy a közterület (út) felé építménnyel, zöldsávval takartan lehet. 

 
VI.  FEJEZET 

 
6. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások 

 
(1) Védősávokkal biztosítjuk a vonalas létesítmények: közművek, külterületi utak, 

vízfolyások mentén a működés zavartalanságát, a környezet védelmét.  
(2) Védőterület tartja távol a védendő létesítményeket (lakó- és intézményépületeket, 

használatokat) a szennyező létesítményektől, amilyen a hulladéklerakó és az Alk 
Kft. védőtávolsága.  
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VII.  FEJEZET 
 

7. Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások 
 

Telekalakítás 
18. §  

(1) A település területén nyúlványos telek nem alakítható ki, kivéve a kertvárosias 
lakóterületen azokban a tömbökben, amelyekben a meglévő telekstruktúra több 
nyúlványos telket tartalmaz és a telekalakítás során kialakuló ingatlanok 
paraméterei az övezeti előírásoknak megfelelnek.  

(2) Telekalakítással, telekhatár-rendezéssel oldalhatáron álló beépítésnél 14,0 m-nél, 
szabadon-álló beépítésnél 16,0 m-nél keskenyebb telek nem hozható létre. 

(3) Belterületen a telkek megközelítésére szolgáló magánutat kialakítani akkor lehet, ha a 
magánút, közhasználat céljára átadott területként és a közterületre vonatkozó 
rendelkezések szerint kerül kialakításra. 

(4) A telekalakítás kezdeményezője – a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási tervnek 
megfelelően, a telekalakítás miatt szükséges mértékig – utak és közművek létesítésére 
vagy a létesítés költségeinek viselésére kötelezett, a magasabbrendű jogszabályok szerint. 
 

VIII.  FEJEZET 
 

8. Közművek előírásai 
 

Közművekre vonatkozó általános előírások 
19. §  

 
(1) Közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag a magasabbrendű 

jogszabályok előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat 
figyelembe kell venni. Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A 
védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett 
szakhatóság hozzájárulása esetén végezhető. 

(2) A meglévő és a tervezett közcélú, községi vízellátás, vízelvezetés (szenny- és 
csapadékvíz), energiaellátás (villamosenergia-ellátás, földgázellátás), valamint a táv- és 
hírközlés hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti biztonsági 
övezeteik számára közműterületen, vagy közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő 
esetben - ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja - a közművek és biztonsági övezetük 
helyigényét szolgalmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani. Közművek számára szolgalmi 
jogi bejegyzést csak olyan telekrészre szabad bejegyezni, ahol építési korlátozást nem 
okoz. 

(3) Közterületen új közművezetéket (vízellátás, szenny-, és csapadékvíz-elvezetés, 
földgázvezetéket) csak terepszint alatti elhelyezéssel, míg közép- és kisfeszültségű, 
valamint közvilágítási, táv- és egyéb hírközlő vezetékeket elsődlegesen térszín alatti, 
illetve indokolt esetben légkábeles formában szabad létesíteni. Új vezeték építésekor és 
egyéb építési tevékenység (útépítés, építmény-, épület-, műtárgyépítés, stb.) esetén a 
kivitelezés során a meglevő közművezetékek nyomvonalával, vagy közműlétesítmény 
telepítési helyével ütköző építéseknél a meglevő közművezetékek, vagy 
közműlétesítmények kiváltását, vagy szabványos keresztezését ágazati előírások szerint 
kell kivitelezni. 
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(4) Felhagyott, feleslegessé vált közműhálózatokat és közműlétesítményeket el kell bontani, 
funkciót vesztett vezeték-létesítmény nem maradhat sem terepszint felett, sem terepszint 
alatt. 

(5) A közlekedésfejlesztést, a területfejlesztést a közmű ágazati fejlesztési tervekkel 
egyeztetni kell a célszerű közös kivitelezés érdekében. 

(6) A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos és 
takarékos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek 
elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe 
venni. A csak távlatban várható közmű számára is a legkedvezőbb nyomvonal fektetési 
helyet szabadon kell hagyni, azt nem szabad elépíteni. 

(7) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a városképi 
megjelenésre, esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni. 

(8) Mindennemű építési tevékenységnél a meglevő és megmaradó közművezetékek vagy 
közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell. 

 
 

Vízellátás 
20. §  

(1) A vízvezetékek védőtávolság igénye az MSZ 7487-es szabványban rögzített előírás 
szerint biztosítandó.  

(2) Gyál kistérségi vízmű vízbázisának hidrogeológiai védőterületén a vízbázisok, a távlati 
vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló létesítmények védelméről szóló vonatkozó 
Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni. 

(3)  A védendő építményektől, objektumoktól maximum 100 m-re tűzcsapot kell 
elhelyezni. 

(4) Új vízbekötés esetén a vízfogyasztást rendeltetési egységenként kell mérni, az üzemeltető 
előírásai alapján. 

(5) Gazdasági, területek beépítéseinél, ahol az oltóvíz mennyisége meghaladja a hálózatból 
kivehető vízmennyiséget, helyi megoldással kiegészítve, tűzi-víztároló építésével kell az 
oltó-vízigényt biztosítani. 
 

Csatornázás 
21. §  

(1) A szennyvizekkel a környezetet szennyezni nem szabad, ezért: 
a.) A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása a 

település egész területén tilos, az még átmenetileg – rövid időre - sem lehetséges. 
b.) A nyílt árkokba való szennyvízrákötéseket, valamint a felhagyott kutakba történő 

szennyvíz bevezetéseket meg kell szüntetni. 
c.) A település csatornázásra került utcáiban, a csatorna kiépítését követően az érintett 

telkek tulajdonosait a közcsatornára való rákötésre kötelezni kell. 
d.) A településen gazdasági területet kialakítani csak szennyvízcsatornára való 

csatlakozási lehetőség rendelkezésre állása esetén szabad. 
(2) A város új beépítési területein elválasztott rendszerű csatornahálózatot kell létesíteni. 
(3) Vállalkozási, gazdasági, ipari területről a kibocsátott szennyvíz szennyezettségének a 

közcsatornára való rákötési előírásoknak meg kell felelni, az ettől eltérő szennyezettségű 
vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség 
mértékéig - elő kell tisztítani. 

(4) Karbantartás, illetve belvíz védekezés számára 
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a.) az önkormányzati és társulati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-3 m, a már elépített 
helyeken a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon 
legalább 1 m, 

b.) az önkormányzati és egyéb kezelésben levő tavak partélétől 5 m szélességű sáv 
szabadon kell hagyni. 

(5) Vízgazdálkodási területként lejegyzett területet (árok, vízfolyás, vízmosás, stb.) egyéb 
célra hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján a Környezetvédelmi 
Felügyelőség engedélyével szabad. 
a.) A terület hosszú távú arculatformálása és a kedvezőbb területgazdálkodás érdekében a 

csapadékvíz elvezetésére: Zárt illetve nyílt csapadékvíz elvezető rendszert kell építeni 
a burkolt utakkal feltárt beépített, illetve a beépítésre szánt területen. A beépített, 
illetve a beépítésre szánt területen burkolt út csak vízelvezetéssel együtt építhető. 

b.) Nyílt árkos csapadékvíz elvezetési rendszer és elszikkasztás tartható fenn, a már 
üzemelő közlekedési utak mentén. 

(6) A csapadékvíz élővízbe történő bevezetése előtt hordalékfogó műtárgy elhelyezése 
kötelező, mely vízjogi létesítési engedély köteles. 

(7) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét egész a végbefogadóig 
ellenőrizni kell minden nagyobb (fél ha-t meghaladó telekterületű) beruházás létesítése 
esetén.  

(8) 20 db, illetve annál több gépkocsit befogadó parkolókat kiemelt szegéllyel kell kivitelezni, 
hogy a felületén összegyűjthető legyen a csapadékvíz, az ne folyhasson közvetlen a 
zöldfelületre.  
 

Földgázellátás 
22. §  

(1) A települést érintő nagyközép-, és középnyomású vezetékek ágazati előírás szerinti 
biztonsági övezetét - (nagyközépnyomású vezeték esetén 5-5-m, középnyomásnál 3-3 m) 
– szabadon kell hagyni. Olyan tevékenység, amely a biztonsági övezet területének igénybe 
vételével folytatható, csak a szolgáltató hozzájárulásával lehetséges. 

(2) Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat kell 
elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem 
helyezhetőek el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület 
alárendeltebb homlokzatára szerelhetőek.  

(3) A termékvezetékek védőövezeten belüli beépíthetőség feltételeit a vonatkozó jogszabály 
tartalmazza, melyet be kell tartani. 

(4) Termékvezetékek: DN 400 mm-es Barátság I.: 10-10 m, DN 600 mm-es Barátság II.: 18-
18 m, DN 200 mm-es Százhalombatta-Tiszaújváros: 13-13 m, Százhalombatta -Ferihegy: 
7-7 m 

 
Villamosenergia-ellátás 

23. §  
(1) A meglévő középfeszültségű 20 kV-os oszlopokra fektetve épített villamoshálózatokról 

szóló előírásban az MSZ 151 sz. szabvány szerint rögzített biztonsági övezetet szabadon 
kell hagyni. 

(2) A településen új (közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási) villamosenergia ellátási 
hálózatot építeni, illetve a meglévő hálózat rekonstrukcióját elvégezni elsődlegesen 
földkábeles illetve indokolt esetben légkábeles elhelyezéssel szabad. 

(3) A településen törekedni kell a légvezetékes kábelhálózatok egy tartószerkezeten történő 
elhelyezésére. 
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(4) Új közvilágítási hálózat létesítésekor, illetve meglevő közvilágítási hálózat 
rekonstrukciója során csak energiatakarékos lámpatestek helyezhetők el. 

(5) A meglévő középfeszültségű 20 kV-os oszlopokra fektetve épített villamoshálózatokról 
szóló előírásban az MSZ 151 sz. szabvány szerint rögzített biztonsági övezetet szabadon 
kell hagyni.  

A föld feletti villamos vezetékek biztonsági övezete a vezeték mindkét oldalán a szélső, 
nyugalomban lévő vezetőtől kifelé mérten: 

- 220 kV-on   18,0 -18,0 m 

 -120 kV-on   13,0 -13,0 m 

- 20 kV-on  belterületen 2,5 -  2,5 m, 

- 20 kV-on  külterületen 5,0 - 5,0 m, 

- 0,4 kV-on  1,0 - 1,0 m. 
 

Hírközlés 
24. §  

(1) A város közigazgatási területén új távközlési hálózatot létesíteni, ill. meglévő hálózat 
rekonstrukcióját létesíteni vagy föld alatti (földkábel, alépítmény), vagy más légkábeles - 
kisfeszültségű és közvilágítási, kábel TV - hálózatokkal egy tartószerkezeten történő 
elhelyezéssel szabad. 

(2) A mikrohullámú összeköttetés biztosítására szükséges, előirt magassági korlátozás 
betartandó. 

(3) A hírközlési létesítmények elhelyezésének lehetőségeit és feltételeit a vonatkozó 
magasabbrendű joszabályok szabályozzák. 

(4) Gyál város közigazgatási területén vezeték nélküli – rádiótelefon - létesítményénél a 
magasabbrendű joszabályok előírásait kell figyelembe venni. 

(5) Mezőgazdasági területen, a tervezett fejlesztési területeket kivéve, lakóövezettől, illetve 
lakóövezetnek szánt területtől 100,0 m-re mobiltelefon antenna létesíthető, amelynek a 
legnagyobb építménymagassága: 40,0 m lehet. Tervezett fejlesztési területen antennát 
elhelyezni a területre készített szabályozási terv alapján lehet. 

 
IX.  FEJEZET 

 
9. Építés általános szabályai 

 
Általános építési előírások  

25. §  
(8) Építés előtt talajmechanikai vizsgálatokkal kell igazolni az adott telek 

beépíthetőségét, ha: 
a.) vízfelületek vagy mély fekvésű, vizenyős területek közelében tervezett 

beruházásról van szó és a vízügyi hatóság nyilvántartása szerint indokolt; 
b.) a terület építésföldtani adottságai alapján valószínűsíthető talajmechanikai 

probléma megjelenése; 
c.) a tervezett építmény méretei, terhelése vagy az alkalmazni kívánt szerkezet 

különlegessége megköveteli a különleges körültekintést, 
d.) vízgazdálkodási övezetek 50 méteres védőtávolsága által érintett telkeken 

tervezett beruházások esetén, ha a telek építési helye az 50 méteres 
védőtávolságon belül esik. Az adott telek beépítésének feltétele fentieken túl a 
vízügyi szakhatóság hozzájárulása is, 

e.) az építményben pinceszint kialakítása is tervezett. 
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(9) Feltöltött területek beépítésének feltétele - a magasabb rendű jogszabályok 
figyelembevételével - részletes talajmechanikai szakvéleményt, és környezetföldtani 
viszonyokat bemutató talajszennyezettség és talajgáz mérést igazoló dokumentáció 
készítése. 

(10) Az építési övezetekben terepszint alatti építmények maximum egy szint mélységig, a 
talajmechanikai adottságoknak megfelelően, a magasabbrendű jogszabályok szerint 
létesíthetők. 

(11) Lakó és Vegyes övezet telkein terepszint alatti és feletti gépkocsi tároló elhelyezése 
és helybiztosítása az alábbiakban felsoroltak szerint lehetséges: 

a.) Fő irányelv, hogy az adott övezetben meghatározott fő rendeltetési egység 
épülettömegén belül rendeltetési egységenként minimum 1 db személygépkocsi 
tárolót kell elhelyezni 

b.) Amennyiben az a) pontban meghatározott szerint a személygépkocsi tároló 
elhelyezése a főrendeltetési egységben nem kerül sor, - a legnagyobb beépítési 
lehetőséget figyelembe véve az építési helyen belül az övezeti előírások 
betartásával- rendeltetési egységenként minimum 30m2 beépíthető területet kell 
biztosítani személygépkocsi tároló és egyéb kiegészítő funkciójú épület számára. 

c.) Az építési övezetek beépítési számításánál a 30 m2-t figyelembe kell venni. 
(12) Gazdasági és Településközponti vegyes övezetek területén- kivéve a Vt-9 övezetet- 

a 300 m2-nél nagyobb alapterületű kereskedelmi építmény nem létesíthető vagy ezt 
meghaladó méretre nem bővíthető. 

(13) Telkeken áthaladó vezetékek védőtávolságain belül építési hely nem jelölhető ki, a 
közművezeték kiváltásáig. 

(14) Antenna és egyéb gépészeti berendezés az utcai homlokzaton nem helyezhető el. 
(15)  Beépítésre szánt területek saroktelkei közterületi határain épített kerítésének, az utcai 

kerítésvonalak metszéspontjától mért, minimum 10-10 m-es szakaszaira eső kerítés, a 
legfeljebb 50 cm magas lábazaton kívüli részét teljesen áttörten (átláthatóan), egybefüggő 
tömör felület nélkül kell kialakítani. 

(16) Kertvárosias lakóövezet területén, utcafronton tömör kerítés legfeljebb 2 m-es 
magassággal létesíthető. 

(17) Településközpont övezet területén legfeljebb 2,0 m magas áttört kerítéssel keríthető le. A 
lábazat a magasság maximum 30%-a lehet. A lábazat feletti szerkezetnek minimum 70%-
os áttörtségűnek kell lennie. 

(18)  Az egyes övezetek megengedett beépítési magasságának meghatározása a 
magasabbrendű jogszabály figyelembevételével az épületmagasság alkalmazásával 
történik. 

 
X.  FEJEZET 

 
10. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi 

szint követelményei 
 
(1) A település külön előírásban meghatározott katasztrófa védelmi besorolásának 

megfelelő tartalommal elkészített katasztrófa elhárítási - védelmi terv előírásait 
együttesen kell alkalmazni az országos szabályzatok, valamint a helyi ár- és 
belvízvédelmi, tűz- és robbanásvédelmi, környezetbiztonsági előírásokkal. 
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MÁSODIK RÉSZ 
 

XI.  FEJEZET 
 

11. Beépítésre szánt építési övezetek előírásai 
 

A lakóterületek övezeteinek (L) általános előírásai 
26. §  

(1) Az övezetben a helyi lakosság alapellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató és 
vendéglátó funkció csak lakófunkcióval vegyesen, a szintterület- az összes építményszint 
bruttó alapterülete- 33%-án létesíthető. 

(2) Lakóterületen 10,0 m-nél kisebb utcafronti szélességű telek nem építhető be. 
(3) Az építési telken az építési helyet az egyes övezetek táblázataiban megadott elő-, oldal- 

és hátsókert méretei szerint kell meghatározni, a magasabb rendű jogszabályok 
előírásainak betartása mellett. 

(4) Az előkert mérete, ha a kialakult állapot indokolja az egyes építési övezetekben megadott 
értéktől az alábbiak szerint eltérhet: 

a.) 3 méter 
b.) előkert nélküli  

(5) Az előkert mérete 5 méterről 3 méterre csökkenhet, ha a kialakult telekmélység kisebb, 
mint 20 m.  

(6) Oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert legkisebb mérete minimum 4 m lehet, 
amennyiben a telek utcafronti szélessége kisebb, mint 12 m a vonatkozó magasabb rendű 
jogszabályok előírásainak betartása mellett. 

(7) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az épületet a telekhatártól 1,0 m-re, vagy 
minimum 3 m-re kell elhelyezni, továbbá az épület tetőszerkezete a szomszédos telek fölé 
nem nyúlhat.  

(8) A hátsókertben a kötelező oldalkert megtartásával a hátsó telekhatártól 3,00 m távolságon 
kívül lakóépület kiegészítő funkcióját ellátó valamennyi melléképítmény, 
mosókonyha, nyárikonyha, gépkocsi és egyéb tároló épület elhelyezhető.  

(9) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények csak az építési helyen belül és az 
oldalsó telekhatártól mérve legalább 3 m távolságra helyezhetők el: 

a.) közműpótló műtárgy, 
b.) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
c.) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop 
d.) kerti építmény 

(10) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények a telken bárhol - építési helyen 
kívül is- elhelyezhetők: 

a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b.) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal és legfeljebb 4 m2 

hasznos alapterülettel), 
c.) kirakatszekrény 

(11) Ha a kialakult telekmélység kisebb, mint 20 m, akkor a hátsókert minimum 3 
méterre csökkenhet.  

(12) Az övezetben az állattartási épületek – a falusias lakóterület kivételével – nem helyezhetők 
el. 

(13) Két vagy többlakásos lakóépületek építése esetén a lakásokat elválasztó 
épületszerkezetek hangszigetelési követelményeinek számítással történő igazolása 
szükséges. 
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A kisvárosias lakóterületek övezeteinek (Lk) részletes előírásai 

27. §  
(1) Az építési övezetben elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül  

a.) kereskedelmi, szolgáltató,  
b.) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
c.) kulturális, közösségi szórakoztató 
d.) szállás jellegű 
e.) igazgatási, iroda 
f.) sport 

(2) Az Lk-1 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód: szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 1000 
c.) A beépítésnél alkalmazható terepszint feletti legnagyobb beépítettség (%): 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m): 10 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m): 3,0 
h.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 
i.) Szintterületi mutató: 1,5 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
l.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
m.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(3) Az övezet területén legfeljebb tizenkét lakásos lakóépület építhető. 
 

A kertvárosias lakóterületek övezeteinek (Lke) általános előírásai 
28. §  

(1) Az építési övezetben elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül  
a.) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,  
b.) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
c.) kulturális, 
d.) igazgatási, iroda 
e.) sport 
f.) szállás jellegű 

rendeltetést is tartalmazhat. 
(2) A kertvárosias lakóövezetben telkenként legfeljebb három épület helyezhető el az 

alábbiak szerint. 
a.) 550 teleknégyzetméterig , 1 lakóépület (melyben legfeljebb 1 lakás lehet) és 1 

kiegészítő funkciójú épület,  
b.) 550-800 teleknégyzetméter között 1 lakóépület (melyben legfeljebb 2 lakás lehet ) 

és egy kiegészítő funkciójú épület 
c.) 800 teleknégyzetméter feletti teleknagyság esetén,  

ca.) 1 legfeljebb kétlakásos lakóépület, 
cb.) 2 egylakásos lakóépület 
és egy kiegészítő funkciójú épület helyezhető el. 

(3) A magastetős építmények tetőhajlásszöge: 15-50° között lehet.  
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A kertvárosias lakóterületek övezeteinek (Lke) részletes előírásai 
29. §  

(1) Az Lke-1 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód: oldalhatáron álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 550 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m): 5,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 
h.) Szintterületi mutató: 0,8 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető. 
 

30. §  
(1) Az Lke-2 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 720 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m): 5,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 
h.) Szintterületi mutató: 0,8 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 3,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén legfeljebb kétlakásos lakóépület építhető. 
 

31. §  
(1) Az Lke-3 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 450 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m): 5,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 
h.) Szintterületi mutató: 0,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 3,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén legfeljebb egylakásos lakóépület építhető. 
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32. §  
(1) Az Lke-4 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: ikres 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 450 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m): 5,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 
h.) Szintterületi mutató: 0,8 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 3,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén legfeljebb egylakásos lakóépület építhető. 
 

33. §  
(1) Az Lke-5 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: zártsorú 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 450 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m): 5,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 
h.) Szintterületi mutató: 0,8 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): --- 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén legfeljebb egylakásos lakóépület építhető. 
 

A falusias lakóterületek övezeteinek (Lf) általános előírásai 
34. §  

(1) Az építési övezetben elhelyezhető épület a lakó rendeltetésen kívül: 
a.) lakó,(legfeljebb kétlakásos) 
b.) kereskedelmi, szolgáltató,  
c.) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
d.) kulturális,közösségi szórakoztató 
e.) igazgatási, iroda 
f.) sport 
g.) szállás jellegű 
h.) mező és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró 

gazdasági tevékenységi célú 
rendeltetést is tartalmazhat. 

(2) Az övezet telkein lakófunkciótól eltérő épület kizárólag lakófunkcióval együtt 
helyezhető el. 

(4) A falusias lakóövezetben telkenként legfeljebb három épület helyezhető el az alábbiak 
szerint. 
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a.) 550 teleknégyzetméterig , 1 lakóépület (melyben legfeljebb 1 lakás lehet) és 1 
kiegészítő funkciójú épület,  

b.) 550-800 teleknégyzetméter között 1 lakóépület (melyben legfeljebb 2 lakás lehet) 
és egy kiegészítő funkciójú épület 

c.) 800 teleknégyzetméter feletti teleknagyság esetén,  
ca.) 1 legfeljebb kétlakásos lakóépület, 
cb.) 2 egylakásos lakóépület 
és egy kiegészítő funkciójú épület helyezhető el. 

(5) A magastetős építmények tetőhajlásszöge: 15-50° között lehet.  
 
 

A falusias lakóterületek övezeteinek (Lf) részletes előírásai 
35. §  

(1) Az Lf-1 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód: szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 1000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m): 5,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 
h.) Szintterületi mutató: 0,8 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 3,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
36. §  

(1) Az Lf-2 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód: oldalhatáron álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 800 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m): 5,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 
h.) Szintterületi mutató: 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 
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XII.  FEJEZET 
 

A településközpont területek (Vt) építési övezeteinek általános előírásai 
37. §  

(1) Az építési övezetben elhelyezhető épület a -lakó rendeltetésen kívül-: 
a.) kereskedelmi, szolgáltató, szállás 
b.) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 
c.) kulturális, közösségi szórakoztató 
d.) igazgatási, iroda 
e.) sport 
f.) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb 

közösségi szórakoztató 
rendeltetést is tartalmazhat. 

(2) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények csak az építési helyen belül és az 
oldalsó telekhatártól mérve legalább 3 m távolságra helyezhetők el: 

a.) közműpótló műtárgy, 
b.) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 
c.) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop 
d.) kerti építmény. 

(3) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények a telken bárhol - építési helyen 
kívül is- elhelyezhetők: 

a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b.) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal és legfeljebb 4 m2 

hasznos alapterülettel), 
c.) kirakatszekrény, 

(4) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az épületet a telekhatártól 1,0 m-re, vagy 
minimum 3 m-re kell elhelyezni, továbbá az épület tetőszerkezete a szomszédos telek fölé 
nem nyúlhat.  

(5) Az övezet területén telkenként legfeljebb 3 épület helyezhető el. 
(6) A nem lakófunkciójú településközponti vegyes területek előkertje nem keríthető le, 

ahol a kialakult állapotot figyelembe véve ez lehetséges. Ezen a területen parkolás 
céljára helyet kell biztosítani. 
 

A településközpont vegyes területek (Vt) építési övezeteinek részletes előírásai 
38. §  

(1) A Vt-1 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód: szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): kialakult 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m): 10 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 
h.) Szintterületi mutató: 2,4 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 
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39. §  
(1) A Vt-2 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: oldalhatáron álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 700 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m): 7,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 
h.) Szintterületi mutató: 2,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,5 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén lakó rendeltetésű épületek elhelyezése estén az alábbi előírások 
tartandók be: 
a.) beépítés legnagyobb megengedett mértéke: 30 % 
b.) szintterületi mutató legnagyobb megengedett mértéke:0,8 
c.) zöldfelület legkisebb mértéke: 50 % 
d.) oldalkert legkisebb mértéke: 5,0 m 
e.) a legnagyobb megengedett építménymagasság: 5,5 m. 

(3) Az övezet területén maximum 2 lakás helyezhető el, amelyek 800 m2 teleknagyság felett 
önálló épületbe is elhelyezhetők. 

 
40. §  

(1) A Vt-3 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód: zártsorú 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 700 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m): 7,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 25 
h.) Szintterületi mutató: 1,4 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 0,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén lakótól eltérő rendeltetés elhelyezése estén az alábbi előírások 
tartandók be: 
a.) lakótól eltérő rendeltetés az épület szintterületének az összes építményszint bruttó 

alapterületének legfeljebb 66%-án, az épületek földszintjén helyezhető el, 
b.) ha a kialakult lakótól eltérő rendeltetés 66 %-tól magasabb mértékű, akkor az 

újjáépítésnél a kialakult eltérő funkció mértéke tartható. 
c.)  Az övezet területén maximum 2 lakás helyezhető el, amelyek 800 m2 teleknagyság 

felett önálló épületbe is elhelyezhetők. 
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41. §  
(1) A Vt-4 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: oldalhatáron álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 700 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 40 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 40 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m): 5,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 
h.) Szintterületi mutató: 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 3,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén maximum 2 lakás helyezhető el, amelyek 800 m2 teleknagyság felett 
önálló épületbe is elhelyezhetők. 
 

42. §  
(1) A Vt-5 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: oldalhatáron álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 700 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m): 7,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 
h.) Szintterületi mutató: 1,4 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén lakótól eltérő rendeltetés elhelyezése estén az alábbi előírások 
tartandók be: 
a.) lakótól eltérő rendeltetés az épület szintterületének legfeljebb az összes építményszint 

bruttó alapterületének 66%-án, az épületek földszintjén helyezhető el,  
b.) ha a Kialakult lakótól eltérő rendeltetés 66 %-tól magasabb mértékű, akkor az 

újjáépítésnél a kialakult eltérő funkció mértéke tartható. 
(3) Az övezet területén maximum 2 lakás helyezhető el, amelyek 800 m2 teleknagyság felett 

önálló épületbe is elhelyezhetők. 
 

43. §  
(1) A Vt-6 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: zártsorú 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 1000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m): 6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m): 3,0 
h.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 
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i.) Szintterületi mutató: 0,8 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): - 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
l.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 0 
m.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén maximum 2 lakás helyezhető el, amelyek 800 m2 teleknagyság felett 
önálló épületbe is elhelyezhetők. 

 
44. §  

(1) A Vt-7 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód: szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 700 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m): 6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 40 
h.) Szintterületi mutató: 0,8 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 3,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezet területén lakótól eltérő rendeltetés elhelyezése estén az alábbi előírások 
tartandók be: 
a.) lakótól eltérő rendeltetés az épület szintterületének legfeljebb az összes építményszint 

bruttó alapterületének 66%-án, az épületek földszintjén helyezhető el, 
b.) ha Kialakult lakótól eltérő rendeltetés 66 %-tól magasabb mértékű, akkor az 

újjáépítésnél a kialakult eltérő rendeltetés mértéke tartható. 
(3) Az övezet területén maximum 2 lakás helyezhető el, amelyek 800 m2 teleknagyság felett 

önálló épületbe is elhelyezhetők. 
 

45. §  
(1) A Vt-8 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód: szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 1000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m): 8,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 
h.) Szintterületi mutató: 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
46. §  

(1) A Vt-9 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód: szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 2000 
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c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 40 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 40 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m): 5,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 20 
h.) Szintterületi mutató: 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 5,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az építési övezet Ady Endre utcai telkein elhelyezhető épületek homlokzatának, illetve 
tető héjalásának anyaghasználata során fémlemezfedés nem alkalmazható, valamint a 
homlokzat anyaghasználata során törekedni kell a természetes anyagok alkalmazására. 

(3) Az építési övezet épületeinek homlokzatát tagoltan kell kialakítani. 
(4) Az övezetben alábbi felsorolt rendeltetésű épületek nem helyezhetők el: 

a.) a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges egyéb 
közösségi szórakoztató 

b.) lakó 
c.) hitéleti, nevelési, oktatási, szociális 
d.) igazgatási 
e.) sport 
f.) szállás 

 
47. §  

(1) A Vt-10 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód: szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2): 1000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%): 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m): 8,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 20 
h.) Szintterületi mutató: 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az övezetben melléképület nem építhető. 
(3) Az övezetben a fő rendeltetési egységet kiegészítő funkciók a főépületben helyezhetők el. 
(4) Az övezetben elhelyezhető épületek száma az alábbi: 

a.) 3000 m2 területnagyságnál kisebb telken legfeljebb 2 épület, 
b.) 3000 m2 feletti területnagyságú telken legfeljebb 3 épület. 

(5) Az övezetben elhelyezhető lakások száma az alábbi:  
a.) 1000 m2 telken legfeljebb 4 lakás,  
b.) 1000 m2 területnagyság feletti telken, a  
c.) pontban meghatározottakon túl 500 telek-négyzetméterenként, további 1 lakás 

elhelyezhető. 
(6) Az övezet területén lakó rendeltetés elhelyezése esetén az alábbi előírások tartandók be:  

a.) Beépítés legnagyobb megengedett mértéke: 30%. 
b.) Szintterületi mutató legnagyobb megengedett mértéke: 0,8. 
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c.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 50%. 
d.) Oldalkert legkisebb mértéke: 5,0 m. 
e.) Legnagyobb megengedett építménymagasság: 5,5 m. 

(7) A telken elhelyezésre kerülő lakásszám 50%-ának mértékéig a gépkocsitárolást a 
főépületen belül kell megoldani, kivéve 1 lakás elhelyezése esetén. Amennyiben az 
eredmény törtszám, a gépkocsi-tárolóhely számának meghatározása lefelé kerekítéssel 
határozandó meg.  

 
 

XIII.  FEJEZET 
 

Gazdasági területek 
 

A gazdasági területek (Gksz, Gip) építési övezeteinek általános előírásai 
48. §  

 
(1) Nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységet szolgáló építmények elhelyezésére 

szolgál. 
(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 

a.) raktározás 
b.) kereskedelmi szolgáltató  
c.) nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú  
d.) igazgatási, egyéb iroda, 
e.) parkolóház, üzemanyagtöltő (csak részletes szabályozási terv alapján), 
f.) sport, egyéb közösségi szórakoztató épület (lakóterülettől min. 200 m távolságra), 
g.) gazdasági tevékenységi célú épületen belül, a tulajdonos, a használó illetve a 

személyzet számára szolgáló lakás (legfeljebb egy lakás), 
h.) közműépítmény 

(3) A településszerkezeti jelentőségű (a gyűjtő utaknál magasabb rendű) utak mellett, 50 m 
széles teleksávon belül ömlesztett- és darabáru szabadtéri raktározása nem folytatható, de 
gépkocsi tárolásra hasznosítható. 

(4) A Gksz és Gip építési övezetekben az alábbi melléképítmények elhelyezhető 
helyezhetők el, kivéve, ha az egyes építési övezetek részletes előírásai másként 
határozzák meg: 

a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, 
b.) közműpótló műtárgy, 
c.) hulladéktartály-tároló, 
d.) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, 
e.) kerti építmény, 
f.) folyadék- és gáztároló, 
g.) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 
h.) Legfeljebb 20 m2 beépített alapterületű egyszintes portaépület. 

(5) Az újonnan gazdasági övezetté váló területeken építési övezetben az elő, oldal és 
hátsókert legkisebb mélységét a magasabbrendű jogszabályok vonatkozó előírásai 
szerint kell kialakítani, kivéve ahol ezt az övezeti előírás és a szabályozási terv 
másképp határozza meg. 

(6) Ha a gazdasági terület lakó, különleges vagy vegyes területtel határos, akkor a 
szomszédos lakó, különleges - vagy településközpont területek felé, a gazdasági 
övezetbe tartozó építési telek területén, a telekhatárok mentén, összefüggő, 
többszintes védőzöld sávot kell kialakítani, melynek minimális szélessége 5 m. 
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(7) A meglévő telephelyek zöldfelületi fedettségének területi csökkentése abban az 
esetben lehetséges, ha kertépítészeti zöldfelület-rendezési tervben méretezett 
többszintes növényállomány kialakításra kerül. 

(8) Az övezetben technológiai okokból szükséges építmények építése céljára, az övezetben 
megadott építménymagasságtól el lehet térni az alábbiak szerint: 

a.) antenna, víztorony, céljára a legnagyobb építménymagasság: 40,0 m. 
b.) kémény, világító berendezés, anyagtároló siló, hirdetőoszlop céljára a legnagyobb 

építménymagasság: 20,0 m. 
 

 
Gazdasági területek építési övezeteinek részletes előírásai 

49. §  
(1) A Gksz-1 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 1500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 0,8 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 3,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
50. §  

(1) A Gksz-2 jelű építési övezet előírásai 
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 10,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 0,6 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
51. §  

(1) A Gksz-3 jelű építési övezet előírásai 
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 2000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 10,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
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h.) Szintterületi mutató 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 7,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 7,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
52. §  

(1) A Gksz-4/a jelű építési övezet előírásai:  
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 9500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 20,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 1,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
53. §  

(1) A Gksz-4/b jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 9500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 50 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 50 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 20 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 1,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
54. §  

(1) A Gksz-5 jelű építési övezet előírásai 
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 2000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 8,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 1,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 7,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 
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55. §  
(1) A Gksz-6 jelű építési övezet előírásai:  

a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 3000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 6,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) Szintterületi mutató 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): --- 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
56. §  

(1) A Gksz-7 jelű építési övezet előírásai:  
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 1200 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) Szintterületi mutató 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 
 

57. §  
(1) A Gksz-8 jelű építési övezet előírásai:  

a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 10000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 10,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) Szintterületi mutató 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): ** 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): - 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Kizárólag technológiai okokból megengedett legnagyobb építménymagasság 14 m.  
(3) Az oldalkert szélességét a terv szerint, a tervezett közutak védőtávolsága határozza meg. 
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58. §  
(1) A Gksz-9 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 50 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 50 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 20,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 1,5 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek nem helyezhetők el: 
a.) parkolóház, üzemanyagtöltő (csak részletes szabályozási terv alapján), 
b.) sport, egyéb közösségi szórakoztató épület (lakóterülettől min. 200 m távolságra), 
c.) gazdasági tevékenységi célú épületen belül, a tulajdonos, a használó illetve a 

személyzet számára szolgáló lakás (legfeljebb egy lakás), 
 

59. §  
(1) A Gksz-10 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 1500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 7,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
h.) Szintterületi mutató 0,8 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 4,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Új beépítés esetén jelen rendelet mellékletét képező szabályozási tervlapja szerinti, 
kötelező zöldfelületi területsávban háromszintes növénytelepítést (fa, cserje, gyep) kell 
kialakítani az építmények használatbavételéig. 

 
60. §  

(1) A Gksz-11 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 15,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10,0 
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k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
61. §  

(1) A Gksz-12 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 3000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 50 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 50 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 10,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
k.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
62. §  

(1) A Gksz-13 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 2500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 3,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
k.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
63. §  

(1) A Gksz-14 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 50000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 40 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 40 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 17,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) Szintterületi mutató 0,6 
i.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az elő és oldalkert szélességét a szabályozási terv szerint, a közutak védőtávolsága 
határozza meg. 

 
64. §  

(1) A Gksz-15 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 50000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 40 
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d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 40 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 30,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) Szintterületi mutató 0,6 
i.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az elő és oldalkert szélességét a szabályozási terv szerint, a közutak védőtávolsága 
határozza meg. 

 
65. §  

(1) A Gksz-16 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) * 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) * 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) * 
e.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): * 
f.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb beépítési magasság (m) * 
h.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) * 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): * 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): * 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): * 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 
* a beépítés paraméterei a magasabb rendű jogszabályok szerint határozhatók meg az 
illeszkedést figyelembe véve. 

 
66. §  

(1) A Gip-1 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 1000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 35 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 35 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) Szintterületi mutató 0,5 
i.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az elő, oldal és hátsókert szélességét a szabályozási terv határozza meg. 
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XIV.  FEJEZET 
 

Különleges területek 
Különleges területek (K) építési övezeteinek általános előírásai 

67. §  
(1) Az építési övezet területén az előkert mélysége minimum 5 méter. 
(2) A területek nem beépítésre szánt és szilárd burkolattal nem fedett területeit többszintes 

növényállományú (fa, cserje, gyep) zöldfelületként kell kialakítani. 
 

Különleges területek építési övezeteinek részletes előírásai 
68. §  

(1) A Kt jelű építési övezet előírásai 
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) kialakult (K) 
c.) Az építési telek legkisebb szélessége (m) kialakult (K) 
d.) Az építési telek legkisebb mélysége (m) kialakult (K) 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 10,0 
f.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 10 
g.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
h.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság* (m) 10,0 
i.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 50 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10,0 
l.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10,0 
m.) A Közműellátás mértéke: részleges 

(2) Hagyományos temetkezés céljára új sírkert a temető telekhatárától 30 m-re alakítható ki. 
Urnás temetkezés céljára építmény a telekhatártól 10 m-re helyezhető el. 

(3) Az építési övezetben temető alakítható ki, tartható fenn és az azt kiegészítő funkciójú 
épület, építmény helyezhető el. 

(4) A legnagyobb építménymagasság értéke kripta esetén 3m, *temetőkápolna esetén 10 
m. 

(5) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 
a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, 
b.) hulladéktartály-tároló, 
c.) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, 
d.) kerti építmény, a tűzrakóhely kivételével, 
e.) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

 
69. §  

(1) A Ksp-1 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód Ikres 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 10000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 12 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
h.) Szintterületi mutató 1,4 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
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k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 
a.) sport 
b.) szállás jellegű 
c.) legfeljebb a beépített alapterület 50%-ig kiterjedő kereskedelmi, szolgáltató 
d.) legfeljebb a beépített alapterület 50%-ig kiterjedő egészségügyi 
e.) legfeljebb a beépített alapterület 50%-ig kiterjedő kulturális 
f.) legfeljebb a beépített alapterület 50%-ig szállás jellegű 
g.) a tulajdonos, a használó illetve a személyzet számára szolgáló lakás (legfeljebb egy 

lakás). 
(3) A Ksp-1 és Ko-2 építési övezetek határán összekötő folyosó elhelyezhető, az alábbi 

előírások szerint: 
a.) Az összekötőfolyosó építésének feltétele az elhelyezéséhez és a tűzszakaszolásához az 

illetékes tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulása. 
b.) az összekötő folyosó kizárólag átközlekedési célú rendeltetéssel kerülhet kialakításra, 
c.) az összekötő folyosó legnagyobb homlokzatmagassága 5 m-t nem haladhatja meg, 
d.) az összekötő folyosó a Ksp-1 jelű építési övezetben megépítésre kerülő sportcsarnok 

építészeti kialakításával összhangban, azonos anyaghasználattal és tetőhajlásszöggel 
alakítható ki, 

e.) az összekötő folyosó homlokzata felületének legalább 50%-ban átláthatónak kell 
lennie, 

f.) az összekötő folyosó legfeljebb 5 m szélességgel alakítható ki. 
 

70. §  
(1) A Ko-1 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 9,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 50 
h.) Szintterületi mutató 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 
a.) oktatási 
b.) egészségügyi 

71. §  
(1) A Ko-2 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód Ikres 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 30 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 9,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 50 
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h.) Szintterületi mutató 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) A Ko-2 és Ksp-1 építési övezetek határán összekötő folyosó elhelyezhető, az alábbi 
előírások szerint: 
a.) Az összekötőfolyosó építésének feltétele az elhelyezéséhez és a tűzszakaszolásához az 

illetékes tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulása. 
b.) az összekötő folyosó kizárólag átközlekedési célú rendeltetéssel kerülhet kialakításra, 
c.) az összekötő folyosó legnagyobb homlokzatmagassága 5 m-t nem haladhatja meg, 
d.) az összekötő folyosó a Ksp-1 jelű építési övezetben megépítésre kerülő sportcsarnok 

építészeti kialakításával összhangban, azonos anyaghasználattal és tetőhajlásszöggel 
alakítható ki, 

e.) az összekötő folyosó homlokzata felületének legalább 50%-ban átláthatónak kell 
lennie, 

f.) az összekötő folyosó legfeljebb 5 m szélességgel alakítható ki. 
 

72. §  
(1) A Kkm-1 jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód Szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) kialakult 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 25 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 25 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 50,0 
h.) Szintterületi mutató 0,7 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: részleges 
m.) Rendeltetés: kialakult 

 
73. §  

(1) A Kkm-2 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód Szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 10 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 10 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 6,0* 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 60,0 
h.) Szintterületi mutató 0,1 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
k.) A Közműellátás mértéke: részleges 
l.) Rendeltetés: kialakult 

*Víztorony esetében a kialakult állapotnak megfelelően 
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74. §  
(1) A Kksz jelű építési övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód Szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 40 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 40 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 10 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 
h.) Szintterületi mutató 1,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 
a.) szolgáltató 

(3) Az építési övezetben reklámozás céljára megengedett legnagyobb építménymagassági 
túllépés mértéke nem haladhatja meg a 60 %-ot, azaz legfeljebb 16 m magas új 
reklámoszlop (un. „totemoszlop”) helyezhető el, a városképi szempontokra 
tekintettel. 
 

75. §  
(1) A Kre-Tf jelű építési övezet (termálfürdő) előírásai: 

a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 450.000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)  15 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 35,0 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítési magasság (m) 20,0 
f.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány* (%) 50 
g.) A Közműellátás mértéke: teljes 

* a zöldfelületi arány a nyílttéri vízfelületekkel együtt számítható 
(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 

a.) termálfürdő 
b.) kereskedelmi, szolgáltató 
c.) sport 

(3) Az övezetben az alábbi melléképítmények, létesítmények helyezhetők el. 
a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, 
b.) hulladéktartály-tároló, 
c.) kerti építmény, 
d.) antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

 
76. §  

(1) A Kre-Th jelű építési övezet (termálhotel) előírásai: 
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 15000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)  15 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 35,0 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 20,0 
f.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány* (%) 45,0 
g.) A Közműellátás mértéke: teljes 
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*a zöldfelületi arányban a zöldtetők részesedése nem lehet több mint 10%. 
(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 

d.) kereskedelmi, szolgáltató 
e.) sport 
f.) szállás 
 

77. §  
(1) A Kre-Ap jelű építési övezet (apartmanházas szállás) előírásai: 

a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 8000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 15 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30,0 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 15,0 
f.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 60,0 
g.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 
a.) kereskedelmi, szolgáltató 
b.) sport 
c.) szállás 

 
78. §  

(1) A Kre-Üd jelű építési övezet (üdülőházas szállás) előírásai: 
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 300 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 15 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 30 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 
f.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 60 
h.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 
a.) kereskedelmi, szolgáltató 
b.) sport 
c.) szállás 
 

79. §  
(1) A Kre-Vsp jelű építési övezet (vizisport telep) előírásai: 

a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe* (m2) 2000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)  15 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 15 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
f.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány* (%) 70 
g.) A Közműellátás mértéke: részleges 

*a zöldfelületi arány max. 10%-a lehet vízfelület. 
(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 

a.) szolgáltató 
b.) sport 
 

80. §  
(1) A Kre-Sp1 jelű építési övezet (sport központ) előírásai: 
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a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 10000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)  15 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 25 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 15 
f.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 55 
g.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 
a.) kereskedelmi, szolgáltató 
b.) sport 

 
81. §  

(1) A Kre-Sp2 jelű építési övezet (sport telep) előírásai: 
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 20000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)  15 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 15 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
f.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 65 
g.) A Közműellátás mértéke: teljes 

(2) Az építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 
a.) kereskedelmi, szolgáltató 
b.) sport 
 

82. §  
(1) A Kh jelű építési övezet (kommunális hulladékkezelő telep) előírásai: 

a.) Beépítési mód  Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 200000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 10,0 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 10,0 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság* (m) 10,0 
f.) Szintterületi mutató (max.) 0,1 
g.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert**(m):  10,0 
h.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m):  10,0 
i.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány***(%) 40,0 
j.) A Közműellátás mértéke: teljes 
*megengedett legnagyobb szintszám: F+1; 
**kivéve: a bejárati portaépület telekhatárra elhelyezhető; 
***Az előírt zöldfelületi fedettség a telep állandó zöldfelületei (belső díszkertek, 
fásítások, védőzöldsávok, elválasztósávok, stb.) mellett a depóniák folyamatos 
rekultivációval biztosítandó. 

(2) Az építési övezet (kommunális hulladék kezelő telep) területen alábbi felsorolt 
rendeltetésű építmények helyezhetők el: 
a.) az üzemeléshez szükséges földművek és egyéb mélyépítési létesítmények,  
b.) megépíthetők az üzemeltetéshez szükséges üzemi és kiszolgáló épületek,  
c.) a tulajdonos, az üzemeltető személyzet számára szolgáló szociális és irodaépület,  
d.) elhelyezhetők a biztonságos üzemeltetéshez szükséges környezetvédelmi és 

közműlétesítmények, biztonsági berendezések,  
e.) telepíthető a telep védelméhez, tájbaillesztéséhez és rekultivációjához szükséges 

növényzet.  
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(3) A terület a környezethasználati engedélyben meghatározott közművesítettségi szint és 
környezetvédelmi infrastruktúra biztosításával építhető be és tarható fenn. 

(4) *A terepszint alatti építmények a terepszint feletti épületek alatt max. egy szint mélységig, 
illetve a hulladékdepónia alatt a technológia által megkívánt mélységben létesíthetők, a 
maximális talaj- és rétegvízszint felett. Kivételt képeznek a közműaknák és a 
talavízfigyelő kutak. 

(5) Az övezet területén a hulladékdepónia koronamagassága max 30 méter lehet. 
(6) A területen áthaladó 20 kV-os elektromos légvezeték 13,0-13,0 m széles védősávján belül 

korlátozott minden építési tevékenység, a védősáv használata az elektromos művek 
biztonsági övezetére vonatkozó előírások betartásával lehetséges. A vezeték ellenőrzése és 
karbantartása érdekében biztosítani kell a hozzáférési lehetőséget, a szolgalmi jogokra 
vonatkozó előírásoknak megfelelően. 

 
XV.  FEJEZET 

 
2. Beépítésre nem szánt övezetek előírásai 

 
A közterületekre (KÖ, Z) vonatkozó részletes előírások 

 
A (KÖu) jelű közlekedési övezetekre vonatkozó előírások 

83. §  
(1) KÖu övezet előírásai: 

a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 5,0 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 7,5 

(2) A közutak építési (szabályozási) szélességén belül a közlekedési létesítmények, a 
közművek létesítményei és berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok 
helyezhetők el. 

(3) A Bem József u. – Gyáli patak közötti terület közhasználatra megnyitott útjait 
kétoldali fásítással kell ellátni. 

 
84. §  

(1) KÖk övezet előírásai (kötöttpályás közlekedés): 
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 5,0 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 10 

 
Általános zöldterületi előírások 

85. §  
(1) A zöldterület a belterület beépítésre nem szánt, jellemzően növényzettel fedett része, 

amely közhasználatú rekreációs szerepet is betöltő, díszkertként is funkcionáló 
köztér. A zöldterület létesítményei a közparkok, közkertek. 

(2) A zöldterületként szabályozott zöldfelületeket a szabályozási terven jelölt helyen, a 
terv szerinti területi kiterjedésben kell megvalósítani és fenntartani. 

(3) A zöldterületi övezetbe tartozó telek nem osztható meg, de azonos övezetbe tartozó telek 
egyesíthetők. 

(4) A meglévő közparkok, közkertek funkcionális és zöldfelületi fejlesztése, 
rekonstrukciója, valamint újak létesítése kertépítészeti kiviteli tervek alapján 
folytatható. 

(5) A zöldterületeken legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el. 
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(6) Az övezetben, különösen a gyermek játszószerek esetén csak a használók testi épségét 
nem veszélyeztető létesítmények helyezhetők el. A park fenntartásáról és a park 
berendezési tárgyainak karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. 

(7) A zöldterületi övezetekben állattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el. 
 

A zöldterületek Zkp övezetére vonatkozó előírások 
86. §  

(1) A Zkp jelű zöldterületi övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 2000 
c.) Az építési telek legkisebb szélessége (m) Kialakult 
d.) Az építési telek legkisebb mélysége (m) Kialakult 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 2,0 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 75 

(2) Az övezet telkeit legalább 75%-os növényzeti fedettséggel kell kialakítani, 50 
négyzetméterenként legalább 1 lombos fa ültetendő. 

(3) Az övezetben az alábbi létesítmények helyezhetők el: 
a.) A pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, 

gyermekjátszótér), 
b.) A terület fenntartásához, használatához szükséges épület. 

(4) Az övezetben a melléképítmények közül az alábbi létesítmények helyezhetők el: 
a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, 
b.) hulladék-tároló, 
c.) kerti építmények, 
d.) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, zászlótartó oszlop. 

 
A zöldterületek Zkp-1 övezetére vonatkozó előírások 

87. §  
(5) A Zkp-1 jelű zöldterületi övezet előírásai: 

h.) Épületek száma: 1 
i.) Beépítési mód Szabadon álló 
j.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb elő- oldal- és hátsókert (m): 5,0 
k.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 5000 
l.) Az építési telek legkisebb szélessége (m) Kialakult 
m.) Az építési telek legkisebb mélysége (m) Kialakult 
n.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 3,0 
o.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 6,0 
p.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 70 

(6) Az övezet telkeit legalább 70%-os növényzeti fedettséggel kell kialakítani, 50 
négyzetméterenként legalább 1 lombos fa ültetendő. 

(7) Az övezetben az alábbi létesítmények helyezhetők el: 
c.) A pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, 

gyermekjátszótér), 
d.) A terület fenntartásához, használatához szükséges épület. 

(8) Az övezetben a melléképítmények közül az alábbi létesítmények helyezhetők el: 
e.) közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, 
f.) hulladék-tároló, 
g.) kerti építmények, 
h.) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, zászlótartó oszlop. 
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A zöldterületek Zke-1 övezetére vonatkozó előírások 
88. §  

(1) A Zke-1 jelű zöldterületi övezet előírásai:  
a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) Kialakult (min.22000) 
c.) Az építési telek legkisebb szélessége (m) Kialakult 
d.) Az építési telek legkisebb mélysége (m) Kialakult 
e.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 10,0 
f.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 10,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 2,0 
h.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
i.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 80 

(2) Az övezetbe tartozó telek nem osztható meg, de azonos övezetbe tartozó telekkel 
egyesíthető. 

(3) Az övezetben legalább 80%-os növényzeti fedettséggel kell kialakítani, legalább 60%-ban 
fás-szárú növényzet alkalmazásával. 

(4) Az övezetben az alábbi létesítmények helyezhetők el: 
a.) A pihenést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely), 
b.) A terület fenntartásához szükséges épület. 

(5) Az övezetben a melléképítmények közül az alábbi létesítmények helyezhetők el: 
a.) közmű-becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, 
b.) hulladéktartály-tároló, 
c.) kerti építmények, 
d.) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, zászlótartó oszlop. 

 
XVI.  FEJEZET 

Erdőterületek 
 

Az erdőterületek (E) övezeteinek általános előírásai 
89. §  

(1) Az erdőterület a település beépítésre nem szánt területének erdőállomány fenntartás, 
erdőtelepítés, erdőművelés céljára szolgáló része. Az erdő övezetek telkei a 
rendeltetésüknek megfelelő erdőgazdálkodási tevékenységek céljára szolgáló területek. 

(2) Az erdő övezetekben erdészeti létesítmények csak az erdőterület nyilvántartásban lévő 
területeken létesíthetők. A kialakítható erdészeti létesítmények: erdészeti magánút, erdei 
vasút, valamint az erdőgazdálkodási tevékenységet, így különösen az erdő védelmét, 
illetve az erdei haszonvételek gyakorlását, az erdő rendeltetését szolgáló műtárgy, kerítés. 

(3) Erdőterület igénybevételével járó tevékenység csak az illetékes hatóság előzetes 
hozzájárulása alapján történhet. 

(4) Azon erdőterületek (erdőtörvény hatálya alá tartozó területek) esetében, ahol az övezeti 
besorolás más tevékenységet tesz lehetővé, ott is az erdőterület igénybevétele csak az 
illetékes hatóság előzetes hozzájárulásával valósulhat meg. 

(5) A gyáli erdőterületek elsődleges rendeltetés szerint gazdasági céllal üzemtervezett és 
üzemtervezésre javasolt erdőterület, valamint védelmi céllal üzemtervezett, illetve ilyen 
célú üzemtervezésre javasolt meglévő és tervezett új erdőterület. Az erdőterület a 
szabályozási terven jelölteknek megfelelően az alábbi övezetekre tagolódik: 
a.) Eg jelű gazdasági célú erdők, 
b.) Ev jelű védelmi célú (védő és védett) erdők. 
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(6) Az erdőterületen belül a valamennyi terület-felhasználási egységben minden megkötöttség 
nélkül elhelyezhető építményeken túl az alábbiak szerint meghatározott építmények 
helyezhetők el:  
a) az erdő rendeltetésének megfelelő építmények,   
b) közlekedési és szállítási építmények,   
c) termékvezetékek, 

(7) Az erdőként nyilvántartott 10 hektárnál nagyobb földrészleten az építési hatóság által 
kijelölt területen - kivéve az elsődlegesen védelmi, természetvédelmi rendeltetésű erdőket 
- az erdőterület fenntartásához vagy erdőterülethez kapcsolódó erdőgazdálkodási vagy 
rekreációs funkció ellátásához szükséges tanyaudvar-terület létesíthető. A tanyaudvar-
területen: 
a.) egy tulajdonosi vagy szolgálati jellegű, a hozzátartozó erdőtől el nem idegeníthető 

lakás és erdészeti célú gazdasági épület, vadászház, 
b.) gazdasági célú erdőben gazdasági épület, turistaház, erdei vendéglő, erdei sport- és 

szabadidős létesítmény építhető. 
(8) A természetvédelem alatt nem álló erdőgazdasági területek művelésénél a területeken 

található védett állatok és növények élőhelyének megóvását, az állatok vonulását és az 
élőhelyek kapcsolatát biztosító ökológiai folyosók megtartását mindenkor biztosítani kell. 

(9) Erdőterületen - a kilátótornyok kivételével - legfeljebb 4,5 m építménymagasságú 
építmények helyezhetők el. 
 

Az erdőterületek Ev és Ek jelű övezeteinek részletes előírásai 
90. §  

(1) Az Ev jelű védelmi erdőterület övezeti előírásai: 
a.) az övezet telkei nem építhetők be, az elsődlegesen védelmi rendeltetésű 

erdőterületeken épület nem helyezhető el; 
b.) Az M0 autópálya melletti tervezett gazdasági területen a meglévő szórvány erdőfoltok 

megszüntetése az erdészeti szakhatóság által elfogadott csereerdősítési terület 
rendelkezésre állása esetén hajtható végre. A csereerdősítésre szánt terület a telken 
belül, a beültetési kötelezettséggel terhelt telekrészen biztosítandó. 

(2) Az Eg jelű gazdasági erdőterületi övezet előírásai: 
a.) az övezetben építési hely az erdő művelési ágból kivont udvar (tanyaudvar) területén 

alakítható ki; 
b.) a tanyaudvar területe nem lehet nagyobb az eredeti erdőterület 0,5 %-ánál. 
c.) az övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok 

legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a 
beépítési mód függvényében – az alábbi táblázat szerint kell meghatározni: 

Eg erdőövezet Mértékegység
Beépíthető legkisebb külterületi telek: ha 10,0
Beépítési mód: szabadonálló
A tanyaudvar terület: telekterület % (max.) 0,5
A beépítettség legnagyobb mértéke: tanyaudvar %-a 25,0
Építménymagasság m (max) 4,5
A zöldfelület (erdő) legkisebb értéke: tanyaudvar %-a 75,0
Terepszint alatti beépítettség: tanyaudvar %-a 25,0

a.) a gazdasági rendeltetésű erdőben a 49.§(6) és (7) bekezdésben foglaltakon túl az 
alábbi rendeltetésű építmények is elhelyezhetők: 
- az erdei turizmust, a szabadidő eltöltését szolgáló építmények, 
- a természetjárást és a testedzést szolgáló építmények (pl. esőbeálló, pad, tűzrakó, 

erdei tornapálya, stb.) 
- gyalogút, kerékpárút, lovaglóút és ezek pihenőhelyei. 
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XVII.  FEJEZET 
Mezőgazdasági területek 

 
A mezőgazdasági területek (Má) övezeteinek általános előírásai 

91. §  
 
(1) A mezőgazdasági terület a település beépítésre nem szánt területének a növénytermesztés 

és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás, 
együttesen mezőgazdasági termelés és az ahhoz szükséges építmények elhelyezésére 
szolgáló része. A mezőgazdasági területek az általános övezetekhez tartoznak, a 
szabályozási terven jelölteknek megfelelően az alábbiak szerint övezetekre tagolódnak: 
a.) Má1 jelű általános mezőgazdasági övezet, 
b.) Má2 jelű korlátozottan beépíthető - általános mezőgazdasági övezet, 
c.) Má3 jelű nem beépíthető - általános mezőgazdasági övezet. 
d.) Má-4 jelű beépíthető - általános mezőgazdasági övezet 

(2) A mezőgazdasági területként nyilvántartott 1,0 hektárnál nagyobb földrészleten az építési 
hatóság által kijelölt területen - kivéve a természetvédelmi – ökológiai szempontból 
kiemelt területeket - a mezőgazdálkodás fenntartásához vagy a mezőgazdálkodáshoz 
kapcsolódó élelmiszeripari funkció ellátásához szükséges tanyaudvar-terület létesíthető. 

(3) A tanyaudvar területe nem lehet nagyobb az eredeti telekterület, vagy birtoktest 5,0%-
ánál. 

(4) Gyál 1 ha alatti mezőgazdasági területei gazdasági és egyéb célú épületekkel nem 
építhetők be, de az 1.500 m2-t meghaladó földrészleteken üvegház, fóliasátor, 
komposztálótelep, továbbá szőlőművelés esetén max. 100 m2 alapterületű pince is 
építhető. 

(5) Lakóépület önállóan egyik mezőgazdasági övezetben sem építhető. 
 
 

A mezőgazdasági területek (Má1 - Má3) övezeteinek részletes előírásai 
92. §  

(1) Az övezetek építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, 
azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a 
beépítési mód függvényében – az alábbi táblázat szerint kell meghatározni: 

Mezőgazdasági övezet:  Mértékegység Má-1 Má-2
Beépíthető legkisebb külterületi telek: ha 5,00 10,00
A max. tanyaudvar-terület: telekterület %-a 5,0 3,0
Beépítési mód:   szabadon álló szabadon álló
Épület rendeltetése:  tanya, gazdasági* tanya, gazdasági*
A beépítettség legnagyobb mértéke: tanyaudvar %-a 25,0 10
Építménymagasság legnagyobb m 4,5 4,5
A tanyaudvar zöldfelület legkisebb értéke: % 25,0 45,0
Terepszint alatti beépített szintterület: tanyaudvar %-a 15,0 5,0

 

Mezőgazdasági övezet:  Mértékegység Má-3 Má-4
Alakítható legkisebb külterületi telek: m2 10000 10000
A beépíthetőség legnagyobb mértéke: tanyaudvar %-a 0 3
Építménymagasság legnagyobb m 0 4,5
Beépítési mód:   - szabadon-álló

*a gazdasági épületen belül egy lakó rendeltetési egység alakítható ki, amelynek alapterülete nem haladhatja 
meg az épület bruttó szintterületének 25%-át. 
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XVIII.  FEJEZET 
Vízgazdálkodási területek 

 
A vízgazdálkodási övezet (V) előírásai 

93. §  
(1) A V jelű övezetbe a kisvízfolyások meder és part területei tartoznak. Az övezetben csak a 

vízgazdálkodással kapcsolatos területhasználatnak megfelelő létesítmények helyezhetők 
el. 

(2) A kisvízfolyások fenntartási sávja a külterületen jellemzően gyepterületként alakítható ki. 
A Gyáli - patak mentén a meder mindkét oldalán 4-4 m szélességű gyepesített területsávot 
kell kialakítani és fenntartani a karbantartás és a gyalogos, és kerékpáros közlekedés 
számára. 

(3) A patak mederrendezésénél, fenntartásánál a természetes vízparti vegetációt a tervezés és 
kivitelezés során biztosítani kell. A beépítésre szánt tereket magára fűző patak medrét 
természet közeli, városképi jelentőségű, értékes környezeti elemként, mérnökbiológiai 
módszerekkel kell kialakítani. 

 
XIX.  FEJEZET 

Különleges beépítésre nem szánt területek 
 

94. §  
A különleges beépítésre nem szánt területek általános előírásai 

 
(1) A terület övezeteiben lakó-, üdülő- és gazdasági épület nem helyezhető el. 
(2) Az övezetekben a területek rendeltetésszerű használatához szükséges, legfeljebb 4,5 

m építménymagasságú, szabadonálló épületek, és egyéb építmények helyezhetők el. 
(3) Az alkalmazható legnagyobb beépítettség 0 és 2 % közötti érték lehet, az övezet 

részletes előírásai szerint. 
(4) Az övezetek rendezése, kialakítása során a meglévő rendezett vízfelületek, valamint a 

meglévő természetes és telepített növényzet védelmét biztosítani kell. 
(5) Az övezetekben kialakított gépjárműforgalmat szolgáló utak és parkolók felületi 

aránya nem haladhatja meg a terület 5%-át. 
 

A „Gyáli Termálfürdő és Tematikus Park” területén tervezett különleges beépítésre 
nem szánt területek részletes előírásai 

95. §  
(1) A Kre-Kk1 jelű övezet (intenzív közösségi kert) előírásai: 

a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) A telek legkisebb területe (m2) 10000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)  10 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 2 
e.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
f.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 90 

 
96. §  

(1) A Kre-Kk2 jelű övezet (extenzív közösségi kert) előírásai: 
a.) Beépítési mód --- 
b.) A telek legkisebb területe (m2) --- 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) --- 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) --- 



 43

e.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 95 
 

97. §  
(1) A Kre-Vz jelű övezet (védő zöldfelület) előírásai: 

a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) A telek legkisebb területe (m2) 10000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 1,0 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
e.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány* (%) 90 

      *az övezet területén többszintes, védőhatású növényállomány telepítendő. 
 

98. §  
(1) A Kre-V jelű övezet (vízfelület) előírásai: 

a.) Beépítési mód Szabadon álló 
b.) A telek legkisebb területe (m2) 10000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint (vízszint)*felett (%) 1,0 
d.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 4,5 
e.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) --- 

*/vízfelületen úszó, vagy lábakon álló beépítés esetén/ 
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HARMADIK RÉSZ 
 

XX.  FEJEZET 
 

2. Egyes településrészek kiegészítő előírásai 
 

Értelmező és záró rendelkezések 
99. §  

(1) Ez a rendelet 2014. ………… napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését 
követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
……………….. önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 

(3) E rendelet mellékletei: 
a.) 1. számú: SZT Szabályozási tervlap (M=1:4.000) 

(4) E rendelet függelékeként kell kezelni: 
a.) 1. számú: A nyilvántartott régészeti lelőhelyek listáját 
b.) 2. számú: Természeti védettség által érintett gyáli területek jegyzékét 
c.) 3. számú: A helyi egyedi védelemre javasolt objektumok listáját 

 
100. §  

E rendelet alkalmazásában: 
1. szintterületi mutató: az építési telken elhelyezhető épületek összes szintterületének 

és az építési telek területének viszonyszáma.  
2. vendéglakás: olyan építmény, amelyben agrárturizmust szolgáló kereskedelmi 

szálláshely kialakítható 
3.  jelentős forgalomkeltő létesítmény: amelynél az OTÉK 4. sz. melléklete alapján 

számított parkolók szám több mint 20 gépkocsi. 
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1. számú MELLÉKLET 

SZT Szabályozási tervlap 

(M=1:4 000) 
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1 számú. FÜGGELÉK 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek listája 
 
Nr Lelőhely neve Azon Korszak Jelenség Hrsz. 

1. 
Gyál, M5-ös 

autópálya mellett 
25565 

bronzkor 
római-kor, szarmata 

település 
település 

7000/9 

2. 
László-majori-dűlő 
(Gyál 7. lelőhely) 

27012 

kora-vaskor, szkíta 
középső-bronzkor 

római-kor, szarmata 
Árpád-kor 

település 
település 
település 
település 

0123/12,111,116,117,122,123,128,
129,134,135,140,141,146-148,151-
154, 157-166,169-172,0123/175-

178,181-184,187-190, 193-
196,198-209,211-214,217,218, 

0131 

3. Gyál 7B. lelőhely 27013 

kora-vaskor, szkíta 
római-kor, szarmata 

Árpád-kor 
középkor 

 
ismeretlen-korú 

település 
település 
település 
település 

faragott kő 
sír 

7702, 7701, 0134 

4. Gyál 7C. lelőhely 27014 római-kor, szarmata település 0132/12,14-17,31-33 

5. Csárda-rét 27015 

bronzkor 
római-kor, szarmata 

Árpád-kor 
középkor 

település 
település 
település 
település 

029/25, 029/31-34, 034/20-22, 
035/1-3, 036/29,30,32,33,40,55-82, 

6. Gyál 9. lelőhely 27017 

bronzkor 
kora-vaskor, szkíta 
római-kor, szarmata 

népvándorlás-kor 
avar 

Árpád-kor 
középkor 

település 
település 
település 

 
település 
település 
település 

023/4-6, 024, 025/2-5,7,9-12 

7. Gyál 13. lelőhely 27018 
őskor 

Árpád-kor 
település 
település 

037/22,23,27,30,31,42-45, 47-52, 
040/2,9,10, 

8. Gyál 3. lelőhely 30951 

római-kor, szarmata 
népvándorlás-kor 

Árpád-kor 
késő-középkor 

település 
település 
település 
település 

0107/4,12,14,21,53, 0109/1,2, 
0110/149,152,153,156,157,160,161

,164-173,179, 
180,216-224, 0110/225-
233,257,258, 0154/4,5 

9. M0 7a. lelőhely 30952 
őskor 

kora-vaskor 
újkor 

település 
település 
település 

0123/12,13,75,82,84,86,88,91,94-
97,100,101,103,250,253,258-273 

10
. 

M0 10. lelőhely 30953 

újkőkor 
római-kor, szarmata 

népvándorlás-kor 
késő avar 
Árpád-kor 

késő-középkor 
újkor 

település 
település 
település 

 
település 
település 
szórvány 

0110/10-13, 32,37-39,41-46,58, 
65,66-69,106,108,110,111,113-

125,136, 
139-140,143, 

144,147149,183,186,190,191,194,1
96,198,199,202,203,206, 

207,233,2667506 

11
. 

M0 22. lelőhely 30956 

őskor 
kora-vaskor, szkíta 
római-kor, szarmata 

Árpád-kor 
újkor 

település 
település 
település 
település 
település 

0117/1,3-6,9-11,14,18,19,21-
23,25,27 

0118/2,3,6, 0119/37,44, 46,47-50, 
0119/65-74, 0122/2,4-7, 0123/215-

239,241,242,244,246-249, 0131, 
7510, 073/2,3, 075/1 

12
. 

M0 23. lelőhely 30957 
őskor 

népvándorlás-kor 
avar 

település 
település 

0123/107,108,113,114,119,120,125 

13
. 

M0 24. lelőhely 30959 

újkőkor 
rézkor 

római-kor, szarmata 
Árpád-kor 

újkor 

település 
település 
település 
település 
település 

044/8-11, 043/1-2, 042/1-3, 

14 Némedi-szőlő 33357 ismeretlen kor település 0151/1,2,5, 0150/11-15 
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. 

15
. 

Rózsa-kúti 
- dűlő II. 

33358 

őskor 
bronzkor 

népvándorlás-kor 
Árpád-kor 

település 
település 
település 
település 

7100 

16
. 

Gyál 2. lelőhely 41322 
bronzkor 

római-kor, szarmata 
Árpád-kor 

település 
település 
település 

090/37,41,42,54,55,56 

17
. 

Gyál 5. lelőhely 41331 
őskor 

római-kor, szarmata 
település 
település 

7000/13 

18
. 

Gyál 6. lelőhely 41332 
népvándorlás-kor 

avar 
település 0110/123,221,259,260, 0154/3 

19
. 

Gyál 11. lelőhely 41334 
népvándorlás-kor 

avar 
település 0110/125,261,262,266,267 

20
. 

Gyál 12. lelőhely 41335 
népvándorlás-kor 

avar 
település 0110/12,266 

21
. 

Gyál 15. lelőhely 41336 Árpád-kor település 036/7,21-27 

22
. 

Gyál 16. lelőhely 41337 
őskor 

Árpád-kor 
település 
település 

029/34-35 

23
. 

Gyál 17. lelőhely 41338 római-kor, szarmata település 0137/4, 0135/2, 0136 

24
. 

Gyál 18. lelőhely 41340 
őskor 

római-kor, szarmata 
település 
település 

0154/10-12 

25
. 

Némedi-szőlő, 
Schlosser-telep 

48659 
Árpád-kor 

 
település 0145/41 

26
. 

Bitó-hegy 54266 bronzkor, Vatyai k. temető 

0156/1-6, 0196175, 0156/3, 0157, 
0158/1-3, 0156/1-6, 

0159, 0160/1-3, 0163, 0166/4, 
196177, 196175, 196176, 196173 

*kitöltendő a kultúrális örökségvédelmi hatástanulmány régészeti tanulmánya alapján 
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2. számú FÜGGELÉK: 
 

Természeti védettség által érintett gyáli területek jegyzéke 
 
 
2.1. Az „ex lege” védett gyáli területek: 
 
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdése értelmében e 
törvény erejénél fogva védett lápok, amelyek a 28. § (1) és (5) bekezdés értelmében országos 
jelentőségű védett természeti területnek (ex lege védett lápnak) minősülnek. A Gyál Bitó-
halom néven nyilvántartott a terület a 0154/10, 0155, 0156/1, 0156/2 és 0156/3 hrsz-ú 
ingatlanok területét érintik, a a szabályozási tervmellékletek lehatárolása szerint. 
 
 
2.2. Az Országos Ökológiai Hálózat (OÖH ) által érintett gyáli területek*: 

 
- az OÖH magterület övezete által érintett területeket, 
- az OÖH ökológiai folyosó övezete által érintett területeket, 
- az OÖH pufferzóna övezete által érintett területeket  
 a szabályozási tervmellékeltek határolják le 
 
 
 
/Megjegyzések:  
- *az OÖH-hoz tartozó gyáli területek helyrajzi számos jegyzéke nem került kihirdetésre; 
- a Natura2000 európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek - a 
2012. január 1-én hatályos besorolás szerint - nem érintik Gyál közigazgatási területét./ 
 



 49

3. számú FÜGGELÉK: 
A helyi egyedi védelemre javasolt objektumok listája: 

 
- Városközpont, trianoni emlékmű 

A Városközpontban áll a város legújabb és legimpozánsabb emlékmű együttese, amely emlékezteti 
a gyáliakat és a városban járókat az I. világháborút követő békediktátumra. 

- Katolikus templom (Szent István u.) 
Valamikor kultúrteremként, mások szerint kocsmaként szolgált az a régi épület, ami átalakítás után 
évtizedekig a katolikus közösség számára Isten házát jelentette. További toldozgatásától nem 
lehetett várni, hogy hosszú távon, méltó módon betöltse szerepét. A hívek új templom építése 
mellett döntöttek. 

- Református templom (Zrínyi Miklós u.) 
Ugyancsak jelentős látványosság a hasonló feltételekkel, Jakab Zoltán építész tervei alapján, 
erdélyi stílusban épült református templom. A Takaró Károly püspök által 1994-ben szervezett 
munka sikeres volt. 

- Millenniumi Park 
A város közepén 12000 m2 területen elhanyagolt állapotok uralkodtak, a város egykori egyik 
strandjának otthona, a Kaszás-kert.  

- Szent István tér (Szent István szobor) 
2000. augusztus 20-án átadásra került Gyál város első köztéri szobra. 

- Kopjafa 
Az 1848-49-es forradalom- és szabadságharc, ill. az 1956-os forradalom mártírjai emlékezetére 
állított kopjafa.  

- 1956-os emlékmű  
A forradalom 50. évfordulóján, 2006-ban állíttatta Gyál Város Önkormányzata az emlékművet, 
amely márvány talapzaton, stilizált békegalambokkal szimbolizálja a magyar nép szabadságvágyát. 

- Kálvin tér (Kálvin szobor) 
2001. október 31-én a város délnyugati részén, a Kálvin téren állították fel a Kálvin Jánost 
ábrázoló bronzszobrot. Az alkotást Barth Károly szobrászművész ajándékozta a városnak a 
reformáció emlékünnepén.  

- Széchenyi szobor - József Attila u. 
2005 novemberében adták át a város központjában, a Városi Egészségügyi Központ előtti parkban 
a Széchenyi Istvánt ábrázoló bronzszobrot. Ezt az alkotást is Barth Károly szobrászművész 
ajándékozta a városnak.  

- Arany János szobor - Kőrösi út 
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár előtt álló mellszobrot 2007-ben állították. 
Készítője Barthné Mezőfi Mózer Ilona.  

- Ady Endre szobor - Ady Endre út 
Az Ady Endre Általános Iskola előtt álló mellszobrot 2008-ban adták át. Készítője Barth Károly.  

- Zrínyi Miklós mellszobra - Kossuth Lajos utca 
A 2007-ben átadott mellszobor a Zrínyi Miklós Általános Iskola aulájában található.  

- Őzike szobrok - Tulipán utca 
A Tulipán Óvoda udvarán áll az őz gidájával, Barth Károly szobrászművész alkotása. 

- Galopp Major 
Város egyik idegenforgalmi nevezetességének számít a Galopp Major, amely Némediszőlő 
városrész és az M5-ös csomópont között helyezkedik el. Az 5 hektárnyi, részben erdős területen a 
vendégeket 30m2-es gomba alakú "kunyhó" és étterem várja. A vályogból, nádból, fából épült 2 -
10 férőhelyes bioházakat alakítottak ki. 
A néprajzi hagyományokra építő, művészi összbenyomást keltő épületegyüttes harmonikusan 
illeszkedik a tájba. A vendégek festői környezetben lakhatnak, pihenhetnek, sportolhatnak. Az 
egyharmad hektáros mesterséges tavon csónakázni és fürdeni lehet, s van lehetőség lovaglásra is, 
amelyhez tíz hátaslónak építettek istállót. 
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JELMAGYARÁZAT

Hazai és Nemzetközi szénhidrogén szállító vezeték

EGYÉB KORLÁTOZÓ TÉNYEZÕK

védõsáv, védõövezet határa

Az agglomerációs törv. szerinti új beépítésre szánt 200 m-es
területi korlátozás határa

veszéllyességi övezet határa
(belsõ JE5 / középsõ JE6 / külsõ JE7)

Ásványi nyersanyag tekintetében megkutatott terület határa/
feltöltött terület

Középfeszültségû hálózat

Nagyközép nyomású gázhálózat

Nyomásszabályozó

TERVEZETT

Térségi szénhidrogén szállító vezeték

KÖZMÛVEK KORLÁTOZÁSAI

vízfolyás

EGYÉB JELEK

tervmódosítással érintett terület

beépített szabályozási tervek területe

ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

országos ökológiai hálózat (pufferterület)

országos ökológiai hálózat (magterület)

országos ökológiai hálózat (ökológiai folyosó)

MEGLÉVÕ

SZABÁLYOZÁS ALAPELEMEI

ORSZÁGOS MÛVI ÉRTÉKVÉDELEM

nyilvántartott régészeti lelõhely határa és sorszáma

VÉDELEM, KORLÁTOZÁS, KÖTELEZETTSÉG

SZABÁLYOZÁS MÁSODLAGOS ELEMEI

építési telken belüli védõterület

közigazgatási terület határa

tervezett szabályozási vonal

építési övezet, övezet határa

szabályozási szélesség

építési övezet, övezet jele

kötelezõ megszüntetõ jel

ex-lege védett terület határa

javasolt telekhatár

építési vonal

építési hely

TERVEZETTMEGLÉVÕ

7 lh.

























































Tárgy: Javaslat a Bóbita Bölcsőde 
beszámolójának elfogadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterve alapján a Bóbita Bölcsőde intézményvezetője 
köteles beszámolni a 2012/2013. nevelési évre vonatkozóan az intézmény működéséről.  

Az intézményvezető által összeállított beszámolót az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bóbita Bölcsőde 2012/2013. nevelési évéről készült 
beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné ügyintéző, címzetes vezető főtanácsos 

Gyál, 2013. október 7. 

  Pánczél Károly 
  alpolgármester 
 



1. sz. melléklet 
 
 

Beszámoló 2012/2013 nevelési év 
 

 
Intézményünkben 2012. tavaszán gyámügyi ellenőrzés volt. Az Alapító Okiratban 

meghatározott 54 fő helyett 120 %- ra lettek feltöltve a csoportok, a szociális rászorultság és a 

magas jelentkezői létszám miatt. Az ellenőrzés alkalmával a létszámkeret túllépése miatt 

elmarasztalták az intézményt, egyéb hiányosságot nem találtak. 2012. őszétől az Alapító 

Okiratban meghatározott 54. fő került felvételre, mivel létszám túllépés esetén normatíva 

visszafizetési kötelezettség terheli a fenntartót. A felvételeknél figyelembe vettem a szociális 

rászorultságot, és a már munkahellyel rendelkező anyukák gyermekei kerültek felvételre.  A 

várakozólistára folyamatos a jelentkezés, a beiratkozás a felvételi szabályzatban meghatározottak 

szerint (minden hónap első szerdáján 9 – 11 óráig).  

A négy csoport létszáma úgy oszlik meg, hogy három csoportban a 24 hónapot betöltött 

gyermekek, járna, itt a létszám nem haladhatja meg a 14 főt csoportonként. Egy csoportban pedig 

a két év alatti gyermekek kerülnek ellátásra, itt a csoport létszáma maximum12 fő lehet a 

törvényi előírásoknak megfelelően (15/1998. (IV.30.)MN rendelet).   

A bölcsőde reggel 6 órától délután 17 óráig tart nyitva. A szülők rugalmas időbeosztásban 

hozhatják gyermeküket a bölcsődébe. Intézményünk feladata az Alapító Okiratban meghatározott 

napközbeni kisgyermekellátás. Bölcsődénk szakmai programja igazodik a Bölcsődék Országos 

Alap programjához. Így biztosítja az anyával történő fokozatos adaptáció lehetőségét, a 

folyamatos napirendet, mely akkor jó, ha összhangban van az otthoni és a bölcsőde napirend.  

A nevelési elvek fontosak a gyermek korai életszakaszában, az alapokat a bölcsődében sajátítja el 

a kisgyermek a családi nevelés mellett. Bölcsődénk biztosija az állandóságot a gyermek számára, 

azzal, hogy  alkalmazza a felmenő rendszert (miszerint a bölcsődébe kerüléstől, az óvodába 

távozásig ugyan az a kisgyermeknevelő gondozza, neveli a gyermeket, lehetőség szerint, ugyan 

abban a környezetben. Szakmailag eleget teszünk a saját gondozónő rendszer, személy, és tárgyi 

álladóság szakmai követelményeinek. A szakmai színvonal megtartását, fejlődését 9 fő 

szakképzett kisgyermeknevelő munkája biztosítja. A kisgyermeknevelők munkáját két fő segíti, 

Ők a gyermekek környezetét takarítják napközben, illetve gyermek felügyeletet biztosítanak 

gondozási műveletek alatt. Mosási vasalási feladatokat látnak el.  

Nyitott bölcsőde vagyunk, ami azt jelenti, hogy a szülő betekintést nyerhet a bölcsőde életébe, 

személyes napi kapcsolatban áll a kisgyermeknevelőkkel. Szóban és írásban is kap, illetve kérhet 

tájékoztatást a gyermekéről.  



A közös ünnepek, rendezvények, élmények szintén lehetőséget adnak a jó kapcsolat kialakítására. 

A bölcsőde feladata a szabad játék biztosítása, melyhez megfelelő minőségű, mennyiségű 

változatos játékra van szükség. Ezt minden évben a költségvetésből és a Városi 

Gyermekgondozónők a Bölcsődéért Egyesületének felajánlott adó 1% -ból biztosítjuk a 

gyermekek számára.  

A levegőztetés elengedhetetlen a nap folyamán, ezért az időjárásnak megfelelően a legtöbb időt 

az udvaron töltik a gyermekek szabadjátékkal. Fejlődhet egyensúlyérzékük, az udvari játékok 

biztosítják a nagymozgás fejlődését, levezethetik energiájukat. Biztonságos, esztétikus környezet 

áll a gyermekek rendelkezésére. Játékaink minősítettek, folyamatos ellenőrzés, karbantartás alatt 

állnak, melyet 1 fő udvari munkás és egyben karbantartó végez el. Mind a tárgyi, mind a 

személyi feltételek megfelelőek, de a folyamatos pótlásra, felújításra mindig szükség van. A 

festési, kisebb javítási feladatokat a karbantartó végzi el. A gyermekek étkezését tálalókonyha 

üzemeltetésével látjuk el, a Városüzemeltetési és Nonprofit Kft. főzőkonyhája biztosítja az ételt 

gyermekeink számára. A tálalókonyhában 1 fő konyhai kisegítő látja el a napi feladatokat, 

betartva a HACCP által előírt szabályokat. Étlapunk saját étrend alapján készül el. Az étrend 

összeállításában részt vesz az intézmény gazdasági ügyintézője, aki élelmezés menedzseri 

vizsgával rendelkezik, és felügyeli a konyha higiéniai működését. A pontos befizetés elszámolás 

mellett a bölcsőde dolgozói munkaügyi feladataival bővült munkaköre. A bölcsőde orvosa Dr. 

Kindlovics Mária heti 4 órában látja el feladatát előzetesen egyeztetett munkaköri leírás alapján, 

mely magába foglalja az akut vizsgálatokat, a gyermekek időszakos orvosi vizsgálatát ( 

státusolási kötelezettség a gyermek egészségügyi törzslapján). A kisgyermeknevelők által 

felhozott problémák alapján szakorvosi vizsgálatra tesz javaslatot a szülő felé. A bölcsőde 

étrendjét ellenőrzi, étlapját aláírással hagyja jóvá.  

A bölcsődét takarítócég takarítja délután 16 órától a külső helységeket. 17 órától pedig a 

csoportszobákat teszi rendbe. Másnap délelőtt 8 – 10 óráig 1 fő a külső aulákat takarítja, szükség 

szerinti takarítási feladatokat végez.  

A bölcsődénkben a Szakmai Programban és a Működési Szabályzatban leírtak szerint végezzük 

munkánkat. A gyermekek egyéni igényének és a szülők elvárásainak megfelelően. Az 

ünnepnapok szint visznek a gyermekek és felnőttek életébe. Vannak programok, melyeket együtt 

tartunk a szülőkkel, és nagyon jó hangulatban telnek. Minden évben igyekszünk számukra 

változatossá tenni ezeket, a rendezvényeket. Az ünnepek, születésnapok, gyermeknap mellett és 

közben szülőcsoportos megbeszéléseket tartunk, melynek témáját a szülők is megválaszthatják. A 

szakképzett kisgyermeknevelőkkel együtt gondolkodhatnak, egy – egy nevelési problémán vagy 

szakmai tanácsot kaphatnak a nevelés gondozás teréről. Ünnepeinket megelőzően (karácsony, 



húsvét) kreatív délutánt tartanak a kisgyermeknevelők, ahol a szülők gyermekeikkel együtt 

készülhetnek az ünnepekre. Nagyon vidámak ezek az események.  

A bölcsőde vezetőjeként az a feladatom, hogy a magas színvonalú szakmai munka rendszeres 

ellenőrzése mellett biztosítsam a zökkenőmentes működés tárgyi feltételeit, az intézmény 

költségvetésének keretein belül. Ez azonban csak átgondolható tervezéssel valósítható meg. A 

személyi feltételek biztosítása nem okoz problémát, hiszen egy lelkiismeretes összeszokott csapat 

dolgozik az intézményben.  

A bölcsőde módszertani feladatait a szociális ágazatban dolgozó továbbképzési kötelezettségeit a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya látja el 2013. januárjától. 

Az ingyenes képzésekről és a jelentkezések módjáról, továbbképzéssel kapcsolatos változásokról 

a dolgozókat tájékoztattam.  

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pestmegyei Igazgatóság munkatársai ellenőrzést tartottak 

intézményünkben, kiemelten a gyermekek ellátási napjait, étkezési napokat, ingyenesség 

jogosultságát ellenőrizték. A 2012. Július 01. –től kötelezően a NRSZH KENYSZI rendszerben 

napi jelentési kötelezettsége van intézményünknek, ennek hitelességét a bölcsődében található 

papír alapú adminisztrációval vetették össze. Ellenőrizték még a szülő és az intézmény között 

létrejött megállapodások meglétét. A negyedik életévüket betöltött gyermekek orvos igazolását, 

mely alátámassza az ellátás jogosultságát. Tudomásom szerint a helyszíni jegyzőkönyv szerint 

hiányosságot nem tapasztaltak.  

A bölcsőde bővítésére és felújítására a fenntartó sikeres pályázatot nyújtott be. Szakmai 

kérdésekben minden segítséget megadtam. A bölcsőde eszközlistáját, játékkészletét, a tornaszoba 

berendezését segítőimmel állítottam össze.  Szem előtt tartva, hogy a pályázatban vállaltunk 6 fő 

fejlődésében visszamaradt, enyhén sérült gyermek korai fejlesztését. A gyermekek számára 

biztonságos környezetet, bútorzatot, és fejlődésük minden területét érintő eszközlistát állítottunk 

össze.  

Izgalommal vártuk hogyan halad előre a pályázat megvalósulása 2013. tavaszától. A kivitelező 

sikeres pályáztatása után júniusban átadtuk az épület egy részét, hogy folyamatos működés 

mellett megkezdhessék a felújítási, átalakulási munkálatokat. A tető megbontása után egy nyári 

zápor hirtelen elöntötte a bölcsőde épületét, és szinte egy nap alatt ki kellett üríteni a bölcsődét, 

hogy mentsük értékeinket. A szomszédos Tátika Óvoda már nem üzemelt, így két csoportszobát 

két fürösztőt vettek birtokba a bölcsődés gyermekek. A lehetőségekhez képest, zökkenőmentes 

volt a gyermekek ellátása. Intézményünk nyári zárásáig 3 hétig itt üzemeltünk. Az előzetes 

egyeztetések szerint augusztus 15 – től folyamatosan a kivitelező átadta a megjelölt helységeket, 

takarításra és biztonságos bejáratot biztosított a bölcsőde számára az udvaron keresztül.  



Az átadás folyamatos volt, ezért a nyitás napjáig augusztus 21 – ig folyamatos volt a takarítás a 

pakolás, kezdve azzal, hogy vissza kellett költöztetni a bölcsődét teljes egészében a saját 

épületében. Az összefogás eredménye képen augusztus 21. – én egy megújult szép környezet 

fogadta a gyermekeket és szüleiket. 

 

A bölcsőde közössége örömmel várja az építkezés befejezését, mindent megtesz annak 

érdekében, hogy a szakmai munka magas színvonalát megtartsa az építkezéssel járó nehézségek 

ellenére.  

Köszönjük a Képviselő Testületnek, hogy a bölcsőde bővítését és fejlesztést támogatta.  

 

 

 

 

Gyál, 2013. október 7. 

 

 

                                                                                 Balkó Kálmánné 

                                                                                  Intézményvezető 

 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Tátika Óvoda 2012/2013. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 
 
A gyáli nevelési - oktatási intézmények a Képviselő-testület 32/2004. (III.21.) sz. határozatával jóváhagyott Gyál 
Város önkormányzati közoktatási intézményrendszere működtetésének minőségirányítási programjának 3. sz. 
melléklete alapján elkészítették év végi beszámolójukat (1. sz. melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek alapján hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tátika Óvoda 2012/2013. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
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. szeptember 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 
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1. A szakmai munka áttekintése 
 
2012/2013-as nevelési évünk működését az alábbi törvény és rendelet határozta meg: 

2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről   

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2013.március 23-ával átfogó módosítása történt az óvodai 
vonatkozásában is (miniszteri rendelet, az óvodai beiratkozás új előírásait is tartalmazza. 

Statisztikai adatok 
gyermekek 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
Tankötelesek 109fő 69fő 69fő 90fő 95 fő 
iskolába ment 95fő 62fő 62fő 89fő 83 fő 
Beíratott 84fő 85fő 85fő 101fő 106 fő 
Elutasított 0 2fő 2fő 23fő 2 fő 
Összesen felvett 4fő 73fő 85fő 78fő 92 fő 
50 %-os étkezési 
támogatásban részesül 

29fő 52fő 36fő 25fő 32 fő 

100%-os 
támogatásban 
részesül - (2H-s) 

69fő 11fő 64fő 64fő 80fő 

3 H-s 11 fő 17fő 17fő 11fő 21 fő 
Óvodáztatási 
támogatásban részesül 

 
- 

 
9fő 

 
21fő 

 
19fő 

 
15 fő 

SNI 1fő 0fő 0 1fő 1fő 
Előszűrő vizsgálaton 
vett részt 

 
16 fő 

 
19 fő 

 
25 fő 

 
29 fő 

 
27 fő 

Iskolaérettségi 
vizsgálaton vett részt. 

 
7 fő 

 
7 fő 

 
5 fő 

 
5 fő 

 
5 fő 

Okt st. 252fő 255fő 250fő 249fő 248 fő 
Norm. 269fő 267fő 262fő 258fő 256 fő 
Létszám – május 280fő 281fő 280fő 281fő 276 fő 

Gyermeklétszám a 2012/13 nevelési évre 
2012. szept. 03-án létszám: 281 fő 
   Klapka épület 188 fő és 1 fő SNI 
   Bartók épület   93 fő  és 1 fő SNI 
Beírt gyermeklétszám: 84 fő 
Előjegyzett: 10 fő 
Bölcsődéből 2013-tól folyamatosan jön júniusig 9 fő 
Tankötelesek lesznek 2013. 08. 31-ig: 95 fő 

Klapka épület 62 fő 
Bartók épület 33 fő 

 
Gyermeklétszám: 2013.08.30: 276fő 
2013/2014-es nevelési évre beiratkozott: 
Beiratkozás idején: 88 fő 
Aug. 30-ig: 106 fő 
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Nevelő-oktató munkában elért eredmények 

Az óvodai nevelésünk rendszere:  
 

Stratégiai célok és feladatok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fő területek 

A nevelés 
alapvető keretei 

A nevelés eszközei 
Tevékenységek 

az egészséges életmód 
alakítása 

Érzelmi nevelés és a 
szocializáció biztosítása: 
Értelmi fejlesztés és 
anyanyelvfejlesztés 

Játék, munka, tanulás a 
Tevékenységközpontú 

program. szerint.

Mese, vers, 
Rajzolás, mintázás,  
Ábrázolás - kézi munka 
Ének-zene, énekes játék 
Mozgás 
A külső világ tevékeny 
megismerése 
Játékos matematika 

Sajátnevelési igényű gyermekek fejlesztése 
Önkiszolgálásra való nevelés- 
Játékra való nevelés 
Mozgás és ritmusnevelés 
Beszédfejlesztés és környezet 
Ábrázolás alakítás 

 Integráció  
Szocializáció 
Gondozás 

A fejlődés várható eredménye 
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A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések jellemezték az éves munkánkat. 
o Minden gyermek feltétel nélküli elfogadása. Személyiségük, képességeik, tehetségük 

kibontakoztatása – elsősorban a játékon keresztül közvetített, az életkornak megfelelő 
műveltségtartalmak eszközrendszerével. 

o Minden gyermeket megillet a neki megfelelő, sajátos bánásmód. 
o A követelményszint életkornak és egyéni képességeknek megfelelő módosítása. 
o Fokozott tolerancia, elfogadó magatartás a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos 

nevelési igényű, illetve beilleszkedési-, magatartási-, tanulási zavarral küzdő 
gyermekekkel, családokkal.  

A mai változó világban még nagyobb elvárás, az önképzés, az új iránti nyitottság, innováció, 
elfogadás, legyen minden óvodapedagógus számára természetes magatartás. 
 

2012/2013-es nevelési év pedagógiai munka feladatai, hangsúlyos területei 
 

„Óvodás korban magyar mivoltunk épületének mintegy földalatti alapjait kell leraknunk. 
Minél mélyebbre épül a fundamentum, annál szilárdabb lesz az épület.” 

- Kodály Zoltán – 

Beszoktatás – befogadás:  
Az óvodába lépés minőségi változás. A beszoktatás vagy befogadás hetei, esetleg hónapjai nehéz időszak 
a gyermeknek, családnak és az óvónők, dajka nénik számára. „Amilyen a kezdet, olyan a befejezés” – 
mondja az ókori bölcs, Hieronymus. Nem kicsi tehát a tét, hiszen az első óvodai napokban szerzett 
gyermeki tapasztalatok, jó, vagy rossz élmények hatásai az egész óvodáskort végig kísérhetik. Az 
óvodába kerüléskor a kisgyermek nem rendelkezik még szinte semmiféle „csoporttapasztalattal” – és 
mégis hirtelen sok gyerekhez kell alkalmazkodnia. Kiveszik a megszokott, ismerős környezetből – és 
egyik napról a másikra új, ismeretlen házban, szobában kell eltöltenie az időt. Kiszakad a szoros anyai 
kötelékből – és egyedül marad idegen felnőttek és gyerekek közt.  
Az óvónők feladata volt, hogy megkönnyítsék a kisgyermekek és önmaguk számára ezt a kritikus 
időszakot.  
Az óvodába lépés nehézségeit megkönnyítő eljárások:  

- az ideiglenes megnyugvás megtalálása,  
- a konfrontáció (ütközések) teljes elkerülése, 
- támasznyújtás,  
- nagy figyelem odafordítás,  
- a teljes személyiség elfogadása,  
- bármilyen rendezetlen is, követés, visszajelzések,  
- megerősítések minden mennyiségben. 

 „Minden vonáson jártasd szemed: s EGYÜTT FIGYELD: hogy összeillenek!” – írja Shakespeare. 

Játék  

„A játék nem más, mint a lélek megnyilvánulása,  
segítségével olvashatóvá válik a lélek.” 

Ancsel Éva 
Játék: A játékban az a legfontosabb, hogy a gyermek élvezi és ezen keresztül, éli 
meg magát az életet. Ezért cél az, hogy a gyerek minden tevékenységet játékként 
élhessen meg. 

- A játékválasztás önkéntessége önkifejezésre késztet.  
- Az együttjátszás öröme, a társak, ötletek, elfogadása alakítja a közösségi 

magatartást. /Probléma megoldás, összetartozás, szabályok betartása./ 
- Felerősíti a szocializációt.  
- A játék alapja a későbbi tanulásnak és munkának.  

Jót és jól játszani - ez a gyermek dolga az óvodában. 
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Az élményeket, csoportszinten és intézményi szinten biztosítottuk a gyermekeknek, ünnepek, 
kirándulások, projekttervek megvalósításával, valamint napi feladatok megvalósításakor. 
 
 Az óvodapedagógus feladatai voltak a játékkal kapcsolatban: 
- Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése 
- A napirenden belül elegendő idő és hely biztosítása a játék számára  
- A játékhoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása 
- Ötletek, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakulásához 
- Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a játék fejlesztése érdekében 
- A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása 
- Szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együttjátszás a 
gyermekekkel 
 „Keresem minden gyermek sajátos titkát, és azt kérdezem, hogy 
hogyan segíthetném abban, hogy önmaga lehessen.” -  Janus Korczak 

Szociális képesség fejlesztése 

A fejlesztéshez szükséges lépések voltak: 
o a gyermek megismerése (személyes percek, megfigyelések, mérés, 

anamnézis, családlátogatás, szülői konzultáció, szakvélemény) 
o a megismerés, megértést segítő információk, adatok dokumentálása, rendszerezése (személyiség-

napló) 
o szükség esetén esetleírás, elemzés készítése 
o a csoportba járó gyermekek jellemzőinek képességterületek szerinti összesítése, elemzése. 
o Fejlesztési terv készítése: helyzetelemzés, cél, feladat, (felelős, módszerek, határidők, közreműködők) 
o A fejlesztés megvalósítása. 
o Ellenőrzés, megfigyelés, mérés- értékelés, visszacsatolás 

Tanulás 

Az egész nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetbe, 
kirándulásokon, az óvónők által kezdeményezett foglalkozásokon és időkeretben valósul meg, 
minimálisra csökkentve a passzív befogadás módszereit.  
A tanulási tevékenység esetén is azt szeretnénk elérni, hogy örömmel és önként vegyen részt 
ebben a folyamatban a gyermek, ne csupán külső motiváció (jutalom) késztesse erre.  
A cél az, hogy megfelelő színvonalú feladatok elé állítsuk a gyermeket. Természetesen minden 
gyermek esetében képességeinek megfelelő feladatokról van szó. A követelményeket az egyéni 
teljesítőképességhez kell mérni. A sikerélmények erősítik, a gyermek önbizalmát és bátorságot 
adnak neki az újabb, nehezebb problémák megoldásához. A sorozatos kudarcok ellentétes hatást 
váltanak ki.  
 
Az óvodapedagógus feladatai voltak a tanulással 
kapcsolatban:  
- Értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, 
emlékezet, képzelet, gondolkodás) 
- A gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának sokoldalú 
érdeklődésének kielégítése 
- Lehetőséget kínálni a gyermek számára olyan szituációk 
átélésére, ahol megismerhetik a felfedezés, a kutatás örömeit 
- A gyermekek egyéni érdeklődésének megfelelő tevékenységek 
biztosítása 
- A gyermekek önállóságának, figyelmének, kitartásának, pontosságának, feladattudatának fejlesztése 
- Olyan tapasztalatok szerzéséhez nyújtson segítséget a gyermeknek, amelyben saját 
teljesítőképességét is megismerheti. 
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Környezettudatos magatartás az óvodában  
Ennek  

c  
é

mód

 során szeretnénk kialakítani a gyermekekben a környezeti kultúra
síráit, mely már ebben az életkorban is megnyilvánul az élő- és
lettelen környezetükkel való kapcsolatban. Feladatunk, hogy 
létrehozzunk olyan helyzeteket, amelyekben a gyermek 
rácsodálkozhat a természetben és az emberi környezetben előforduló szépre, jóra, s 
azokat megtanulja, tisztelni és becsülni. Tekintettel arra, hogy a 3-6 éves gyermekek 
alapvetően emocionális beállítottságúak, tehát érzelmeiken, saját tapasztalataikon 
keresztül sokkal intenzívebben sajátítanak el új ismereteket, azt gondolom, hogy a 
természet megszerettetésének az azzal való pozitív viszony kialakításának legkiválóbb 
ja a gyakori kirándulások a természete. A kirándulások alkalmával a gyermekek 

megtapasztalhatják mindazt, amit a természet nyújt nekünk. Ezek hangulati előkészítéseként közös 
beszélgetésekkel, anyaggyűjtéssel, könyvnézegetéssel próbálom a gyermekeket ráhangolni, várakozásukat 
fokozni az éppen aktuális „zöld ünnepekkel” kapcsolatban.  

A kitűzött cél, feladat, program megvalósítása során nevelőközösségünk megfelel a Zöld Óvoda 
kritériumainak. Új módszerek, eszközök megismerésével, önképzéssel, a kitűzött szempontrendszernek 
való megfeleléssel gazdagodott tudással, tapasztalattal.  
Célunk akkor lesz elérhető, ha már óvodáskorban érzékennyé tesszük őket, a környezeti problémák iránt 
és szokásokat alakítunk ki bennük, amelyek egy életen át kísérik őket.  
Ehhez elsősorban a fenntarthatóság pedagógiája iránt elkötelezett, felelősen gondolkodó, a környezeti 
kultúrára való nevelést kiemelt feladatként kezelő nevelőtestületre van szükség. Óvodapedagógusaink az 
óvoda nevelési célkitűzéseinek és feladatainak meghatározásában a természet- és környezetvédelmi 
feladatokat kiemelten kezelik és olyan, innovatív módszereket alkalmaznak, amelyek elősegítik a 
hatékony tanulási környezet megteremtését. A játék, a játékban tanulás, a szenzitív módszerek, a terepi 
gyakorlatok, a kerti munka, a megfigyelés, felfedeztetés, kísérletezés, az élmény és projektpedagógia 
alkalmazása mind-mind ezt segíti. 
Fontos, hogy külső és belső megjelenésében is tükröződjön a „másfajta gondolkodás az óvoda egész 
közösségén:  
1. Az épület helyiségeinek berendezésén is tükröződik a környezetbarát szemléletmód: az egyszerűség, 
praktikusság, takarékosság, a természetes anyagok, felhasználása érvényesüljön (virág, játék és 
eszköztárolók, dekorációk, bútorok és egyéb berendezési tárgyak). 
2.  A csoportszobáknak egyéni hangulata van, sok növény, természetsarok a kirándulásokon 
gyűjtött „kincsekkel”. 
3. A csoportoknak van kiskertje, ahol növényápolási feladatokat folyamatosan végezhetnek a 
gyerekek. Minden év tavaszán a szülők hozzájárulásával – Föld hete alkalmával éled föl a 
közösség lelkes, odaadó munkájával.  
Nálunk a kerti munkavégzésre, korlátlan lehetőség nyílik, sok munkával, odafigyeléssel, külső 
segítséggel. 
Bár az óvodáskorban a gyermek számára legfőbb élményforrás a játék, a személyiség fejlesztés színtere és 
a készség- és képességfejlesztés leghatékonyabb módja, ugyanakkor a kerti munka is tartalmaz számtalan 
olyan játékos elemet, amelynek végzése során megéli a gyermek a közösségért való tevékenykedés 
örömét, ami normák, értékek, szabályok, kialakulásához vezet.  

Meggyőződésünk, hogy a kerti munka során szerzett 
tapasztalataikkal , megfigyeléseikkel olyan használható tudással 
gyarapodnak, amelyeket a különféle élethelyzetekben jól tudnak 
alkalmazni és ezáltal környezetükre igényes, környezet tisztelő és 
környezettudatosan gondolkodó, felnőttekké válnak. 
4. Az óvoda udvarán a többfunkciós mozgásfejlesztő játékok 
környezetbarát anyagból készültek és megfelelő helyet adnak a gyermekek 
játékának: csúszdák, hinták, babaházak, homokozók árnyékolókkal, 
szánkódomb, ivó kút biztosítják a szabadban történő egészséges mozgáshoz, 
játékhoz. 
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A zenei nevelés  

Célunk, hogy a kisgyermeket az énekes játékokkal zeneileg fogékonnyá, boldogabbá tegye, és 
zenei készségeinek fejlesztésével a továbbfejlődését megalapozza. 
 
Az óvodapedagógus feladata:  

- A felhasznált zenei anyagok igényes, életkornak és az 
adott csoport képességszintjének megfelelő válogatása 

- A 3-6-7 éves korban megtervezhető hagyományos zenei 
tartalmak biztosítása 

- A tevékenység differenciált szervezeti formáinak 
biztosítása 

- A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése 
mondókákkal, gyermekdalokkal és a zenei képesség 
fejlesztő játékokkal. 

A zenei nevelés a művészeti nevelés része, amely a gyermek szép 
iránti fogékonyságát, nyitottságát, zenei képességének fejlesztését 
elsősorban érzelmi alapon kívánja kibontakoztatni. . 

Integrációs program megvalósítása 

Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet 
szerint a 2012/2013. nevelési évre tekintettel képesség-kibontakoztató integrációs felkészítés, 
valamint óvodai fejlesztő program szervezésére támogatást nyert a fenntartó és az intézmény. 
Ez a program a halmozottan hátrányos helyzetű -HHH – gyermekek és SNI gyermekek optimális 
fejlesztésének elősegítése célját segíti. 
Célok:  

- Az óvoda körzetében valamennyi HHH 3-7 éves gyermek rendszeresen járjon óvodába, ahol 
megfelelő minőségű óvodáztatással tudatos óvodai nevelő, fejlesztő munkával biztosítjuk a 
gyermekek iskolai sikerességét, egyenlő esélyét az iskolakezdéshez 

- Az egyéni fejlesztések eredményeként év végére 5-10%-os fejlődés legyen mérhető 
- Kommunikációs képesség fejlesztése, szókincs bővítése 
- Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése 
- Csökkenjen az óvodai igazolatlan hiányzás 
- Óvodáskor végére minden gyermek rendelkezzen az iskolai élet megkezdéséhez szükséges 

képességekkel, készségekkel 
Az integrációs program kiemelt elemei a következők voltak: 

 Nevelőtestület együttműködése (rendszeres team munka valamennyi munkatárs 
részvételével, esetmegbeszélések, hospitálások)  

 Az integrációs program kiemelt elemei a következők voltak: 
1. Szervezési feladatok (rendszeres óvodába járás elősegítése) 
2. Nevelőtestület együttműködése (team munka, esetmegbeszélés) 
3. Pedagógiai munka kiemelt területei: komplex állapotfelmérés, kommunikációs 

nevelés, érzelmi nevelés, egészséges életmódra nevelés, társadalmi 
érzékenység tudatos fejlesztése, korszerű óvodapedagógiai módszerek  

4. Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtás 
(egészségügyi szűrővizsgálatok, gyermekjóléti szolgáltatások kezdeményezése, szoc. ellátórendszerrel 
való aktív együttműködés) 

5. Együttműködés óvodán kívüli szervezetekkel (gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálattal, szakmai 
szolgáltatókkal) 

6. Óvoda- iskola átmenet támogatása (iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munka, iskolaválasztás 
támogatása, gyermekek fejlődésének után követése) 

7. Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés (személyes kapcsolat kialakítása, gyermekek egyénre 
szóló beszoktatása, partnerközpontú működés) 

A fentiekben leírtak az év folyamán folyamatosan, elhivatott szellemben működött. 
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Az udvari élet színvonalának emelése 

 Tartalmas udvari élet kialakítása  
A témához megfogalmazott sikerkritériumok: 

o Életkornak megfelelő mozgásos játék kezdeményezése  
o Változatos játék tevékenységek megvalósulása 
o Változatos eszközök biztosítása 
o Betartják a szokás szabály rendszert az udvaron 
o Védő óvó intézkedések betartása 

Az udvari élet fejlesztését tudatosan, tervszerűen valósítottuk 
meg.  
Ősszel a Fogyasztóvédelem ellenőrzése, SAMEI ellenőrzése, 4 
évre meghatározta tennivalónkat az udvar biztonsága 
érdekében.  
A hiányosságok pótlása, javítása sok anyagi áldozatot követelt 
az intézménytől.  
Költségvetés, Alapítvány, szülői segítség mind hozzájárult a 
munkához. 

Az óvoda játszóudvarai biztonságos játékhoz biztosít teret, a kiskertek fák, bokrok, sokféle 
mozgáskészség fejlesztésére alkalmas játékok szereznek örömöt a gyermekek udvari játékában. 
 
Célunk és feladatunk megvalósítása során továbbra is az alábbi elveket tartjuk szem előtt. 
�        Hatékonyság, eredményesség és esélyegyenlőség 
�        Szakmai tartalom megújulását célzó feladatok végrehajtása 
�        Korszerű pedagógiai  módszerek elterjedésének támogatása 
 
Sikereink 
 A nevelőtestületek érzékeny pedagógiai szemlélettel és korszerű módszerekkel 

éltek. 
 A program megvalósításához a szülőket is meg tudjuk nyerni 

A program megvalósítása tudatosabb, szervezettebb, összehangoltabb munkát igényelt.  
Még sok tennivalónk van, hogy ne rutin, hanem korszerű szemléletmód beépülése az óvodai 
életünkben belső igénnyé váljon mindenki számára. Külső szervezeteket is meg kell nyerni 
céljaink elérése érdekében. 
A budapesti bábszínház látogatása nagy élményt jelentett a 16 gyermek részére, akik a 
pályázat aktív részesei voltak. 
Nagymértékű hiányosság az egészségügyi szűrővizsgálatok ellátása az óvodában.  
A gyermekorvosi ellátás megszűnt, minden gyermekorvos a saját körzetében tartozó gyermeket 
ellátja, de semmilyen információnk nincs a szűrővizsgálatok eredményeiről, pedig hallás-, látás 
vizsgálat részképesség zavar okai is lehetnek. E téren, városi szinten szükséges valami megoldást 
keresni. A köznevelési törvény előírja a szűrővizsgálatokat – fogászati ellenőrzésről már nem is 
beszélve. 
A védőnői tisztasági ellenőrzés működik 
Az inkluzív pedagógia minden gyermek számára esélyt teremt, amelyet az egyéni bánásmóddal, 
a differenciálással ér el. Az egyén képességei, egyedi személyisége, sajátos családi kontextusai 
számos nevelési helyzetre vonatkoznak, nem pusztán a sajátos nevelési igényű, vagy a hátrányos 
helyzetű gyermekek nevelésére. A befogadó (inkluzív) pedagógia az egész óvodai élet 
hétköznapi velejárója. 
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A program felülvizsgálata 

A program felülvizsgálata során az alábbiakat vizsgáltuk meg a Helyi Pedagógiai Programunk 
módosítása során.  
A nevelési program tartalmának illeszkedését, a módosított Alapprogram alapelveihez, különös 
figyelemmel: 
1.A halmozottan hátrányos helyzetű-, a sajátos nevelési igényű -, a migráns-, gyermekek inkluzív   

nevelésére irányuló alapelvekre. 
2.A nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását támogató alapelvekre. 
3. Az egészséges életmódra nevelés, a testi nevelés, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítására-, a 

környezettudatos magatartáshoz -, a környezet védelméhez és megóvásához, a fenntarthatósághoz 
kapcsolódó szokások kialakítását meghatározó alapelvekre. 

4. A gyermekek toleranciára nevelését meghatározó alapelvekre. 
5. A kompetenciafejlesztést meghatározó alapelvekre.  
6. A szabad játék hangsúlyozására. 
7. A tanulás fogalmának átértékelését meghatározó alapelvekre. 
8. A nevelési program tartalmazza-e az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 

neveléséhez, a sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő 
tevékenységeket kötelezettségeket, amennyiben a fenntartója kijelölte a feladat ellátására? (Kt. 50. §a) 
pont) 

9. Az óvoda ellátásában vannak-e migráns gyermekek? 
10. Az óvodában hangsúlyozott-e, a kompetencia alapú nevelés és megfogalmazódnak-e az óvoda 

nevelési programjában az azzal kapcsolatos elvárások, feladatok? 
(A kompetencia alapú nevelés hatékony megvalósítását segítő szemléletmód, módszer, kapcsolódó 
eszközrendszerrel.) 

A program módosítás folyamat az óvoda nevelőközössége aktív részvételével valósult meg. 
 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

Tehetséggondozás 
„Emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható, csak sokáig kell faragni a követ, hogy 
végül megcsillanjon a drágakő.”          (Dr. Czeizel Endre) 
Az óvodáskor igazán „csak” alapozó korszaknak tekinthető: mindenekelőtt a 
megfelelő érzelmi fejlődést kell biztosítani azzal, hogy „törődünk” a 
gyerekekkel, s engedjük őket játszani.  
A gyermek tevékeny lény. Ezért a fejlesztés tartalma mindig 
tevékenységben, tapasztalás útján sikeres, hiszen szemléletes, képszerű 
gondolkodásuknak ez a legmegfelelőbb. 
A cél mindig az önállóan tevékenykedni akaró, tudó, boldog kis személyiség elérése. 
Az óvodai nevelés során ez a képesség legszembetűnőbben a játékban ismerhető fel. Az ilyen gyermek 
aktív, különleges dolgokat alkot, nem a megszokott szabályok szerint cselekszik, az eredmény mégis 
fantasztikus. 
Mit tud tenni az óvodapedagógus, ha kiemelkedő képességű gyermeke van a csoportban? 
Az első és alapszabálynak is tekinthető,  

- hogy hagyjuk a gyermeket önállóan alkotni!  
- Dicsérjük, újabb és újabb eszközökkel, lehetőségekkel motiváljuk,  
- segítsük, hogy elképzeléseit megvalósítsa.  
- Tolmácsoljuk másságát – ha magatartásában nehezen kezelhetőség van, legyünk vele nagyon 

türelmesek!  
- A képességeit fejlesztő feladatokkal bízzuk meg! 
- A szülőkkel való konzultálás, a jó kapcsolat nagyon fontos! Hiszen a szülő önmagában látja 

gyermekét, míg az óvodapedagógus más szituációkban, helyzetekben, a csoport egészében, a 
társakhoz való viszonyában. Így az iskolaválasztásban is előnyös az együttműködés. 
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Tudjuk jól, hogy az óvodás életkor még nem igazán alkalmas a tehetség megnyilvánulására. Vannak jelek, 
melyek utalhatnak arra, hogy a kisgyermek képességei kiemelkedőek, de a tehetség valódi megjelenése az 
iskoláskorra, szélsőséges esetben még későbbre tehető. 
Ezért fontos, hogy soha ne ítélkezzünk gyermekeink felett! Nagy odafigyeléssel és végtelen türelemmel 
segítsük őket, hogy a legjobb képességeiket tudják kibontakoztatni, megmutatni. 
 
Célunk: 

1. a gyerekek erős oldalainak feltérképezése, fejlesztése 
2. a speciális képességek megkeresése 
3. egy adott tehetséges gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak kiegyenlítése; 

      4. hatékony tanulói módszerek kialakítása 
      5. megfelelő érzelmi légkör kialakítása EQ (érzelmi intelligencia), légkörjavítás    
      6. kihozni a maximális teljesítményt a gyerekekből 
      7. terhelhetőség – regenerálódás biztosítása, szabadidős tevékenységek biztosítása  
          (sport, tánc, művészetek) 

Felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 

Differenciálás  
A gyermekek egyéni sajátosságaira tekintettel levő fejlődés, fejlesztés, mely a pedagógiai eljárás során 
valósulhat meg. 
Célja: A gyermekek egyéni szükségleteihez igazítsuk, a munkaterv biztosította lehetőségeken belül, az 
elsajátítandó anyag tartalmát és szerkezetét, valamint az oktatási- nevelési módszereket. 
Területei: 

o Tartalom alakítása a gyermek érdeklődése, előzetes ismerete szerint 
o Oktatási- nevelési célban, szintben való igazodás a gyermek tapasztalataihoz, 

ismereteihez,képességfejlődési szintjéhez. 
o A munkaformák igazítása a gyermeki igényekhez 
o A szervezés módjának igazítása a gyermeki igényekhez 
o Irányítás módját is igazíthatjuk a gyermeki igényekhez 
o A nevelés stílusának megválasztása 
o A munkavégzés ütemében, tempójában való igazodás a gyermekhez 
o Önállóság fokának meghatározása, a segítségadás módja 

 
Az egyéni bánásmód és differenciált fejlesztés mérföldkövei 

o Óvodával való ismerkedés szakasza  
o Félévenkénti bejegyzés a fejlődésről, a fejlesztési eredményekről  
o A fejlődés áttekintése 5 éves korban  
o Döntés a beiskolázásról 6-7 éves korban 
o Után követés  

Az intézmény szabadidős tevékenysége 
A szabadidő igazi tartalma: a termékeny idő felhasználási lehetőségek közötti szabad választás. 
Ez is öntevékenység, ez is döntés.  
Különösen a kisgyermek számára az, aki eleinte a felkínált sokfajta tevékenység közül igazából 
nem, vagy csak nagyon nehezen tud választani. 
Egyszerre szeretne mindenütt ott lenni, mindennel játszani, mindent megfigyelni.  
A szabadidős foglalkozásoknak azért kell a saját, semmivel sem helyettesíthető helyüket és 
szerepüket kivívniuk a nevelési intézményekben, mert másképpen a gyermek sohasem tanulhatja 
meg, hogyan gazdálkodjon az önmaga számára felszabaduló, rendelkezésre álló idővel.  
Valamelyest emelkedett a testmozgás, a kirándulás, sportolás súlya a szabadidő-szerkezetben, ami az 
egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek bővülésével magyarázható. 
- kirándulások  ( Poroszló – Öko centrum;  Aranyosi tanya; Vác – Katalin puszta; Repülőtér; 
Planetárium) 
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- sportolás 
      –     Eötvös iskola tornatermébe járás,  

- a Zrinyi Iskola által szervezett ovis torna nagyon kedvelt rendezvény 
- a Kihívás napi rendezvényünk 
- a Föld Hete alkalmából rendezett biciklis nap  
- játszóudvaron a fiúk focizása egyre nagyobb mértékű, a focikapuk is nagy lendületet 

adtak. 
- Úszás 
- Modern tánc  
- Néptánc – Katica csoport – Bartók épület 

- mozi  
- könyvtárlátogatás  
- színházlátogatás 
- Zeneiskola hangszerbemutató napja  
- Iskolások bábelőadásai az óvodásainknak 
- Zrinyi Iskola meghívása Mikola Péter énekes műsorára – Zrinyi nap 
- kiállítás rendezés az óvodába 
- kiskertépítés, ültetések 
- szüretelések – alma, kukoricatörés, szőlőpréselés 
- sütések, főzések, kompót készítése 
A dolgozókra és a szülőkre vonatkoztatva, sokat segíthetünk a közösség életvidám, egészséges 
életvitelében. Az óvoda közössége még több lehetőséget kereshet a szabadidős tevékenységek 
körének bővítésében.  
 
Nyári tábor - Diósjenőre - Klapka  - Micimackó csoport 
 
Az óvodapedagógus feladatai a szabadidős tevékenységek meg- szervezésében: 

o Törekedjen a zárt csoportszoba tereinek kiszélesítésére. 
o Keresse a lehetőséget arra, hogyan biztosíthatna nagyobb mozgás és tevékenységi teret a 

gyermekeknek 
o A választásra felkínált tevékenységek listáját bővítse, időszakonként gondolja át a 

változtatások lehetőségét és szükségességét 
o Egyszerű, saját maga és a gyermekek alkotta, eszközökkel segítse elő a gyermekek 

fantáziájának fejlődését 
o Keressen és kínáljon lehetőséget az egyéni képességek fejlesztésére, a differenciált 

gyakorlásra, a gyermekek egyéni kéréseinek teljesítésére 
 

Az éves munkaterv teljesítése – közös tevékenységek 

 Eseménynaptár 2012/2013 nevelési év 

 esemény  Feladat megvalósítása  felelősök  

Faliújságok – hírek, 
Információk a szülők felé 

A faliújságokon az információk aktualizálása 
Honlap aktualizálása 
Folyosó, előterek díszítése az évszaknak-, ünnepnek 
megfelelően 

Ősz: Micimackó-, Süni csoport 
Tél: Méhecske-, Bambi csoport 
Tavasz: Pillangó-, Katica 
csoport   

Délutáni foglalkozások Szervezés - időbeosztás Fejes Mária 
Nyugdíjas klubhoz látogatás 
– köszöntés 

 Kapcsolattartás: Lukovszkiné K. Lívia 
Katica csoport 

Gyermekvédelmi felmérés: 
 

Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek 
feltérképezése, szükséges lépések, szept.-20-ig leadni 
a csoportok felmérését.  

Óvónők – 
Winkler Edit 
o Tóthné F. Melinda 
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 esemény  Feladat megvalósítása  felelősök  

Felnőtt kirándulás  - szervezés Kovács Istvánné 
Családi délután   
Klapka épület: szept. 14 
Bartók épület: 
Sport délelőtt - szept.28 

A rendezvény megszervezése –  
Lebonyolítás 
Klapka épületben a rossz időjárás miatt elmaradt 
 

Micimackó csoport – Kovács 
Istvánné 
Bikkiné Teréki Anna 

Logopédus -  
Fejlesztőpedagógusok 
Pszichológus- tevékenysége  

Felmérés – nyilatkozatok.  
Időbeosztás elkészítése. 
Zökkenőmentes munka biztosítása. 

Óvodavezető –  
Az óvoda szakemberei. 
 

Gyermekbiztosítás –
fényképezés 

Időegyeztetés – adminisztráció - lebonyolítás Kovács Istvánné 

Minőségbiztosítás 
Munkaközösség 
 

Éves tervek elkészítése 
Folyamatos munka megvalósítása 

Nagyné Ny. Mária 
Kovács Istvánné 
Baloghné Láng Hanna 

Pályázat figyelő Internet figyelése Oláhné Sz. Tünde 
Zenés műsorok az óvodában  A programok megszervezése, lebonyolítása - Oláhné Sz. Tünde 
Őszi kirándulások Szervezés – lebonyolítás 

Környezet megismerésére nevelés a természetben 
óvónők 

Bartók ép. 
Portéka bábszínház – okt.12 

Program szervezése  

Okt. 23. Nemzeti ünnep Megemlékezés, csoportok összefogása, díszítés. Katica csopoer 
Kapcsolattartás az 
intézményekkel 
Zrinyi Iskola – 
 Ovis váltóverseny –  

Programokról tájékozódás – részvétel megszervezése 
Tornaterem beosztás: 
Az ovis tornán Katica csoport vett részt 

Lukovszkiné Kiss  
 

Nyílt napok  Tájékoztatás, lebonyolítás Minden csoport  
Mikulás  
Dec.6   

Bartók épület: - bábjáték 
Bartók Iskola meghívása közös Mikulásra 

Katica csoport 

Mikulás – a felnőtteknek Szervezés lebonyolítás  
 

óvodavezető – Közalkalmazotti 
Tanács 

Dec. 17-18 
Bartók épület 

Készülődés a karácsonyra gyereke- szülők együtt 
ajándékokat, készítenek- nyílt napok 
19-én fenyő ünnep mindhárom csoportban 

 

Adventi készülődés 
Szülők bevonása 

Szervezés – ünnepi hangulat teremtése – díszítés – 
lebonyolítás. 

Süni csoport 

Farsang – gyerekeknek 
Klapka épület: Február 11.  
Bartók épület – farsangi hét 
Febr. 4-8-ig 

Szülőkkel nyíltnap – szervezés, díszítés – rendezés. Pillangó csoport 

Nemzeti ünnep 
Március 15. 

Megemlékezés,  
díszítés, koszorúzáson részvétel. 

Bambi csoport 

Húsvét Dekoráció – néphagyományok 
Ötletek épületi szinten 

Bambi csoport 

Alapítványi  Gála 
Bartók épület:  
2013.márc. 09. 
Klapka épület: 
2013.márc.23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rendezvény megszervezése 
lebonyolítása

Karap Erzsébet 
Bikkiné Teréki Anna 
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 esemény  Feladat megvalósítása  Megvalósításban 
felelősök  

Iskolaérettségi vizsgálat 
Szülők fóruma 

Írásos anyagok előkészítése – kapcsolat a 
Nevelési Tanácsadóval 

óvodavezető –  
/nagycsoportos óvónők/ 

Föld Hete 
2013. ápr. 19-22-ig 

 
 

Természetvédelmi ovis nap program 
összeállítása, megszervezése 

- „szeretünk Föld!  tárlat rendezése az 
újrahasznosítható hulladékok 
felhasználásával készült tárgyak, bábok 
kiállításával. 

- „ A mi kiskertünk -  növényóvoda2 
- Szemétszedés közös séta a Millenniumi 

emlékparkba, az óvoda emlékfájának 
környezetét tisztítják meg. 

- közlekedjünk környezettudatosan! 
Biciklivel az óvodába – bicikli felvonulás 

- Fejes Mária 
/Mátyókné Jutka, Kiss Anita/ 
 

Anyák napja Nyílt napok – a csoportokban Az óvoda dolgozói 
Madarak és fák napja 
2013. május 17. 

Horgásztói Családi nap 
Szélsőséges időjárás miatt elmaradt 

Méhecske csoport 

Nyári élet megszervezése  Lukovszkiné Kiss Lívia 
Bikkiné Teréki Anna 
Németh istvánné 

Nyári tábor  Micimackó 
Bölcsőde átköltözése 2 terem raktár – 2 teremben a bölcsődés 

gyermekek elhelyezése 
 

Bartók épület vizesblokk 
felújítása 
Aug 26-aug.30-ig 

A képviselők által adott felújítási keretből  

Klapka épület 6-os mosdó 
teljes felújítása 
Aug.21-aug30-ig 

A képviselők által adott felújítási keretből – 
valamint 50 000 –Ft a költségvetésből  - a 
munkálatok során a teljes terület újra lett 
burkolva. 

 

Pillangó csoport - 
felújítása 

Szülői segítséggel és költségvetésből a lakk 
biztosításával 
A csoportszoba festése – a parketta csiszolása 
lakkozása 
Költség: lakk+ gépkölcsönzés 

 

Udvar felújítása Egész évben folyamatosan 
Felújítás, karbantartás, füvesítés 

 

Udvari locsoló csap - 
csőtörés 

A locsolás a hetekig tartó huzavona után 
megtörtént. 

 

 
Nevelés nélküli munkanapok 

Ideje: Megnevezése: Témája 
 
2012. október 12 

Felnőtt kirándulás  
alkalmazotti 

 
 Kecskemét - Szeged 

 
2012. november 10. 

 
Nevelőtestületi 

o Helyi Nevelési Program-, IMIP-,  SzMSz-, 
Házirend átdolgozásának megvitatása, elfogadása. 

o Köznevelési törvény aktuális kérdései 
o Játékos csapatépítés kollegák részére 

 
2013. március 27. 

 
Nevelőtestületi 

Így tedd rá! 
Tánc az óvodában – kihelyezett  5 órás továbbképzés  

2013. június 05.  o Vezető választás 
2013. augusztus 30.  Évnyitó értekezlet 
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2. Minőségfejlesztési munka áttekintése 
 
 Óvodánk garanciát vállal minőségirányítási programjában arra vonatkozóan, hogy a helyi 

nevelési programban rögzített értékek mentén folyamatosan magas színvonalú munkát 
végez és ennek megvalósulását mérések segítségével ellenőrzi.  

 Törekszünk arra, hogy a fenntartó elvárásainak, valamint az óvodába járó gyermekek és 
családjaik igényeinek megfeleljünk. 

 Biztosítjuk, hogy az óvoda működése megfeleljen a törvényesség, szakszerűség, 
eredményesség, hatékonyság követelményeinek. 

 Óvodáskorú gyermekeinket úgy vezetjük be a közösségben való együttélésbe, hogy 
érzelmileg, értelmileg, szociálisan gazdagodjanak, egyéni képességeik kibontakozzanak. 

 
A vezetői ellenőrzés szempontjai: 

Kompetenciák a szakmai munkában: 
‐ A gyermekek személyiségének fejlesztése 
‐ Az óvodai csoportok, közösségek alakulásának segítése és fejlesztése. 
‐ Az intézményi dokumentumok ismerete szaktudományos ismeret 
‐ A pedagógiai folyamat tervezése 
‐ A nevelés, fejlesztés támogatása 
‐ A pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése (felzárkóztatás, tehetséggondozás) 
‐ Kommunikáció és szakmai együttműködés 

 
 

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS 
-Dokumentációkezelés 
-Belső audit 

K
Ö
Z
V
E
T
L
E
N 

K
Ö
Z
V
E
T
E
T
T 

-Folyamatok szabályozása 

FŐ FOLYAMATOK 
 -A vezetés felelőssége, elkötelezettsége 
 -A partnerkapcsolatok irányítása 
 -Emberi erőforrások biztosítása és fejlesztése 

 
 

-Egyéb erőforrások biztosítása és hatékony 
felhasználása 
-Az intézmény működtetése 
-Biztonságos intézmény 
-Nevelés 
-Mérés, elemzés, folyamatos fejlesztés 

  
P
A
R
T
N
E
R
E
K 

P
A
R
T
N
E
R
E
K 

TÁMOGATÓ FOLYAMATOK 
-Képzés 
-Egyéb erőforrások biztosítása 
-Pályázatok 
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A nevelési év során megvalósult mérések leírása, adatai, elemzése 
 
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 

 
A minőségi csoport megszűnése ellenére a mérések megvalósultak és a gyermekek fejlődésének 
nyomon követése érdekében – melyet a törvény is előír – továbbiakban is a bevált módszereket 
fogjuk alkalmazni. 

A két munkaközösségből egyik mérési- értékelési munkaközösségi csoport lesz a következő 
időszakban, a minőségi csoport vezetője – Nagyné Nyíri Mária – szakmailag felkészült és a 
lényeglátása-, óvodaszintű rendszerlátása kiemelkedő, ezért megalapozott a törekvésem e csoport 
létrehozására és a vezető felkérésére.  

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. 

 
Minőségi munka éves beszámolója 1 sz. melléklet 
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mérések eredményeinek összehasonlítása 
  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/12 2012/2013 
Finommotorika 
- emberábrázolás

 
Középsős korú 

Megfelelt:  
72% 

Megfelelt:  
77%% 

Megfelelt: 
77% 

Megfelelt: 
74% 

Megfelelt: 
77% 

Megfelelt: 
81% 

- családrajz Nagycsoportos 
korú 

Megfelelt:  
70% 

Megfelelt: 
76% 

Megfelelt: 
90% 

Megfelelt: 
78% 

Megfelelt: 
72% 

Megfelelt: 
79% 

Neveltségi 
szint 

             fejlődés fejlődés  fejlődés fejlődés fejlődés 

Kiscsoport 87% 56% 56% 47% 48% 32% 

nagycsoport 99%          26% 98%            27% 96%            65 %           10% 67%           11% 88.5%                        56.2% 

Egészségügyi 
szokások - önálló 

nagycsoport 92%           50% 91%            48% 90%            88%             60%      90%           38%  

Kiscsoport 76% 64% 70% 59% 34% 40.3 % Társas 
kapcsolatok terén 
 – megfelelő 

nagycsoport 92%           12% 86%            10% 83%            75 %             11% 99%          29% 91,45%                     51,15% 

Kiscsoport 70% 46% 54% 42% 24% 31,2% Tevékenységek 
hez való viszony 
terén - megfelelő 

nagycsoport 93%           22% 84%            20% 81%            80%              34% 97%           43% 79%                          47,8% 

Kiscsoport 68% 50% 55% 46% 24% 
 

38.9% Közösségért 
végzett 
tevékenység terén 
- megfelelő 

nagycsoport 93%            23% 84%            34% 91%            80%            30% 95%           40% 87,4%                       48,5%      

  Fejlődés:  25 % Fejlődés:  28%  Fejlődés:  30% Fejlődés: 32% Fejlődés: 50,9% 

 

A fenti táblázat Nagyné Nyíri Mária minőségi csoport vezetőjének összegző munkája alapján történt.
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Ebben az évben a vezető általi látogatások, beszélgetések során értékeltük a hiányosságokat, 
erősségeket. Az előző év méréseinek tapasztalatai alapján igyekeztünk az elégedettséget 
fokozni, eredményes munka érdekében.  
 
Az óvónők vezető értékelés eredménye a 

o A dokumentáció feladatainak megvalósítás az évek során nagyon sokat fejlődött. 
Tartalmilag, szakmai elvárásoknak megfelelő és sokat adnak az esztétikára is.  

o Az ellenőrzés során írásban értékelem és a pozitív dolgok kiemelése, elismerése kerül 
rögzítésre, kisebb gondokat szóban mondom el.. 

A sok közös rendezvény, esemény nagy összefogásról, munkájuk iránti elkötelezettségről tesz 
tanúságot a közösség részéről. 
Vezető értékelése: 

o A feladat megvalósítását követően visszacsatolom az eredményeket, értékelem a 
munkát. 

Minden értekezleten visszatérek az előző eseményre, kiemelem, megköszönöm a felelősök 
munkáját, írásban köszönő levelet írok, a dolgozók falára, öltözőkben lévő falra. 
Jutalmazáskor egyenként megköszönöm, a munkájukat elmondom, ki miben emelkedett ki, 
mivel segítette az óvoda életét.  
2013/14-es nevelési évben ismét teljes körű partneri elégedettségi vizsgálatot fogunk végezni, 
hogy a lépéseink hoztak-e eredményt a nagyobb elégedettség érdekében. 
2015/16-ban várható az intézményvezető és az intézmény ellenőrzés. 

A belső szabályozó rendszer működtetése 
 
A tartalmi munka országos szabályozói határozzák meg a helyi tartalmi szabályozások jellemzőit.  
13 éve kétszintű tartalmi szabályozás él Magyarországon. Ez a két szint az országos és a helyi 
szabályozás rendszerét alakította ki, és stabilitásával biztonságot is jelent, valamint a változások 
követését is eredményesen szolgálja. 
Az országos szabályozás törvényi és rendeleti úton határozza meg az elvárásokat. Az aktuális 
köznevelési elvárásoknak megfelelően kell megfogalmazni a helyi dokumentumokban a célokat, 
feladatokat. Ez igen alapos törvényi és rendeleti feldolgozást igényel. Igen fontos, hogy az 
értelmezésben a törvényi, rendeleti szöveget a nevelőtestületi tagok egységesen értelmezzék, és 
fordítsák le a saját óvoda számára feladatként.  
A helyi pedagógiai program eredményes megvalósítását a működést biztosító szervezeti és működési 
szabályzat előírásai segíti. Ezen helyi dokumentum tartalmi elemei egységet alkotnak a helyi 
pedagógiai programmal. A két fontos helyi dokumentum összhangjának megteremtése a szabályozó 
törvényi és rendeleti útvonalon igen összetett feladatot igényel, aminek fő letéteményesei a 
nevelőtestület tagjai.  
A meglévő folyamatok az alapdokumentumokban szabályozottak: 
 
Szervezeti és Működési Szabályzat: Az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira 
vonatkozó rendelkezéseket határozza meg. 2013. március 30-ig a módosítás megtörtént. 
Házirend: Az Óvodában tartózkodó felnőtt és gyermekközösség alapvető magatartási szabályait 
rögzítő dokumentum, amelyet be kell tartani. 2013. március 30-ig a módosítás megtörtént. 
Szabályzatok: Tűz-, vagyon-, baleset és munkavédelmi szabályzat. Iratkezelési szabályzat. Belső 
ellenőrzési szabályzat. 
 
A helyi pedagógiai program egy olyan tartalmi szabályozó, amely az adott óvoda pedagógiai 
koncepciójának tartalmát fogalmazza meg. Az általános elvek lebontásával teszi lehetővé a helyi elvek 
megfogalmazását és sajátosan kiemelt értékek megvalósítási módjainak kidolgozásával. Az 
Alapprogramban megfogalmazott célok és feladatok kerültek kibontásra az óvoda helyzetének, 
feltételeinek, működési lehetőségeinek figyelembevételével. Tükrözi a helyi gyermekkép, az óvodakép 
a helyi speciális jellemzőket. 
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Minőségbiztosítás és a helyi dokumentumok   
Megszűnik a IMIP, vagyis az Intézményi Minőségbiztosítási Program. Ez nem azt jelenti, hogy nem 
kell a minőségi elvek szerint működnie az óvodának, hanem az eddig megtanult minőségbiztosítási 
elveket, eszközöket építsük be a két helyi dokumentumba, és így a megvalósítás is egységesebb 
képként nyomon követhető, elemezhető, értékelhető.  
A folyamatfejlesztést kiválóan szolgálja.  
 

 
Amit ellenőrizni kell 

Ki ellenőriz Az ellenőrzés 
rendszeressége 

formája 

                                              Az óvoda egészére vonatkozóan 
Nevelési részterületek, 
tevékenységek 

Óvodavezető. 
Vez.helyettes  

Évente más-más terület Írásban és szóban 

Pedagógiai dokumentáció Vez.h, óvodavezető Félévente  Általában szóban, 
alkalmanként írásban 

Rendezvények Óvodavezető, vez.h,  Alkalmanként Szóban 
Nev. munka feltételei  Értékelő csop.,vez.h., 

óvodavez, tagóv.vez. 
Félévente Szóban, vagy írásban 

Óvoda  törvényességi 
vizsgálata  

Önkormányzat Önkormányzati elle -
nőrzési terv szerint 
 Külső ellenőrzés 
2011. november 

Helyszíni látogatás, 
dokumentum ellenőrzés, 
elemzés 

Munkáltatói feladatok Óvodavezető Negyedévente Önellenőrzéssel írásban, 
vagy szóban 

Partneri igényfelmérés Támogató szervezet  
koordinálásával 

Évente Írásban az eljárásrend 
szerint 

Tanügyigazgatási 
feladatok 

Óvodavezető, vez.h, Havonta-belső ellenőrzés .
II. Önkormányzat-külső 
ellenőrzés 

Szóban, vagy írásban 
 
Írásban 

Pedagógusok, vezetőség  és egyéb közalkalmazottak 
Önértékelés,       
önellenőrzés  

Vezetőség,óvodapeda 
gógus, nem pedag.  

Évente  Írásban,szóban 

Vezetőség Óvodavezető, vez.hely. Évente Írásban és szóban 
Óvodapedagógusok 
munkája 

Óvodavez.,vezető h.  Alkalmanként és évente Írásban, és szóban 
éves munkaterv szerint 

Nem pedagógusok 
munkája 

Óvodavezető 
Vezető h. 

Alkalmanként, évente 
egyszer 

Szóban 

Gyermekcsoport, gyermek 
Nevelési eredményesség 
/csoporton belüli 
kapcsolatok  pld / 

Óvodapedagógus 
Óvodavezető 

Félévente egyszer Szóban, írásban 
 
 

Tanulási folyamat Óvodapedagógus, 
óvodavezető 

Évente min. egyszer Szóban, írásban 

Fejlődés nyomon követése Óvodapedagógus, 
óvodavezető 

Folyamatosan Írásban 

részképesség  vizsgálat Logopédus, fejlesztő 
pedagógus, pszichológus 

Évente egyszer Szóban és írásban 
 
 

Egyéb 
Gyermekvédelmi 
tevékenység 

.óvodavezető Félévente Szóban és írásban 

PR tevékenység Óvodavezető, szülők           Évente Szóban és írásban 
Tűzvédelem 
munkavédelem 

Tűz és munkavédelmi 
megbízott 

Évente egyszer Szóban és írásban 

Értékelési rendszer Nevelőtestület 4 évente    Írásban 
 

Az előző évek mérései- értékelései alapján a hiányosságok korrigálására, a meglévő jó 
eredmények, megtartására kell még tudatosabban odafigyelnünk.  
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Az ellenőrzés szempontjai  
 
Célja:     Intézményünk optimális működésének biztosítása. 

Nevelőmunkánk minőségének és hatékonyságának emelése. 
A tényleges állapot összehasonlítása a pedagógiai célokkal. 
A megvalósulás értékelése, ténymegállapítás és értékelése. 
Visszajelzés a pedagógiai munka színvonaláról  

 
Feladata:  
 A nevelési elvek egységének erősítése és azok megvalósításának színesebbé tétele.  
 A módszertani szabadságot tiszteletben tartva fejlessze a nevelőtestület szakmai 

tevékenységét, a nevelés eredményességét, biztosítva a zavartalan működést. 
 A nevelőmunka színvonalának emelését, az óvónők szakmai és személyi fejlődését szolgálja 

az óvodavezető ellenőrző, értékelő tevékenysége, amely a bizalom és az őszinteség 
légkörében lehet csak eredményes. 

Az óvodapedagógusok nevelőmunkájának értékelési szempontjai: 

 a kiemelt feladatok beépítése a nevelőmunkába, megvalósításának színvonala,  
 a csoport szervezettsége, szokások, szokásrendszerek hogyan felelnek meg a korosztályi 

sajátosságoknak, 
 a gyermeki személyiség fejlesztésének mértéke a tevékenykedtetés által, 
 nevelői minőség, igényesség, önkontroll, gyermekismeret, 
 szervezeti formák differenciálásának minősége és mértéke / tehetséggondozás, 

felzárkóztatás /  
 adminisztratív munka minősége pontossága, írásbeli kifejezőkészsége, 
 helyi dokumentumok összhangja /ÖMIP, IMIP, az HOP, munkaterv, csoportnapló stb./ 
 óvónői kulturáltság, mint követendő minta, 
 gyermekekhez, szülőkhöz való viszonya, kulturáltsága, 
 együttműködés óvónő-óvónő, óvónő-dajka,  
 közösségben való együttműködése, segítőkészsége. 

 
A technikai munkatársak értékelési szempontjai: 
�   munkavégzésének szervezettsége, összehangoltsága az óvónőkkel valamint 

munkatársaival, 
�   gyermekekhez, szülőkhöz való viszonya, kulturáltsága, 
�   munkaköri leírásban foglalt tevékenységek végzésének rendszerességének, pontosságának 

szintje, 
�   munkaterületének tisztasága, rendje alkalmazkodása a gyermekek igényeihez, 

szükségleteihez, 
�   közösségben való együttműködése, segítőkészsége. 
 

2012. augusztus 24-én a játszóudvar dokumentációjának ellenőrzését kaptam a 
Fogyasztóvédelem által. 
2013. szeptember 5-én a SAMEI játszótéri eszközök ellenőrzése megtörtént. A két ellenőrzés 
összekapcsolódott, ezt az ellenőrzést követelte a fogyasztóvédelem. 
Az ellenőrzés által feltárt hiányosságok megoldása szinte egy évbe tellett. 
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3.Személyi feltételek 

A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 

pedagógusok létszáma összesen:     20
  ebből: óvodavezető: 1
    vezető helyettes: 1
  tagóvoda vezető 1
    óvodapedagógus 16
    logopédus 1
pedagógiai munkát segítők összesen:     14
  ebből: dajka 14
egyéb dolgozók összesen:     4
  ebből: óvodatitkár 1
    gazdasági ügyintéző 1
    karbantartó  2

Össz. létszám: 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. 
Szakképzett dajkák segítik az óvónők munkáját, együtt tevékenykednek az óvónő-dajka, 
dajka-gyerek kapcsolat pozitív irányba való fejlődéséért.    

Az új pedagógusok alkalmazásának módja 
 
Új pedagógus nem volt. 

Létszám- és bérgazdálkodás 
 

A dolgozók bérének kifizetése, a törvény előírása szerint, képviselők által elfogadott előirányzat keretein 
belül történik. 
Sok a hiányzás, vagy beteg gyermeke, vagy saját betegsége miatt. Előfordulnak összevonások nagy szükség 
esetén, de altatás ideje alatt is inkább a saját csoportban altatjuk a gyermekeket, különféle megoldási 
lehetőségek alkalmazásával. 
A sok hiányzás miatti plusz munka, úszás lebonyolítása, rendezvények mind plusz tevékenységek voltak, 
melyért plusz szabadidő, valamint egyéb elismerési formákban részesültek a dolgozók. 
Megtakarításaink az átmeneti- illetve a tartós bérmaradványból adódott és adódik 
Minden évben a dologi kiadás fedezésére is kellett átcsoportosítani, valamint novemberben nem lehet 
pontosan megmondani, hogy a decemberi energia finanszírozása hogyan alakul.  
Megbízási díjak / állományba nem tartozók /   

név megbízás megnevezése 1hó/Ft megbízás időtartama összeg 

Ruttersmidt 
József fűtés felügyelete 8000 12 96000
Zaláné Cs. Ildikó pszichológus 68000 10 680000
        1040000
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Személyi juttatásként csak a közlekedési költségtérítés van.  
A következő költségvetésben mindenképpen kell a dolgozóknak munkaruhára előirányzatot 
tervezni.– már két évben nem kaptak – a saját ruhájukban vannak a gyermekek közt és a 
konyhában sincs védőruha juttatás. Ez egy-egy évben a szűkös anyagi helyzet miatt talán 
megoldás, viszont gyakorlattá nem válhat. 
A személyi higiénia egyik fontos kérdése meghatározni a munkahelyi ruházat viselésének 
legfontosabb szabályait azokon a területeken, ahol személyek az élelmiszerekkel közvetlen 
kapcsolatba kerülnek. Ez a helyszín a konyha. A gyermekekkel való közvetlen kapcsolat is 
feltételezi a személyi higiénia meglétét, ami az óvónők és a dajkák munkájában 
elengedhetetlen. Sehol nem ír kötelezettséget a fenntartóra, viszont a dolgozók 
megbecsüléséhez igen kis áldozatot jelentene, viszont nagyobb megbecsülést a munkáltató 
felé a dolgozók részéről. (Lehet hogy túl bonyolítottam az indoklást.) 

Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 
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.  
Egyre több feladat hárul a dajka nénikre is, mivel a mérések, egyéni- és csoportos fejlesztések 
megvalósításához nagy szükség van az együttműködésükre.  
Az óvónők és a dajka nénik között az emberi és a munka kapcsolat egyaránt jó.  
A gyermekek nevelésében szakképzett dajkák tevékenyen részt vesznek. Gyermekszeretet, 
türelem, pontosság jellemzi tevékenységüket.  
A munkaközösségeink, segítik a pedagógusokat, az aktuális feladatok megvalósításához 
szükséges ismeretek elmélyítésében, s azok alkalmazásában a gyakorlati munka során. 
Az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája hozzá járul 
az óvodai nevelés hatékony működéséhez. 
A logopédusunk munkára kiemelkedő, az óvónőkkel való együttműködése a gyermekek 
fejlődését nagymértékben elősegíti.  
A pszichológus szintén lelkiismeretes munkát végez az óvodában.  
Az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája hozzájárul 
az óvodai nevelés hatékony működéséhez. 
A titkárnő, a gazdasági ügyintéző a dokumentumok elkészítésében, a szervezésben tudnak 
segíteni.  
A karbantartók az eszközök-, a rendezett, biztonságos környezet biztosításában vesznek részt. 
A munkaközösségeink, segítik a pedagógusokat, az aktuális feladatok megvalósításához 
szükséges ismeretek elmélyítésében, s azok alkalmazásában a gyakorlati munka során. 
A változó követelményeknek eleget tenni, egy fejlődő képes, rátermett gazdasági ügyintézőt 
kíván. Szerencsére a GYES-re ment gazdasági ügyintézőnk helyére ugyancsak rátermett, 
lelkiismeretes, segítőkész embert kaptunk Székelyné Jenei Mária személyében. Az új helyzet 
– gazdasági tevékenység – zökkenőmentes folyamatban történt. Jó együtt tudunk működni, 
maximális segítőkészséget tapasztaltunk. 
A karbantartók az eszközök-, a rendezett, biztonságos környezet biztosításában vesznek részt. 

Az alkalmazottak javadalmazása, a minőségi munka értékelése 
 

Mindkét épületből volt óvónő a minőségi teamben. Ők a törvény szerint havonta decemberig 
megkapták az anyagi juttatást. 
A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés fizetésénél az időarányos fizetésre nagyon 
odafigyelek.  
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A táboroztatásért nagyon minimális összeget – 20-20 000 Ft-ot fizettem fix díjként a kollegáknak. 
Egy heti dupla munkáért azt hiszem ez nem is méltányos. Jutalomosztásnál tudom még 
figyelembe venni munkájukat. 
Felnőtt Mikulást rendezünk már évek óta.  
2013 Pedagógus napon a minőségi bér részarányosan lett kiosztva. 
Két dolgozó nem részesült jutalomban. 
A városi Pedagógus nap, felemelő meghitt hangulatával élmény volt mindenki számára, akik 

az együttlétnek hagyománnyá válásáért. jelen voltak. Újbóli köszönet ennek                              KÖSZÖNJÜK! 
 
A Közoktatási díj a környezetem minden résztvevőjétől szakmai elismerés, melyért érdemes 
dolgozni, élni, és a gyermekekért mindent megtenni, amire az ember képes. És ki hinné, mi 
mindenre vagyunk képesek! 
 
A szabadidejük feláldozásáért „Csúsztatást” kapnak, ami akkor vehető ki, ha gyereklétszám 
csökkenése miatt mód van rá.  
Közös ünnepségek során kisebb tárgyi ajándékokkal igyekszem meglepni őket, vagy magam 
készítem, vagy megvásároljuk. 
Egy-egy rendezvény után nyílt levélben szoktam megköszönni munkájukat, amit szintén 
tudnak értékelni.  

Belső kommunikáció, információáramlás 
 
Ezen a területen már nem merültek fel gondok 
 Több helyen van hirdető fal a dolgozók és a szülők számára is.  

o A két épület között maximálisan igyekszem a kapcsolatot tartani, Bikkiné Teréki 
Annával, a tagóvoda vezetővel, valamint a kollegákkal. A Várlak foglalkozás, a 
bemutatók, rendezvények mind jó lehetőség arra, hogy figyelemmel kísérjem a 
munkájukat és az értékelés is reális legyen.  

o Egy-egy rendezvény előtt az óvónőkkel, majd a dajka nénikkel megbeszéljük a 
teendőket, az adott eseményért felelős személynek kötelessége a megfelelő módon és 
időben történő tájékoztatás.  

o A Szülői értekezletekre külön felkészülnek az óvónők a közös megbeszéléssel, hogy 
minden csoportban ugyanaz hangozzon el, biztatjuk a szülőket, hogy bátran 
kérdezzenek, ha valami gondjuk van. 

o Jelenleg is a csoportoknak van lehetőség a szülőkkel kommunikálni az interneten, de a 
honlapunk folyamatos aktivizálása megoldódott. Csoportszinten is kialakították az 
információhálózatot az interneten. 

4. Tárgyi feltételek 

Az épület műszaki állapota, a környezet biztonsága 
Épületeink családias jellegűek, 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. Csoportszobáink berendezése ízléses, igényes, amely 
óvodapedagógusaink ízlését dicséri. A programhoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak, 
illetve beszerzésükről folyamatosan gondoskodunk. 
Sok időt töltenek a gyerekek az udvaron. Az óvodai alapítványunkkal, az önkormányzat és a 
szülők segítségével folyamatosan tudjuk fejleszteni a felszerelésünket.  
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- A nyílászárók életveszélyesek voltak a Klapka épületben. A kapott támogatásból, 6 
csoportban ajtó ablak ki lett cserélve, melynek szépsége elragadtatott mindenkit. Jóságát a 
fűtésszámlán, és biztonságos szellőztetési lehetősége bizonyította. 
- A csatorna ideiglenes megjavítása rövid távú megoldás volt, már ismét voltak gondok, a 
hármas terem ázott be és lehullott a vakolat. Szerencse, hogy nem voltak bent gyerekek. 
- A hatos terem mosdójában a csempe egy része lehullott, de nem merünk hozzányúlni, mert 
nem tudjuk mekkora rész fog leomlani, mivel alig van mögötte anyag, májusban már le volt 
zárva csőtörés miatt. 
 Tavasszal, mindig sokba kerül a balesetveszélyes játékok felújítása, melyeket a téli 
időjárás viszontagságai kezdenek ki. 

Ebben az évben a két udvari játékok felújításához a költségvetésben 400 000 Ft volt 
biztosítva, ezen felül még 300 000 Ft az Alapítvány – szülői támogatás anyagi fedezete volt. 

 A „homoksivatagot” tavaly sikerült a középső udvaron füvesítéssel megoldani, az 
öntözőrendszert is kialakította a karbantartó ezen a területen. Sajnos ebben az évben a nagy 
szárazság miatt, valamint az udvari csőtörés miatt is kevesebbet lehetett locsolni, ismét 
homokos a terület. A hármas udvar füvesítését oldottuk meg, itt próbáltuk életbe tartani a 
„zöld övezetet”. 

Az első udvarrész homokos területeit is füvesíteni fogjuk. 

Köszönjük a Képviselő-testületnek a felújításra nyújtott támogatást. – 1 200 000 Ft-ot 
Az alábbiak szerint használtuk fel: 
 A Klapka épület 6-os mosdójának teljes felújítása – 850 000 Ft.  
 Bartók épület 3 csoport mosdójának vízszerelvényeinek felújítása – 350 000 Ft 

Köszönjük Pápai Mihály polgármester Úrnak, hogy a Klapka épületben 25 db fektető ágy 
beszerzésére adott azonnal támogatást kérésemre. 
A Klapka épület Pillangó csoportjának parketta felújítása és a terem festése, a dolgozók, 
szülők közös összefogásának eredménye, a szükséges anyagok beszerzését a költségvetésből 
biztosítottam. 
A 30 éves bútorokat felújított ajtókkal próbáltuk menteni. 
Játékok nagyon kevésnek mondható. Az-az évi 10 000 Ft kegyetlenül kevés, amit a 
költségvetésből tudtam adni. Szülői és Alapítványi segítséggel próbáltuk kiegészíteni ezt az 
összeget. Azt hiszem, mindenki egyetért, hogy 30-32 gyereknek egy évre ez hosszú távon nem 
megoldás. 
Fejlesztő eszközöket a pályázatok során minden évben fejlesztjük, legnagyobb hangsúlyt a 
mozgásfejlesztő eszközök beszerzésére fektetünk. 
Gondot fordítok a logopédus, pszichológus munkájához szükséges eszközök biztosítására. 

Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű 
gazdálkodás érdekében megtett lépések. 

 
 2012 
Kiadás összesen 137 272 000 Ft 
Személyi  kiadás 70 333 000 Ft 

Pótelőirányzat:   4 117 000 Ft jutalom 
Minőségi bérkiegészítés:  848 000 Ft 

Dologi kiadás 70 333 000 Ft 
Étkezés bevétel 6 263 000 Ft 
Étkezés kiadás 22 460 000 Ft 
50%-os támogatás 21 fő 
100%-os támogatás 55 fő 
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Igyekszünk a jelenlegi körülmények között is egy bizonyos fejlődést, változást megvalósítani.  
Az energiatakarékosság, a tárgyak megóvása mindenkinek kötelessége. 
Legégetőbb problémáink a Klapka épületben: 

o Nyílászárók cseréjének folytatása 
o Lapos tető gondjai 
o Vizesblokk fejújítása  
o Ételszállító edények cseréje  
o Az ereszcsatorna is ideig, óráig fogja bírni. 
o Feltört kövezet felújítása 
o Csoportszobákban a parketták felújítása 

Bartók épület 
o Kapu cseréje 
o Ablakok – faszerkezet festése. 
o Udvari bejárati ajtó cseréje (ugyanaz a gond, mint a külső bejárati ajtóval.) 

Ésszerű gazdálkodás! Lehet másképp megélni?  
A gond mindig jön magától, amit nagyon muszáj kicserélni, felújítani, megjavíttatni a 
veszélyessége miatt, azokat megoldjuk. 
Nagyon sokat segítenek a szülők, sok mindent meg tudnak oldani a karbantartók, a dolgozók 
szintén mindent megtesznek, hogy kevés pénzből minél többet hozzanak ki. 
Büszkén mondhatom, hogy közös erővel azért minden évben történik változás, fejlődés, és ezt 
köszönjük a Képviselő testületnek és a Polgármester Úrnak, Alpolgármester Úrnak is. 
2013. évi költségvetés főbb előirányzatai 
Személyi juttatások:   73 887 000 Ft  Saját bevételek:       8 211 000 Ft  
Befizetési kötelezettségek:   19 792 000 Ft  Önkormányzati támogatás:   121 292 000 Ft 
Dologi kiadások:   35 824 000 Ft    
Kiadások összesen:  129 503 000 Ft   Bevételek összesen:   129 503 000 Ft  
 A költségvetési létszámkeret: 38 fő (főfoglalkozású) 

Tárgyi felszereltség, (személyiségfejlesztést segítő játékok és eszközök, 
tanulást segítő eszközök) 

 
 Évkezdéskor 10-10 ezer Ft-ot adtam a csoportoknak, kezdéshez a foglalkozásokhoz 

szükséges papír írószer kategóriába tartozó szakmai anyagokra. Ebben az évben már 
ezt sem tudtam megtenni, és most sem tehetem meg a 2013/2014-es nevelési év 
kezdetén, kivéve a Bambi csoportba, ahol a szülői támogatásra nem tudunk majd 
támaszkodni. 

 Karácsonykor szintén 10-10 ezer Ft-ot a csoportoknak játékokra, ezt sem tudtam 
megtenni. Az elmúlt nevelési évben a 30 éves jubileumra kapott 400 Ft –ból tudtunk 
erre a célra 100 000 Ft-ot elvenni. 

 Alapítványi pályázatunk 70 000 Ft-ban segítette bábok, játékok vásárlásában. 
 IPR pályázat során 320 000 Ft-ot kapott a Tátika Óvoda. 

Klapka épület 200 000 Ft 
Bartók épület 120 000 Ft 

o Az összeg a nevelőtestület továbbképzésére 
o Fejlesztő eszközök beszerzésére 
o Szociális hátrányok enyhítése – kulturális rendezvényekre jutás támogatása 

 16 hátrányos helyzetű gyermeket vittünk el Budapestre a Bábszínházba – 
teljesen költségmenetesen. 

o Szakmai tartalmi fejlesztés során a gyermekek képességmérésére alkalmas eszközöket 
vásároltunk.  

 



                                                     Gyáli Tátika Óvoda – 2013 – Beszámoló 
 

 

 
 

26

5. Továbbképzések 

Továbbképzésben részt vevők és támogatásuk 
 
Belső továbbképzéseink: 
�     Hatékonyság, eredményesség, játékban integrált nevelés terén - komplexitás 
�     Egymástól való tanulás belső hospitálásokkal –  
�     Munkaközösségi foglalkozások - bemutatók 
 
Külső továbbképzéseink: 
A nevelő közösség 
Számára 5 óra 

DIFER mérés 
A differenciálás a tevékenységszervezés, tanulás 
tervezése és megvalósítása az óvodai nevelésben – 
Mérési - értékelési rendszer az óvodában 

95 250 Ft  

A nevelő közösség 
Számára 5 óra 

„Így tedd rá” néptánc az óvodában - módszertan 50 000 Ft 

Németh Istvánné Dokumentumok módosítása 
4 alkalom 

30 750 Ft 

2012/2013-as nevelési évben 126 000 Ft volt a továbbképzési támogatás. 
 
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása: 
2012/2013-as nevelési évben továbbképzési keret nem volt használva. 

A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 
 
Ebben a nevelési évben a következőkre szerettünk volna választ találni: 

o Játékba integrált nevelés módszertani és elméleti fejlesztés 
o Differenciálás neveléselméleti kérdései az óvodában –  
- az óvodapedagógus érzékenysége a gyermekek egyéni különbségei iránt 
- a különbségekhez való illeszkedést /adaptáció/ próbálja megvalósítani minden 

rendelkezésre álló eszközzel 
o Projekt módszer alkalmazása 

Sajnos még mindig nem tudunk elég időt teremteni a tapasztalatok átadására, megbeszélésére. 
Sok gondot jelent, a súlyos pszichés problémával küzdő gyermekek nevelése ilyen magas 
létszámú csoportokban. 
A Zöld óvoda cím elnyerése érdekében többet tettünk a mindennapi életünkben. 
Munkaközösség vezető beszámolója 1 sz. melléklet 

6. Gyermekvédelmi munka áttekintése 
 
A gyermekvédelmi felelősök az óvodavezető megbízása alapján szervezik, koordinálják a 
gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat.  
Nagyon meg kell gondolni a programok szervezésénél, mit, mikor, mibe kerül. Egyre 
gyakoribb, hogy kirándulásokon nem vesz részt egy-egy gyerek a csoportokban. 
Év elején elinduló úszó csapatok létszáma, már a második félévben nagymértékben 
lecsökken. 
Nagyon fontos, hogy szükség esetén a gyermekek időbe kerüljenek szakember általi ellátásra, 
ezt azonban nagyban befolyásolja a szülők részéről az „elfogadás” ideje. Gyakran egy év is 
eltelik, mire elhiszik, hogy megfelelő szakember többet tud segíteni a problémák 
megoldásában. 
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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.  
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 34 fő 40 fő 42 fő 42 fő 41 fő 
Bartók épület 16 fő 18 20 fő 20 fő 19 fő 
Összesen: 50 gyermek 58 gyermek 62 gyermek 62 gyermek 60 fő  
pszichológus      
Összesen:  27 fő 36 fő 27fő  
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 

Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások alakulása - étkezés 
 50 %-os 

étkezési kedvezményben 
részesült 

100 %-os 
étkezési. kedvezményben  

részesült 

 
3 H-s 

gyermek 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesült 

Klapka 
épület 

17 49 15 13 

Bartók 
épület 

18 39 6 6 

összesen 25 fő 61 fő 21 fő 19 fő 
2012.05.22-én készített statisztika alapján.!!!!!!!!!!!!!!! 
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Szociális problémák, deviencia 
 
A szociokulturális hátrány mögött több tényező rejlik. Sok gyermeknek van börtönben az 
apja. A pszichológus sok segítséget tud nyújtani a szülőknek és a pedagógusoknak is. Több 
esetben volt szükség a gyermek kiemelésére a csoportból. Ezek a gyermekek a magas 
létszámot nagyon nehezen viselik el, agresszívvé válnak. Mikor kiemeljük őket a csoportból, 
nyugodt beszélgetéssel, játékkal tudjuk visszazökkenteni őket a természetes magatartásba, 
jelenleg különböző megoldásokat találunk és sajnos nem minden esetben tudjuk megtenni, 
mert nincs külön ember rá. Azt hiszem a pedagógiai asszisztens sokat fog majd segíteni ilyen 
helyzetekben. 

Prevenciós munka 
 
Az óvodapedagógusok az óvodában végzett gyermekvédelmi munkával, a fejlesztő 
tevékenységgel segíteni kívánják a gyermekek minél egészségesebb, harmonikusabb 
fejlődését.  
– A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek esetében szorgalmazza a pedagógus, hogy 
rendszeresen járjanak óvodába, így napi étkezésük, gondozásuk biztosítottá válik. 
– Kiemelten gondot fordít egyéni fejlesztésükre, segítve óvodai beilleszkedésüket, szociális 
fejlődésüket. 
Pedagógus szerepe a megelőzésben: 

o Ismerje a gyermek egyéni képességeit, szociokulturális helyzetét 
o Kísérje figyelemmel a családban jelentkező problémákat, a gyermek elmondásai, 

észlelt pszichés diszpozíciói alapján, tartson folyamatos kapcsolatot a szülőkkel 
(családlátogatás, vagy fogadóóra) 

o Ismerje fel a napi munkában nem fejleszthető képesség- és jártassághiányokat, majd 
jelezze a szülőknek és a szakembernek 

o Gyermek elhanyagolása esetén – gyermekvédelmi felelős bevonását kezdeményezi 
o Segítse a társas beilleszkedési készségek javítását 
o Egészségnevelés 
o Családlátogatás 

Szabadidős tevékenység célja: 
o devianciák kialakulásának megelőzése 
o készségek fejlesztése 
o önépítés 
o társas kapcsolatok építése 
o együttműködési formák értékteremtő ereje 

Családlátogatás: 
o Több szempontú információgyűjtés 
o közvetlen kapcsolattartás 
o nyitott, egymásra figyelő, bizalmi kapcsolat, szülő és pedagógus között. 

Gyermekvédelmi felelős feladatai a megelőzésben: 
o Veszélyeztetettség esetén kezdeményezi a Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolat 

felvétel. 
o Figyelemmel kíséri és kiszűri a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekeket. 
o Szakmai konferenciákon-, megbeszéléseken részt vesz. 
o „Kertváros” Gyáli Kistérségi Szociális és Családvédelmi Központja Gyermekjóléti 

Szolgálattal kapcsolatot tart. 
o Az óvónőkkel folyamatos esetmegbeszélés a gyermekek körülményeinek 

változásáról, szükséges intézkedésekről. 
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7. Közösségi rendezvények, ünnepségek 

Az óvodaközösség kiemelt rendezvényei 

 
esemény 
Családi délután 
Mikulás  - a gyerekeknek 
Felnőtt Mikulás – közös együttlét a dolgozóknak – jutalom átadása 
Adventi készülődés a gyerekekkel 
Farsang – gyerekeknek 
Húsvét 
Tátika nap – Gála - Bál 
A Föld Hete 
Horgásztó 
Anyák napja 
Gyereknap – szülőkkel – Bartók  
Év végén a pedagógusnap  
Nyári tábor -  

 

A nevelőtestület szakmai (és közösségi) rendezvényei: 
 
 Nevelés nélküli munkanapok. Jó sikerült a kirándulásunk.  
 Az Alapítványi Gála hatalmas közös munka és közös élmény. 
 Felnőtt Mikulás. Ekkor még a kollegák, nem olyan fáradtak, a jutalom is hamarabb 

került a kezükbe és a családi ajándékozás megkönnyítése nagy örömet jelent 
számukra.  

 Év végén a pedagógusnap most a sok munka miatt kissé egyszerűre sikeredett.  

8. Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány 
 

Pályázat Támogatott 
összeg 

NEA Alapítványi – működtetési pályázat    372 743 Ft 
IPR  - Integrációs program    320 000 Ft 
 
„Tátika Óvoda Gyermekeiért Alapítvány”  
2011 február 5-től jogosult az 1% fogadására. 
                                      210 000Ft bevételünk volt a szülők által felajánlott 1%-ból. 
2012-ben                      142 000 Ft bevételünk volt a szülők által felajánlott 1%-ból. 
Bevételeink a szülői adományokból is adódott, mely egyből a csoportok segítségére lett fordítva. 
VYNIL Kft 2011-ben 55 000 Ft-tal, 2012-ben 70 000Ft-tal támogatta az udvari játékok 
fejlesztését. 
Saját bevételek alakulása 

- Az alapítványi Gála bevétele                                                   230 000 Ft 
- Alapítványi Gála – Bartók épület                                              90 000 Ft 
-      Papírgyűjtés:                                    Klapka épület                  32 000 Ft 
                                                                 Bartók épület                  22 000 Ft 

___________________________________ _____________________________ 
                                               mindösszesen                                        374 000 Ft 



                                                     Gyáli Tátika Óvoda – 2013 – Beszámoló 
 

 

 
 

30

9. Kapcsolat más intézményekkel 
  

Szülőkkel 
Alapelvek: 

·     bizalomra épülő kapcsolat kialakítása minden családdal, 
·     egyenrangú nevelőtársi viszony szorgalmazása, 
·     a családi és az óvodai élet közötti folyamatosság biztosítása, 
·     az egyéni igények, szokások figyelembevétele, 
�        Családlátogatások 
�        Fogadó órák 
�        Szülői értekezletek 
�        Közös programok (kirándulások, sportnapok, ünnepekre való készülődés) 
 
Iskolákkal 
Az együttműködés formái: 

- A gyermekekkel közös és kölcsönös intézménylátogatás; 
- Kölcsönös látogatások (novemberben I.oszt., márc. nagy csoportban, május gyermekek) 
- Partner elégedettség mérés 
- Közös megbeszélések, értekezletek, egymás programjain részvétel 

Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola részéről a tornaterem lehetőség nagy jelentőséggel 
bírt. Volt olyan csoport, aki kéthetente is vállalta havonta. Évek óta meghívja a nagycsoportos 
gyermekeinket a Mikulás ünnepségre a Bartók iskola.  
Nagyon jó a kapcsolat a nagycsoportosok iskolanyitogató programjaik megvalósítása során is. 
Zrinyi Miklós Általános Iskola – Ovis váltóverseny szervezésével szintén rendkívüli eseményre adnak 
lehetőséget. 
Kodály Zoltán Zeneiskola szintén évek óta eljönnek hangszerbemutatót tartani, ami szintén nagy 
érdeklődést kelt a gyermekekben. 
Az intézmények eseményeire a meghívásoknak eleget teszek. 
 
Fenntartóval 
�        Intézkedések meghatározása, amelyek biztosítják célkitűzések és működés közelítését 
�        Intézmény beszámolójának, munkatervének megküldése 
�        Önkormányzati intézkedési tervhez véleményadás 
�        Értekezletekre, ünnepélyekre meghívás 
�        Közös egyeztetések, megbeszélések 
 
Társóvodákkal 
Vezetői együttműködés. 
 
Bóbita Bölcsőde 
Eredményes és hatékony a kapcsolatunk a bölcsődével. 
Koordinálunk a gyermekfelvételek előtt, év közben. 
Ősszel visszahívjuk a gondozónőket, látogassák meg egykori csemetéiket új helyükön.  
A gyermekvédelmi eseteket előre megbeszéljük. 
A bölcsődések fogadása folyamatos volt az elmúlt évben. A szülőkkel való beszélgetés, 
értekezletek segítették a zökkenőmentes nyári beszoktatás gondját megoldani. Elmondhatjuk, 
hogy ez a különleges feladat az óvoda dolgozói szeretetteljes magatartásával probléma 
mentesen lett megoldva. 
Júniustól a beázás és az építkezés miatt az óvodánkban töltötték a nyarat.  
Igyekeztünk mindenben a segítségükre lenni. 
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Egyházak 
Kapcsolattartás igény szerint. Lehetőség biztosítva van. Az óvodában hétfői napon 1030-tól 
foglalkoznak a gyermekekkel. Pillangó csoportunk a város nevezetességeinek megismerése 
során, élményben gazdag délelőttöt töltöttek a templom- és templomkert látogatása 
alkalmával. 
 
„Kertváros” Gyál Kistérség Szociális és Családvédelmi központja - 
A rendszeresen szervezett jelzőrendszeres tanácskozásra minden alkalommal elmentünk. 
Kérésükre a gyermekekről a tájékoztatást, óvónői véleményt megadtuk. 
Ebben az évben már rendszeres és hatékony megbeszéléseket tartottunk az óvodában a 
körzetünkbe kijelölt kollegákkal. 
 
„Kertváros” Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szolgálat 

o Fejlesztőpedagógusok munkája az óvodában 
o Előszűrő – Iskolaérettségi vizsgálat megszervezése - lebonyolítása 
o Folyamatosan tájékoztatjuk a családpedagógust a segítségkérő családokról 
o Közös egyeztetések, megbeszélések 
o Szervezett rendezvényeiken való részvétel 

 
Kistérségi, Oktatási és Intézmény-felügyeleti Iroda majd 2013. 01.01-től:  
Szociális és intézményi igazgatási csoport 

o Folyamatos - Rendszeres 
o Segítőkész 
o Az intézmény jogszerű működésének segítése, ellenőrzése. 

 
Nyugdíja Alapítványért Nyugdíja Klub 
Őszidő Nyugdíjas Klub 
Közös ünnepek, mesemondó délelőttök teszik emlékezetessé, szeretetteljessé az együttléteket.  
 

10. További feladataink: 
Az óvodát érintő fontos törvényi változásoknak megfelelő működtetés. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő 
rendelkezéseknek megfelelő intézkedések. 

o Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fogalma és az ellátásuk; 
o Új alkalmazási szabályok, új előmeneteli rendszer; 
o Óvodapszichológiai feladatok; 
o Pedagógiai asszisztens feladatai 
o Munkaköri leírások 

 
Gyál, 2013. augusztus 30. 
                                                                                              Németh Istvánné 
                                                                                                 óvódavezető 

Mellékletek 
1. sz. melléklet – Minőségi beszámoló 
2. sz. melléklet – Munkaközösség vezető beszámolója 
3. sz. melléklet – óvodapszichológus beszámolója 
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1. sz. melléklet 

 
A TÁTIKA ÓVODA 

 
MINŐSÉGI MUNKÁJÁNAK 

BESZÁMOLÓJA 
A 

2012-2013-AS NEVELÉSI ÉVBEN 
 
TARTALOMJEGYZÉK 
 
A 2012-2013-as nevelési év általános értékelése 
Az elvégzett mérések részletes elemzése 
Finommotorika 
Családrajz 
Neveltségi szint 
DIFER 

 „Ha valamire meg akarlak tanítani, azzal segítek a legjobban, ha olyan tapasztalatokkal 
veszlek körül, amelyekből fölépülhet alakuló tudásod vagy képességed. Ha eléggé jól teszem a 
dolgomat, az a benyomásod lesz, hogy az egészet te magad csináltad. Annál kevésbé leszek én 
a középpontban, minél kevésbé akarok én információkat adni és képességeket fejleszteni, mint 
inkább katalizálni a benned zajló folyamatokat." 

 (Péter Kline: Zseninek születtünk! Agykontroll Kft., Bp. 1996. p. 47.) 

Az eltelt évben végzett munka általános értékelése 
 
A minőségbiztosítás értékkövetés, célnak való megfelelés. Az óvoda nevelő munkája csak 
akkor sikeres, ha meggyőződik arról, hogy a kitűzött céljai teljesülnek. 

A minőségbiztosítás az a tevékenység, amelynek során a közoktatási intézmény folyamatosan 
biztosítja a szakmai célkitűzések és az intézmény működésének egymáshoz való közelítését, a 
gyermekek/tanulók, szülők, a pedagógusok valamint a fenntartók, továbbá a munkaerőpiac 
igényeinek kielégítése céljából.  

Célunk: a nevelés olyan irányú megszervezése, mely megfelel a környezet elvárásainak; a 
nevelés színvonalának emelése; a gyermekek készségeinek fejlesztése.  

 Fontos minden pedagógusoknak, 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. 

Az idei nevelési évben vizsgáltuk: 

 A finommotorika fejlettségét középső és nagycsoportban. 
 A neveltségi szint fejlettségét kis- és nagycsoportban. 
 A kognitív képességek fejlettségét középső és nagycsoportban. 

 

Mérések konkrét eredményeit a következőkben ismertetem. 
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A 2012-2013-as nevelési évben elvégzett mérések eredményei 
 

Finommotorika fejlettségének vizsgálata emberábrázoláson keresztül 

A vizsgálatban részt vettek: 79 fő középső csoportos gyermek. 

Eredmények: 

 A vizsgált gyermekek 81%-a megfelel az életkor tekintetében az elvárható szintnek, 
amelyből átlag felett teljesített a gyermekek 58.2%-a. 

 A gyermekek 19%-a elmarad az elvárható szinttől,ez 1%-kal jobb a tavalyi évi 
eredménynél(20%, a tavalyelőttitől 7 %-kal jobb!!!).! 

Kitűzött célunk a gyermekek életkorától elmaradók arányát 20% alá csökkentsük, valamint a 
jól teljesítők eredményeit megtartsuk, ez sikerült ebben a félévben. 

Fejlesztési feladat: 

 életkoruknak elvárható szint alatt teljesítők esetén 15%-os teljesítmény elérése 
differenciált fejlesztéssel. 

 a jól teljesítő gyermekek eredményeinek megtartása, ill. javítása. 
 

Családrajz elemzése  

A vizsgálatban részt vettek: 77 fő nagycsoportos gyermek.  

Eredmények és feladataink:  

 A vizsgált gyermekek 79.2%-a felelt meg az életkor által elvárható szintnek, ami 7.7%-
kal jobb a tavalyi évben (71.5% )  elért eredménytől. 

 61% arányosan helyezte el a családtagokat. az előző nevelési évhez (66%)  képest 
22.35%-kal marad el a tavalyi (83.35%) eredménytől. A rajz a vizsgálatban résztvevő 
gyerekek 76.6%-nak tölti ki a rajz a lapot, 23.4%-nak nem tölti ki. 

Fejlesztési feladat: 

o Nagy hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy a gyermekek rajza töltse ki a rendelkezésre 
álló felületet, ugyanis a vizsgálatban résztvevők egyharmadának jelent gondot a felület 
kitöltés. 

o Arányosság kialakítására kell leghangsúlyosabban odafigyelnünk, a tavaly előtti 70%-
os teljesítmény elérését  tűzhetjük ki célul a következő nevelési évben a differenciálást 
és játékosságot szem előtt tartva. 

 
Kognitív képesség vizsgálat: 

 Rövid DIFER- vizsgálatban részt vett 59 fő nagy csoportos gyermek 

Eredményeink:  

2012/2013. nev. év I. félévében     2011/2012. nev. év I. félévében      fejlődési mutató 

Előkészítő szint: 2 fő –  3.4%               11 fő –  14%             10.6% 

Kezdő szint:        8 fő - 13.6%                 13 fő -   16%              3.5% 

Haladó szint       17 fő -  28.8 %               14fő -  18%              10.8.% 

Befejező szint:   20 fő –  33.9%               25 fő –  32%               1.9% 

Optimum szint:  12 fő –  20.3%               16fő –  20 %               0.3% 

Fejlődési mutató összesen: 5.42%  
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Elemzés: 

A vizsgált gyermekek 54.2% - a, több, mint  a fele a befejező és optimum szinten teljesített, 
ami nagyon szép eredmény. / Tavaly 53.25% volt/ 

Előkészítő és kezdő szinten a gyermekek 17%-a teljesített. . / Tavaly31.15% volt./ 

Fejlesztési feladataink:  
o A következő nevelési évben a befejező és optimum szinten 60%-os eredmény elérése. 
o  Az előkészítő és kezdő szinten teljesített eredmény 15% alá csökkentése. 

 

Kiemelkedő feladatunk: 

o a módszertani kultúránk továbbfejlesztése, valamint fejlesztési tervek készítése és 
csoportnaplóban történő rögzítése, 

o a mérésekkel kapcsolatos dokumentációs és adminisztrációs képességeink finomítása 
és a határidők pontos betartása!  

o mérések elvégzésénél egyenlő munkamegosztás a csoportban dolgozó két 
óvodapedagógus között 

 

Neveltségi szint vizsgálata ( bemeneti, kimeneti vizsgálat ) 

A vizsgálatban részt vettek: kis – és nagycsoportos gyermekek. 

/A mérések eredményeinek összegzéséhez kiscsoportban a Pillangó cs. méréseit, 
nagycsoportban a Katica és Micimackó cs.-k méréseit használtam fel, a Süni és a Bambi cs. 
nem adta le a méréseit./ 

Eredmények: 

                                                         Bemeneti mérés           Kimeneti mérés   Fejlődési mutató 

Normákhoz, szabályokhoz, 

szokásokhoz való viszony: 

o Önálló     32.3%   88.5%   56.2% 
o segítséggel    52.8%    8.45%              44.35 % 
o 2-3 figyelmeztetéssel megfelelő  13.5%      3.05%  10.45%        
o figyelmeztetésre sem megfelelő    1.4%       -     1.4% 

 

Társas kapcsolatok terén: 

 Megfelelő                                             40.3%                       91.45%   51.15% 
 2-3 figyelmeztetéssel megfelelő        54.8  %                       8.55%    46.25% 
 Nem megfelelő                                 4.9%                             -               4.9% 
 

Tevékenységhez való viszony terén: 

 Megfelelő                                           31.2%                           79%  72.7 % 
 2-3 figyelmeztetéssel megfelelő           58.8%                               21%            37.8% 
 Nem megfelelő                                  10%                                -    10% 
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Közösségért végzett tevékenység terén: 

 Megfelelő                                           38.9%                            87.4%  48.5% 
 2-3 figyelmeztetéssel megfelelő        56%                                12.6%  43.4% 
 Nem megfelelő                              5.1%                                -                  5.1% 
 

A mérések elemzése kapcsán elmondható, hogy az óvodába bekerült 3 éves és az óvodából 
kikerülő 6-7 éves gyermekek neveltsége a vizsgált területeken, átlagosan 33.2% az 
óvodában eltöltött 3 év alatt, ami a tavalyi év hasonló vizsgálatától 2.4 %-kal jobb eredmény 
(2010/2011 nevelési évben 15.7%, 2009/2010-ben17.35%, 2008/2009-ben 22.57%, 
2007/2008-ban 19.28%, 2006/2007-ben 26.42% volt a gyermekek fejlődési mutatója) 

Célunk: az, hogy a következő évben a fejlődési mutató elérje ezt a szép eredményt!  

 

DIFER rövidített változat – kognitív képességek mérése 

A vizsgálatban részt vettek: 6 fő középső csoportos gyermekek.  

/ A mérésben a pillangó csoport eredményeit használtam fel, a Micimackó, a Méhecske, a 
Bambi cs.-k méréseit nem kaptam meg./ 

Középső csoportban a mérés szükségességét az egyéni hiányosságok feltárása teszi 
indokolttá. Célunk az, hogy az időben feltárt hiányosságokat pótolni tudjuk az iskolakezdésig, 
ezzel is segítve a gyermek sikeres beilleszkedését az általános iskolai tevékenységekbe. 

A mérés eredményei:                                                 

 Előkészítő szint:    -    
 Kezdő szint         2 fő  -           33.3%     
 Haladó szint   2fő    -            33.3%     
 Befejező szint   2fő     -           33.3 %     
 Optimum szint      -    

Feladataink: 

 Középső csoportban az előkészítő és kezdő szinten legalább tavalyi eredmények elérése a 
célunk, egyéni és mikro csoportos formában, befejező és optimum szinten a tavaly előtti 
54.1% elérése a jövő nevelési évben. 

 A befejező és az optimum szinten álló gyermekek tehetséggondozása szintén egyéni és 
mikro csoportos formában történik. 

Nagyon fontosnak tartom továbbra is a fentiekben megfogalmazott gondolatokat, ami 
kollégáktól is tudatosabb odafigyelést, munkamegosztást igényel, hiszen a Köznevelési 
törvény  továbbra is tartalmazza az óvodapedagógusok feladatai között a mérések elvégzését. 

 

 

Gyál, 2012.06.27. 

 

Nagyné Nyíri Mária 

                                                                                                                                  óvodapedagógus 
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2. sz. melléklet 

 

Munkaközösségi beszámoló (2012-2013) 
                                                                          „Összejönni—jó kezdés. 

Együtt maradni—haladás. 
Együtt is dolgozni—siker.” 

(Henry  Ford) 
A kiemelt feladatok voltak: 
--Zenei nevelés az óvodában 
--„Zöld óvoda„ program folytatása 
 
Értékelés: 
Zenei nevelés az óvodában 
A munkaközösség tagjai a kitűzött célokat és feladatokat próbálták minél jobban 
megvalósítani. Pedagógiai munkájuk során az ének-zene beépült a mindennapi 
tevékenységükbe. A szerteágazó lehetőségeket megpróbálták minél jobban kihasználni. Az 
elméleti munkaközösségi foglalkozáson az új módszerek megismerésére is nagy hangsúlyt 
fektettek. 
A néphagyományok felelevenítésében több csoport is részt vett. Egyre több óvónő érzi 
magáénak a néphagyomány felelevenítésének fontosságát. A kiemelt ünnepeket is áthatotta a 
zene fontossága, a zenei nevelés. A komplexitás egyre jobban az oktatás szerves részévé 
kezdett válni. 
A betervezett három munkaközösségi bemutatóból csak egy valósult meg. 
Az egyik, az óvónő sorozatos betegsége miatt, a másik az óvoda zsúfolt programja miatt 
maradt el. Csak én tartottam munkaközösségi bemutatót 2012. novemberében. 
Elméleti megbeszélés, beszélgetés két alkalommal volt, 2012. októberében, és 2013. 
áprilisában. 
Mind a gyakorlati, mind az elméleti foglalkozásokat kevésnek tartottam, de nehéz volt 
motiválni a kollegákat bemutatók tartására, valamint megbeszélésen való aktív részvételre. 
Tapasztalatom az, hogy az óvónők a hétköznapokban sokkal jobban alkalmazzák a zenei 
nevelést, mint ahogy azt „kifelé” kommunikálják. 
 
„Zöld óvoda „ program folytatása 
 
Az óvodában egyre többen érzik magukénak a programot, és ezt át is adják a gyermekeknek, 
szülőknek. A minél változatosabb, élménydúsabb óvodai élet megszervezésével, a jeles 
napokhoz kapcsolódva, színes programokat biztosítva járulnak hozzá a környezettudatos 
magatartás kialakításához. 
Nagyban segítette programunk sikeres megvalósítását az ősszel megtartott szüreti mulatság, a 
karácsonyi és farsangi készülődés, a „Kisze-báb” égetés, a kiskertek virággal való beültetése, 
a közeli park rendbe tétele, és az egész hetes „Föld hete” rendezvénysorozat, melynek záró 
akkordja volt a kerékpáros felvonulás. 
Évente több alkalommal, kampányszerűen gyűjtöttük a háztartásokban összegyűlt újságpapírt. 
Az óvoda udvarán elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőben pedig a szülők és a gyerekek 
folyamatosan elhelyezhették papírt, ill. a műanyag flakonokat. A használt, de még jó ruhákat 
és cipőket egy speciális konténerbe dobhatták a szülők, melyek majd rászoruló családok 
kaphatnak meg. 
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Az intézményünkben már van olyan csoport, ahol a gyermekek is szelektíven gyűjtötték a 
papírt és a műanyagot. 
Programunkhoz kapcsolódtak a kirándulások, séták, erdei tábor. Az óvónők rendszeresen 
sétáltak az óvoda környékén a gyermekekkel, megismertetve velük az őket körülvevő szűkebb 
környezetüket. 
A kirándulásokkal kitágult az ismeretek köre, rácsodálkoztak a természet szépségeire, 
megtanulták  szeretni és tisztelni a természetet, vigyáztak környezetük tisztaságára. 
Az erdei tábor, melyen a nyár folyamán egy csoport vett részt, szintén sok lehetőséget 
biztosított a természet, a környezet megismerésére, megszeretésére, a minket körülvevő  
állatok megbecsülésére. A gyermeki önállóság, melyet a szülők nélkül éltek meg az eltöltött 
öt nap során, szintén hozzájárult a környezetért felelős életvitel megalapozásához. 
A „Zöld óvoda” programban meghatározott célokat és feladatokat lehetőségeink és legjobb 
tudásunk szerint valósítottuk meg. 
 
Gyál, 2013. augusztus 27.                                                                    
                                                                                                            Kovács Istvánné 
                                                                                                        munkaközösség vezető 
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3. sz. melléklet 

Szakmai beszámoló 
 

2012/2013 tanév  
 

Tátika óvoda óvodapszichológiai munkáról  
 
 

Óvodapszichológusi munkámat 2010. szeptemberében kezdtem meg a Tátika Óvodában az 

alábbi szempontok alapján:  

- szülőkonzultáció/tanácsadás 

- továbbküldés szakszolgáltatás felé (illetékes Nevelési Tanácsadó, 

Gyermekpszichiátria, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, felnőtt pszichoterápiás 

ellátás) 

- konfliktuskezelés az óvodában,  

- pedagógusok megsegítse, támogatása a kiégés megelőzése 

a tanulási, magatartási és beilleszkedési zavarok megelőzésének céljából, a keretek 

egyértelmű meghatározása és megtanítása céljából. 

Munkámat ebben a tanévben is napi szintem meghatározta a folyamatos konzultáció az 

óvodapedagógusokkal és a dajkákkal. Folyamatosan hosszú időt töltöttem a csoportokban, 

ahol a gyermekeket csoportos közegben megfigyeltem és megismertem, ezáltal tudtam 

személyre szabott tanácsokkal segíteni az óvónők mindennapi gondos és kiváló munkáját. 

Ezzel együtt a gyermekek is megismertek és utána szinte ajándékként élték meg, mikor a 

„varázslatos” szobába jöhettek velem játszani. Idei nevelési évben lehetőség nyílt egy 

nagyméretű, kiválóan berendezett babaház beszerzésére, mely fontos eszközként jelent meg 

azon gyermekek megsegítésében, akik családi gondokkal küzdenek. 

A gyermek sajátos nyelve a játék. A környezet a kicsi gyermekhez viszonyítva aránytalanul, 

birtokba vehetetlenül, megismerhetetlenül bonyolult és nagy, de a kis, élettelen tárgyak 

segítségével úrrá lehet a fölébe növő dolgokon. De nemcsak a tárgyak nőnek a gyermek fölé, 

hanem a történések és érzelmek, a saját impulzusai kiélésének akadályai, a kötődések és a 

környezet tagjainak magatartása is. A nehezen feldolgozható élménytől, az erősebb izgalomtól 

úgy igyekszik szabadulni, hogy az adott helyzetet cselekvően megismétli, azaz eljátssza. A 

játékterápiában a gyermek nemcsak a történéseket ismétli meg cselekvően, hogy a 

feszültségektől szabaduljon, hanem impulzusait, félelmeit, tudatos és nem tudatos vágyait is 

ezen az úton vetíti a külvilágba. Ezért tudjuk a gyermeket spontán játékos cselekvésén 
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keresztül megismerni, és ezért tudunk az egységek segítségével a motivációban módosítani, 

rossz viselkedési mintákat felbontani, újakat kialakítani.                              /Polcz Alaine/ 

Megfigyelésem szerint a figyelemzavarral, túlmozgásos problémákkal, idegrendszeri 

éretlenséggel küzdő gyermekek számára hátrányt jelent a csoportok magas létszáma és a 

helységek kis alapterülete.   

A tanév során összesen 30 gyermek szülője keresett fel kérdéseivel, problémáival, amelyeket 

többségében tanácsadással orvosolni lehetett: ez 13 rendbeli, egy-két alkalmas 

szülőkonzultációk formájában történt meg. Szinte az összes esetben megjelent a szülők 

részéről a határok és keretek nem egyértelmű meghatározása, vagy túlzott elvárása, a túlféltés, 

a gyermek felül- vagy alulreprezentálása. 

 Mivel az óvoda nem egy terápiás közeg, ezért a rászoruló gyermekeknél szupportív és 

viselkedéses megsegítéseket alkalmaztam, amennyiben ez indokolt volt. Bizonyos estek 

túlmutattak óvodapszichológusi kompetenciámon, ezért ezeket továbbítottam a számukra 

megfelelő intézmények felé.    

Néhány gyermeknél felmerült a pervazív fejlődési zavar gyanúja, vagy a szélsőségeden eltérő 

fejlődési ütem, melynek eldöntésére a SOTE 1.sz. Gyermekklinika Gyermekpszichiátriai 

osztályát, és a területileg illetékes Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottságot hívtam segítségül. Olykor személyes kapcsolatokat és 

ismeretségeket mozgósítva részesültek a Tátika Óvoda kis óvodásai hathatós segítségben.    

Több gyermeknél a magatartási gondok hátterében a születési anamnézisből kiindulva 

idegrendszeri éretlenséget vélelmeztem, ezért szenzoros-integrációs TSMT tornát javasoltam 

az idegrendszer kedvezőbb fejlődésének elősegítése, illetve a későbbi tanulási nehézségek 

megelőzésének céljából, ezen gyermekek a helyi Nevelési Tanácsadóban, vagy egyéb 

magánúton kapták meg a szükséges tornagyakorlatokat. 

Néhány gyermeknél felmerült az érzékszervek vizsgálata is, mely szintén gátolhatja a 

megfelelő fejlődést, alkalmazkodást (több gyermek volt hallás és látásvizsgálaton).  

Több gyermek problémájára az jelentett megoldást, hogy a szülők megértették a 

testvérféltékenység mibenlétét és jelentőségét.  

„Ha jól van a szülő, jól van a gyermeke is” elvet követve többször biztosítottam a szülők 

számára konzultációkat, esetenként a hely és időpont szempontjából egyedi igényeket is 

figyelembe véve. Szükség esetén a szülők számára ingyenes, felnőtt pszichoterápiás 

megsegítést javasoltam.  

Három gyermek esetében biztosítottam a szülők számára családterápiás jellegű 

segítőbeszélgetést. 
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Mivel az óvoda nem pszichoterápiás közeg, ezért nem állt rendelkezésre minden tárgyi feltétel 

egy megfelelő gyermek-pszichoterápiás jellegű segítségnyújtáshoz.  

Ennek megfelelően a kiszűrt, további gondoskodást igénylő esetekben javaslatot tettem a 

megfelelő szakintézményben történő ellátásra. 

A szülőkonzultációk alkalmával lehetőségem nyílt arra, hogy a szülőkkel megértessem a 

gyermekük fejlődés lélektani sajátosságait, felhívjam a figyelmüket a jutalmazás és büntetés 

hatásaira a nevelésben, valamint az egyértelmű keretek biztosításának szükségességére, mely 

alkalmak során szakirodalmi támogatást is biztosítottam, akár saját szakmai könyvtáramból. 

A nevelési év elején több alkalommal tartottam a kis csoportba érkező gyermekek szüleiknek 

konzultációs időpontokat, ahol a könnyebb óvodai beilleszkedéstől esett szó. Szintén több 

alkalommal konzultáltam szülői értekezlet keretein belül az iskolaérettség fogalmáról, 

kívánalmairól.   

Az óvónők és a szülők kezdeményezésére beszélgetéseket folytattunk mind a két óvodában a 

mesék szerepérttől és fontosságáról, valamint a nem jótékony hatású mesékről.  

A nevelési év végén az egyik csoportban rendkívüli szülői értekezletet kezdeményeztem, ahol 

az életkornak megfelelő felvilágosításról esett szó, a szülők aktívan és motíváltan voltak jelen 

az együtt gondolkodásban.   

 

A jövőbeni terveim közt szerepel a nagycsoportos gyermekek szüleik számára az iskolába 

menés lelki „traumáiról” beszélgetni, mert a nevelési év során több elballagott gyermekünk 

szülője is megkeresett az iskolaváltás okozta zavarokkal, kérdésekkel, felmerülő 

nehézségekkel. 

 

Zaláné Csatári Ildikó 
pszichológus 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Liliom Óvoda 2012/2013. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 
 
A gyáli nevelési - oktatási intézmények a Képviselő-testület 32/2004. (III.21.) sz. határozatával jóváhagyott Gyál 
Város önkormányzati közoktatási intézményrendszere működtetésének minőségirányítási programjának 3. sz. 
melléklete alapján elkészítették év végi beszámolójukat (1. sz. melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek alapján hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liliom Óvoda 2012/2013. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
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. szeptember 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 
 



Gyáli LiliomÓvoda 
2360 Gyál, Liliom u. 13-15. 

OM: 032993 
 

 
Beszámoló  

2012/2013 Nevelési év 
 
 
 
 
 

Egészségesebb óvodák         
    Nemzeti hálózatának tagjai

 
Gyáli  
           Liliom   

                       Óvoda 
 

„Jót, s jól. 
Ebben áll a nagy Titok.” 

(Kazinczy Ferenc) 

                         

 
Gyál, 2013. augusztus 30. 
 

Készítette: Ritecz Istvánné 
 
 
              Óvodavezető  



  2

Tartalomjegyzék 
 

Tartalomjegyzék ______________________________________________________________ 2 

1 Bevezető helyzetelemzés __________________________________________________ 4 

2 Szakmai munka áttekintése _______________________________________________ 5 

2.1 _________________________ 5 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása

2.2 _____________________________________ 6 Gyermeklétszám mutató csoportonként

2.3 
____________________________________________________________ 6 

2012/2013-as nevelési évben fejlesztésre szoruló és szociálisan hátrányos helyzetű 
gyermekek létszáma

2.4 ________________________________________________________ 7 Étkezési mutatók

3 A nevelő-oktató munkában elért eredmények _________________________________ 8 

3.1 
______________________________ 8 

Óvoda – család együttműködését, a kialakult jó nevelőpartneri viszony megtartásával, 
új kapcsolattartási formákkal bővítettük. Ilyenek voltak

3.2 ________________________ 9 Egészségnevelés, környezeti nevelés céljainak teljesítése

3.3 __________ 9 Tehetséggondozás érdekében végzett tevékenységek és azok eredményei

4 Pedagógiai Program Céljainak megvalósítása érdekében végzett tevékenység ______ 11 

4.1 ___________ 12 A munkaközösség – vezetők összegezték és értékelték programjaikat.
4.1.1 12 A gyermekek egyéni fejlődését, fejlesztését segítő munkaközösség Éves beszámoló 2012/2013
4.1.2 14 „Környezettudatosságra nevelés” Munkaközösség éves beszámolója 2012/2013-as nevelési év
4.1.3 __ 17 EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSRE NEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG BESZÁMOLÓ 2012/2013

4.2 ________________________________________ 20 A belépő gyermekek felkészültsége

5 A tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés __________________________ 21 

5.1 ________ 21 A tehetséggondozás érdekében végzett tevékenységek és azok eredményei
5.1.1 ____________________________________ 21 Fejlesztőpedagógusi éves beszámoló 2012/2013

5.2 ___________ 23 A felzárkóztatás érdekében végzett tevékenységek és azok eredményei
5.2.1 ___________________________________________ 23 Éves Logopédiai Beszámoló 2012/2013
5.2.2 ________________________________________ 25 Óvodapszichológusi beszámoló 2012/2013

6 Az intézmény szabadidős tevékenysége, az éves munkaterv teljesítése _____________ 25 

7 Vezetői ellenőrzések, látogatások __________________________________________ 26 

8 Kiemelkedő programok, események ________________________________________ 27 

8.1 ________________________________________________ 31 Eseménynaptár 2012/2013

9 Az Intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége ____________________ 37 

10 Személyi feltételek ____________________________________________________ 37 

11 Kommunikáció, információáramlás: _____________________________________ 38 

12 Gazdálkodás, tárgyi feltételek: __________________________________________ 40 

Költségvetési kiadások és bevételek alakulása (eFt) _______________________________ 40 

Teljesítési adatok értékelése: _________________________________________________ 40 

13 Továbbképzések: _____________________________________________________ 40 

14 A pedagógusok által kezdeményezett innovációk ___________________________ 43 



  3

15 Gyermekvédelmi munka értékelése 2012/2013 nevelési évre __________________ 43 

16 Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány ___________________________ 44 

17 Összegzés ___________________________________________________________ 45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4

1 Bevezető helyzetelemzés 
 
A 2012-13-as nevelési évet fontos eseménnyel kezdtük. Óvodánk 40 éves jubileumi 
ünnepségsorozata (változatos gyermek és felnőtt programokkal) igazán „felpörgetett” 
mindenkit. 
Minden nevelési év hoz valami változást, és elmondhatjuk, hogy a 2012-13-as év a 
„változások éve” volt. A változások között a legmeghatározóbb esemény az óvoda egészének 
működésére, hogy életbe lépett a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről, s az 
ahhoz kapcsolódó EMMI rendeletek. 
A 2012-13-as nevelési évet már az új szabályozásnak megfelelően indítottuk el. Az új 
szabályozásokra való felkészülés meghatározta a nevelési évet, hogy minden pedagógus 
tisztában legyen az előírásokkal, és az elvárásokkal. Vezetőként nagy gondot fordítottam arra, 
hogy minden óvodapedagógus és pedagógus munkát segítő munkatárs alaposan megismerje a 
törvényi változásokat. 
A nevelőtestület minden tagja részt vett a, 2013. március 22-én megrendezésre kerülő, X. 
országos óvodai konferencián, ahol az Alapprogram meghatározott elveket, korszerű 
ismereteket, módszereket sajátíthattak el. 
A Pedagógiai Program, az SZMSZ, és a Házirend is módosítva lett az új szabályozásnak 
megfelelően, s a következő nevelési évet már ennek szellemében kell indítani.  
Az Óvodai Nevelési Országos Alapprogramja, az Országgyűlés 2012. december 17-i ülésén 
lett elfogadva, s 2013. szeptember 1-től kerül bevezetésre. Ez az óvodai nevelés meghatározó 
és legfontosabb dokumentuma. 
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2 Szakmai munka áttekintése 
 

2.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 
 
2012/2013 beiskolázási mutató 

Csoportok száma: 9  

Maximális férőhely: 288 fő 

Tanköteles korú gyermekek 99 fő 

Tanköteles, de még egy évig 
óvodai nevelésben részesül, 
szülő-pedagógus 
egyetértésével, óvodavezetői 
határozattal 

28 fő 

Megkezdi az első osztályt: 71 fő 

Év közben elköltözött: 1 fő 

20 fő 

Ebből 

Megkezdte az első 
osztályt 

Még egy évig 
óvodai nevelésben 
részesül 

Nevelési Tanácsadóba 
irányítva iskolaérettségi 

vizsgálatra 

3 fő 17 fő 

 
Az óvoda 3-4 éve alatt az óvodapedagógus felelősségteljes feladata, hogy 

folyamatosan nyomon kövesse a gyermek fejlődési ütemét, és a normálistól eltérő fejlődés 
esetén időben megtegye a szükséges intézkedéseket a szülők egyetértésével. 

Ezek nagycsoportos korig, a korig a következők lehetnek: megfigyelések; különböző 
mérések, pedagógiai, pszichológiai, logopédiai vizsgálatok kezdeményezésére a Nevelési 
Tanácsadónál. Az óvodai szakvélemények kiállítása februárban történik meg minden 
tanköteles korú gyermekről. A 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 45.§. a (4) 
alapján a tankötelezettség kezdetéről az óvodavezető, vagy a szakértői bizottság dönt. A (2) 
szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, 
legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, aki 7. életévét augusztus 31. 
előtt betölti, az szakértői bizottság véleménye alapján részesülhet további óvodai nevelésben. 
A 6 éves gyermekek körében elsősorban szociális éretlenséget tapasztalunk, nem érik el az 
iskola elkezdéséhez szükséges fejletséget. 

 
 
 



2.2 Gyermeklétszám mutató csoportonként 
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2.3 2012/2013-as nevelési évben fejlesztésre szoruló és szociálisan 
hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 

 
SNI BTM HH HHH 

1 fő 35 fő 70 fő 7 fő 
 

 Logopédiai ellátásban részesült:  56 fő 
 Egyéni fejlesztésben részesült:   37 fő 
 Pszichológiai ellátásban részesült:  36 fő 
 Óvodáztatási támogatásban részesült: 2012 decemberében:  5 fő 
       2013 júniusában:  6 fő 
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2.4 Étkezési mutatók  
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Engedélyezett csoportok száma 2013. 09. 01-től, 9 csoport. 
Maximum férőhely: 288 fő 
Felvételét kérte: 94fő 
Felvett: 72 fő 
 
A törvényi változásoknak megfelelően, az óvodás gyermekek számára ez évtől 

igényelhetünk oktatási azonosító számot, így minden beíratott gyermek intézményi adata 
pontosan nyomon követhető. Magyar Állam Kincstár 2013.- júniusában ellenőrizte a normatív 
támogatást, az ellenőrzés nem tárt fel hiányosságot. 

 
2013. 09. 01-én várható gyermeklétszám 270 fő. 
Átlaglétszám: 30 fő 
Az óvodában a nevelési folyamat két nagy egységre osztható: 
 
- szeptembertől májusig és  
- júniustól augusztusig. 
 
Óvodánk a nyári időszakban folyamatosan fogadta a gyermekeket.  
Június: 125 fő (átlagban) 
Július: 52 fő (átlagban) 
Augusztus: 20 fő (átlagban) vett részt a nyári óvodai nevelésben. 

 
 

3 A nevelő-oktató munkában elért eredmények 
 

3.1 Óvoda – család együttműködését, a kialakult jó nevelőpartneri viszony 
megtartásával, új kapcsolattartási formákkal bővítettük. Ilyenek voltak 

- Rétegszülői értekezletek, az egészséges életmód kérdéseivel foglalkozó szakemberek 
meghívása (óvoda orvos, védőnő, fogorvos, pszichológus) „Táplálkozás hatása a gyermekek 
fejlődésére, magatartására”. Kisa Judit diabetikus nővér tartott előadást a szülőknek. 
„Nem bírom a gyermekem dackorszakát, hisztijét…..!!!!” címmel került megrendezésre egy 
családi teadélután, amit Havasi Tünde az óvodapszichológusa tartott. 
 
A 40 éves jubileumi programsorozat a szülők részére is színvonalas, tartalmas volt. 
- Egészség – és sport nap 
 
 Szűrővizsgálatok: hallás, látás, lábboltozat, vérnyomásmérés 
 Vitamin büfé 
 Kipróbálható sportágak: foci, zumba, birkózás, karate 
 Barkácsolás termésekből. 

 
- „Merre a lélek kulcsa” szakmai előadás – az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtárban 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Egészségnevelés, környezeti nevelés céljainak teljesítése 
 
 Az egészséges életmódra nevelés: 

 Gondozási tevékenység 
 Szabadlevegőn való szabad és szervezett mozgás és játék 
 Megfelelő hangulatú pihenés 
 Kulturált étkezés 

  9

 Az egészségesebb életmód alapjainak beépítése a csoportok életébe 
 
            Egészségesebb óvodák 

      Nemzeti hálózatának tagjai
 

 „Mosolygós Óvoda” cím elnyerése  

 Óvodánk Elnyerte a Magyar Vöröskereszt Bázis Óvoda címet!  
 
Környezettudatosabb gondolkodás 
 
 Környezeti munkaközösség 
 Jeles napok és az évszakoknak színvonalas, tartalmas megünneplése 
 Óvoda és kertszépítő napok („Egy gyermek egy palánta”) 
 Környezeti témák, foglalkozások, kirándulások 
 Egészséges környezet 
 Madárbarát óvoda program eredményes megvalósítása. 
 Zöld óvoda cím elnyeréséhez, pályázat benyújtásra került. 

 
 

3.3 Tehetséggondozás érdekében végzett tevékenységek és azok 
eredményei 

 
Rajzversenyeken, sportversenyeken való eredményes részvétel. 
 
 Óvodánk 2x8 fős csapata eredményesen szerepelt, a „Pindúr-Pandúr” Mini-Kresz Ki? 

Mit? Tud? versenyen, amit a Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány 
rendezett. Óvodánk csapata közlekedési- és sport játékot, oktató anyagot kapott. 

 
 Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola pályázatán Popovics Johanna, a beérkezett 470 

gyermekrajz közül elnyerte a szakmai zsűri különdíját. 
 
 Pályázatok: 

 „Szimba”- Generali Biztosító által kiírt pályázaton nyert összegből mászó 
falat szereltünk fel az egyik udvari fajátékhoz. 

 „Népi játékok fesztiválja az óvodában”, a Magor Magyarjai 
Hagyományőrző Egyesület pályázatán nyertünk. 

 
Szakmai Munkaközösségek munkáját eredményesnek, hatékonynak ítélem. 
 
Intézményi szinten 3 munkaközösség működött: 
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- Környezettudatosságra nevelés munkaközösség 
- Egészségmegőrzésre nevelés munkaközösség 
- A gyermek egyéni fejlődését, fejlesztését segítő munkaközösség 
 
A nevelési év kiemelkedő eseménye volt a 40 éves jubileumi ünnepségsorozat, ami 
csatlakozott az évfordulók városa című rendezvénysorozathoz. Úgy gondolom, hogy 
emlékezetes, élményekkel gazdag, meghitt pillanatokat tudtunk szerezni, gyermeknek, 
felnőttnek egyaránt: 
A 40 éves jubileumi ünnepségsorozat eseményei: 
 
Időpont Esemény Helyszín 

Szeptember 22. Egészség- és sport nap Liliom Óvoda 

Szeptember 26. 
 

Vidám ovis találkozó- 
nosztalgia délután a régi 
dolgozókkal, névtábla 
avatás, emlékfa ültetés 

Liliom Óvoda 

Szeptember 28. délelőtt Gyerek party az Óvoda 
udvarán. 
Buborék együttes koncertje 

Liliom Óvoda 

Szeptember 29. 10 órától 
Közösségi Ház 
 

„Mese a lélek kulcsa” 
Szakmai előadással 
egybekötött ünnepi 
gálaműsor 

Arany János 
Közösségi Ház 

Szeptember 29. Vacsora és meglepetés az 
óvoda dolgozóinak 

Liliom Óvoda 

 
 
Itt szeretném megköszönni Gyál Város Képviselő-testületének az anyagi 
támogatását, ami hozzájárult ahhoz, hogy színvonalas, igényes megemlékezést 
tarthattunk. 
 
„Közlekedj okosan!” címmel egy délelőtti programot szerveztünk a gyermekeknek az 
ORFK bevonásával. 
A csoportok egy KRESZ bohóc show keretében, humorosan ismerkedhettek a közlekedés 
szabályaival, az óvoda KRESZ pályáján. 
A rendőrök által felállított pályán kellett kerékpárral, rollerrel, végig haladniuk a szabályok 
betartásával. A gyermekek nagyon élvezték ezt a „feladatot”. 
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4 Pedagógiai Program Céljainak megvalósítása 
érdekében végzett tevékenység 

 
Pedagógiai feladatok: 
 
Az óvodában folyó pedagógiai tevékenységet a Nevelési Programban megfogalmazottak 

figyelembe vételével kell végezni.  Ennek megvalósítását segíti a kidolgozott megvalósítási 

munkaterv. A pedagógusok a HOP céljait, feladatait szem előtt tartva tervezzék meg 

pedagógiai munkájuk tartalmát szervezzék meg a tevékenységeket, a végrehajtásban a 

szervezeti kultúra elemeire építve, a gyerekek bevonását, érdeklődését kihasználva végezzék 

munkájukat.  

Az óvodába járó gyermek elsődleges tevékenysége továbbra is a szabad játék legyen!  Az 

óvónő biztosítsa a feltételeket (élmények, módszerek, eszközök, idő)a változatos 

játéktémához.  

Továbbra is feladat az iskolába készülő gyerekek részképesség zavarainak kiszűrésére 

irányuló vizsgálat. E vizsgálatnak szept. 28-ig minden tanköteles korú gyermeknél meg kell 

történnie. A Nevelési Tanácsadóba javasolt gyerekeket szeptember 28-ig jelezni kell.   

Folyamatosan köteles minden óvónő figyelni a rá bízott gyermekek fejlődését, és amennyiben 

észrevétele olyan szintű, hogy külső személy (szakember) bevonása szükséges, azonnal 

kezdje meg a kapcsolatfelvételt (gyermekorvos, védőnő, gyermekvédelmi felelős, 

családgondozó, pszichológus, stb) 

Már kiscsoportos gyermeknél is, ha megítélése szerint szükséges.  

Kiemelt nevelési feladatok (egészség- környezettudatosságra nevelés, szülővel való 

kapcsolattartás, stb.) jelenjenek meg a mindennapokban. 

Alapfeladataink: 

  Óvodánk 40. évfordulója méltó megünneplése.  

 Jeles napok tartalmas ünneplése. 

  Nevelési programunk, IMIP, Szakmai munkaközösségek hatékony működtetése. 

 Csapatépítés, Szervezeti Klíma- kommunikáció- információ fejlesztése, megújítása. 

Környezettudatos nevelés, természetvédelem.  
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Kiemelt nevelési feladat: 

 Zöld Óvoda cím megszerzése  

 Madárbarát óvodai program folytatása 

 Vöröskereszt Bázis Óvoda cím elnyerése- Egészségesebb életmódra nevelés 

 Gyermekek fejlesztése, egyéni bánásmód  

 Udvari élet tartalma, fejlesztése. Fokozott figyelem a balesetek megelőzésére. 

 Gyermekvédelem 

 Szabad játék maximális biztosítása 

 

4.1 A munkaközösség – vezetők összegezték és értékelték 
programjaikat.  

 

4.1.1 A gyermekek egyéni fejlődését, fejlesztését segítő munkaközösség 
Éves beszámoló 2012/2013 

 
 

Munkaközösségünk ebben a tanévben alakult meg. 
 
Tagjai: Beliczky Julianna 
 Fakán Mihályné 
 Havasi Tünde 
 Hubert Lászlóné 
 Molnár Kinga 
 Nádasdi Lászlóné 
 
Mozgalmas, eseményekben gazdag tanév áll mögöttünk. Munkánk közvetett célja az volt, 
hogy minden gyermek ismerje meg testi, lelki, szellemi értékeit, de azt is érzékelje, mik a 
hiányosságai. Ezt fogja fel természetesen, minden lelki feszültség nélkül. Ehhez igyekeztünk 
elméleti, gyakorlati segítséget nyújtani a pedagógusoknak. 
Az éves munkaterv elkészítése után munkaértekezleteken beszéltünk át az előttünk álló, ill. a 
már elvégzett feladatokat. Ezekről az értekezletekről jegyzőkönyvet adtunk le az 
óvodavezetőnek, illetve tájékozattuk a nevelőtestületet az elhangzottakról.  
Erre a célra egy „Fejlesztős” információs füzetet rendszeresítettünk. 
Kiemelt feladataink:  - Fejlődési napló rendszerének fejlesztése. 
   - Elméleti, gyakorlati, módszertani képzések szervezése, helyileg 
   - Csapatépítés 
A fejlődési naplók kitöltéséhez segédanyagot biztosítottunk. 
A dokumentumok ellenőrzése az előre jelzett időpontokban. Ezekről írásos tájékoztatót 
adtunk az óvodavezetőnek. 
Az újonnan érkezett kolléganők bevezetése a fejlesztésben főként az óvónő párra hárult. A 
fejlődési napló kiegészítéseként elkészítettünk egy anamnézis adatlapot, amit a 2013/2014 
nevelési évtől már alkalmazunk az újonnan érkező gyermekeknél. Összegyűjtöttük a 
problémás gyermekek listáját. A tanulási, magatartási problémák megoldása érdekében a 
Nevelési Tanácsadó elvégezte a gyermekek vizsgálatát, BTM-es szakvéleményt állított ki. Az 
igen magas létszám miatt 2 gyógypedagógus kolléga segítette még a fejlesztő munkánkat. 
A fejlesztéshez használt eszközöket mindenki számára elérhetővé tettük a fejlesztőkuckóban, 
tornaszertárban. Elkészítettünk egy fejlesztőjátékok gyűjteményét. 
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Az eszközök használatáról füzetet vezettünk. Több – kevesebb sikerrel próbálkoztunk új 
ötleteket megvalósításával is: 
 
- Beszélgető körök: A nevelői szobában a délutános óvónők, vagy minden pedagógus 

(témától függően) a számukra problémát jelentő esetekről, pozitív, negatív 
tapasztalataikról, élményeikről beszélgethettek egy csésze tea mellett. 

 November 07.:  
 Téma: Az egyéni fejlesztési rendszer átbeszélése, dokumentációk kitöltési, leadási 
határideje. 
Vizsgálatkérő lapok, pedagógiai szakvélemények kitöltése. 
Esetmegbeszélések. 
Felelős: Hubert Lászlóné 
 Január 16.: 
 Téma: A megkéset beszédfejlődés, illetve a beszédfejlesztés terápiája. Hogyan segítheti 
ezt az óvodapedagógus. 
- A fogadóórák rendje 
- Fejlődési naplókkal kapcsolatos kérdések 
- Esetmegbeszélések. 
Felelős: Beliczky Julianna 
 Február 11.: 
 Téma: November 05-től, december 12-ig a nevelői szobában Ötletláda elhelyezése.  
Ebben az új ötleteket, kéréseket, kérdéseket dobták be az óvónők. Ezek alapján 
szerveztünk szakmai előadást, megbeszélést. 
Felelős: Havasi Tünde 
 

- Segítő Csoportok: Az azonos összetételű csoportok pedagógusai segítsék egymást minden 
téren: 

 Problémák megoldása 
 Tapasztalatok átadása 
 Új ötletek megvitatása, kipróbálása 
 Közös programok 
 Szakmai megújulás 

 
- Testvércsoportok: Különböző épületekből választottunk „testvért” egymásnak. 
A célunk az lett volna, hogy a gyermekek jobban megismerjék egymást, illetve a kollégák is 
nyissanak egymás felé. Az első Karácsonyi összejövetel után a kezdeményezés a zsúfoltság 
miatt abbamaradt. 
 
 
A következő évre előretekintve szeretnénk, ha munkaközösségünknek minden dolgozó tagja 
lenne, hisz  
„minden gyermek a saját adottságainak, képességeinek figyelembevételével nevelhető, 
fejleszthető. Nevelik, fejlesztik a társas kapcsolatok, és az óvoda összes dolgozója. A 
felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet és azt, hogy: Tisztellek Téged, 
fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre.” 
(Nagy Jenőné) 
 
 
Készítette: 
 
          Hubert Lászlóné 
                  Munkaközösség vezető 
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4.1.2 „Környezettudatosságra nevelés” Munkaközösség éves beszámolója 
2012/2013-as nevelési év 

 

„Új nemzedéknek kell felnőnie. Olyan új 

Nemzedéknek, amely szakít a múlt természet 

Romboló módszereivel és kíméli, óvja a Földünk 

Még megmaradt természeti értékeit! És ennek a  

Nemzedéknek a neveléséért az idősebb generációnak 

Kell minden erejét, tapasztalatát latba vetnie” 

( Balogh János) 

 
 

Munkaközösség tagjai 

 

Juhászné Túri Kinga 

Kerepeczi Jánosné 

Csizmadia Jánosné 

Gólya Nikolett 

Lendvay-Kiss Anita 

 
 

I. KÖRNYEZETVÉDELEMMEL, KÖRNYEZETTUDATOSSÁGGAL 
KAPCSOLATOS PROGRAMJAINK: 

 
Megvalósult Kirándulások: 
 

 Kirándulás a Tropicariumba 
 Kirándulás a Fővárosi Állat és Növénykertbe 
 Kirándulás a Mezőgazdasági Múzeumba 
 Fővárosi Bábszínház (Állatok világnapja alkalmából a Ludas Matyi című előadás) 
 Kirándulás a Margitszigetre 
 Kirándulás Piliscsévre 
 Kirándulás a Fővárosi Nagycirkuszba 
 Kirándulás Abonyba az Állat és szabadidő parkba 
 Kirándulás az Ócsai EQUINA lovas farmra 

 
Megvalósult programok, jeles napok: 
 

1. Nemzetközi Hulladékgyűjtő nap  (szeptember 21) 
a) Az ASA támogatásával 2 csoport megtekintette a piactéren lévő „kukás autót”, 

melyben el is helyezhették az összegyűjtött szemetet. 
b) 1 csoport megtisztította az óvoda környékét az eldobált szeméttől. 



c) Az óvodánkban 6 csoportnak az óvodapedagógusok felhívták a gyerekek figyelmét 
az újra hasznosítás fontosságára. Szelektíven válogatták szét a hulladékot. PE 
üvegekből, papírból újra hasznosítható anyagokból játékokat készítettek 

 
2. Állatok Világnapja (október 4.) 

a) Állatsimogató az óvoda udvarán a színpadnál. (Nyuszikkal, fácánokkal, fürjekkel 
bráma kakassal, ismerkedhettek a gyerekek) 

b) Kutya bemutató az óvoda udvarán, ahol a gyerekek találkozhattak a felelős 
állattartás, a kutyák szokásai, tulajdonságai, állatgondozási ismeretekkel. 

c) Állatorvosi rendelő látogatása. 2 csoportunk ismerkedett ezzel a hivatással és annak 
szépségeivel. Ezzel is az állatvédelem, tudatos állattartás fontosságát próbáltuk 
közvetítetni a gyerekek felé. 

d) Rajzverseny eredmény hirdetése 
 
3. Madarak Karácsonya (december 18.) 

Óvodánk minden csoportja kukorica és alma füzért készített erre a napra. Az udvaron 
közösen beszélgettünk a madáretetés, táplálék utántöltés fontosságáról, a 
madárvédelemről. Versek, dalok keretében feldíszítettük a fákat, elhelyeztük a 
madáreleséget a madáretetőkbe.  

4. Hahota nap (február 04.) 

 a) Minden gyerek ezen a napon  nyakláncot kapott ajándékba. 
 b) Közös játékkal, mókázással, vidám mulatsággal telt a délelőtt 
 
5. Víz világnapja (március 22.) 
 1) Házi rajzverseny a csoportoknak 
 2) Minden csoport a faliújságját e jeles napnak megfelelően díszítették 
 3) Vízzel kapcsolatos játékok, kísérletek a csoportokban. 
 
6. Föld napja (április 22.) 

1) Virág ültetés udvarrészenként a csoportoknak, kiskert gondozás. 
2) Ezen a napon a gyerekek és a felnőttek is zöld pólóba kertészkedtek 
3) Témában kapcsolódó vizuális tevékenységek 

 
7. Madarak-Fák napja (Május 10.) 

1) Udvaronként a csoportok játékos vetélkedővel ünnepelték a madarak-fák 
napját. 

 (Forgószínpad szerűen haladtak (madaras puzle, madaras lottó, költöző 
 madarak, kollektív munka készítése az óvoda udvarán) 
2) A házi rajzverseny elmaradt, a Vöröskereszt Bázisovi avató ünnepségére lett 

áttéve. 
 

II. A KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS ELMÉLYÍTÉSE ÚJ 
KEZDEMÉNYEZÉSEINK 

 
1. Óvodánk még nem nyerte el a Zöld Óvoda címet, ezért egész évben elkezdtük 

kidolgozni, megteremteni a pályázat benyújtásához szükséges feltételeket. 
- Növényfelelőst választottunk, akinek a feladata a növények gondozása, 

madáritatók feltöltése. 
- Komposztáló ládát vásárolt óvodánk, ezzel is lehetővé tesszük a gyerekek 

számára a folyamatos megfigyelést, tapasztalatszerzést. 
- Folyamatos írásos dokumentáció elkészítése. 

2. 2012. november 27-én a Fővárosi Állatkert Oroszlánfókáját fogadtuk örökbe. 
      „Cloé” nevű fókának 1 évig leszünk a „nevelő szülei”. 
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       Az állatkerti kirándulások alkalmával 11-kor kezdődő bemutatót csoportjainknak 
       ajánlottuk. 
 

3. Kupakgyűjtő versenyt szerveztünk, amelyen a gyerekek, szülők, dolgozók aktívan 
részt vettek. Ezzel a programmal is próbáltuk közvetíteni a környezettudatos 
gondolkodás fontosságát. 200kg „kupakot” gyűjtött össze óvodánk. Az egyik 
csoportból szülői felajánlásként szállította a „leadó helyszínre” egy kedves Apuka, 
az összegyűjtött kupakokat, akinek megköszöntük segítségét ebben a 
kezdeményezésünkben. 

 
III. FOLYAMATOS PROGRAMOK A CSOPORTOKBAN 
 

- Az óvodánk udvarán élő madarak etetése, itatása, gondozása a gyerekek feladata. 
Közösen töltjük fel a madáretetőket, itatókat. 

- Évszakoknak megfelelően a kert és udvar gondozása ültetés, veteményezés, 
palántázás, falevélgyűjtés. Udvari komposztáló rendeltetésszerű használata. 

- Az étkezéskor megmaradt vizet a növények locsolására hasznosítjuk 
- A csoportszobában lévő élő sarok gondozása 
- Vizuális tevékenységek a témakörökhöz kapcsolódóan 
- ASA ruhagyűjtő konténerek folyamatos feltöltése 

 
Szervezetek melyekkel kapcsolatban vagyunk: 
 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
 K fórum 
 Orpheus Állatvédő Egyesület 
 Zöld Óvodák Nemzeti Hálózata 
 Holnap Zrt. 
  

A témához kapcsolódó elküldött rajzpályázatok 
 

1. Orpheus állatvédő egyesület, Állatbarát plakát pályázat 
2. „A ház ahol élni szeretnék” 
3. Hogyan öltözködjünk télen? 
4. Szeretem a természetet 

 
Nem megvalósult programok 
 

- 2013. Március 21-re tervezett rétegszülői értekezlet, „felelős állattartás, 
állatgondozás” témakörben a kevés részvételi arány miatt. 

- Peremvárosi horgásztóhoz látogatás, víz világnapja alkalmából. A márciusi 
hónapban a kiadásokra való tekintettel a szülők költségeit már nem szerettük volna 
tovább terhelni. 

 
Készítette:  
 
     Lendva-Kiss Anita 
       óvodapedagógus 
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4.1.3 EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSRE NEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG 
BESZÁMOLÓ 2012/2013  

 
 

Munkaközösség tagjai: 
Botos Zsuzsanna 

Debreceni Zoltánné 
Dézsi Edina 

Hrazdyra Henrietta 
Laki Renáta 

                                            
 
 

„Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi.” 
(Kínai mondás, szerző ismeretlen) 

Céljaink: 
 Az óvodás gyermekek testi, lelki egészségének megalapozása játékkal, személyes 

tapasztalatok, élmények biztosításával. 

 Az egészséges életmód alapjainak beépítése a csoportok mindennapjaiba. 

 Az egészséges életmód, egészséges életvitel igénnyé alakítása, képességek fejlesztése. 

 Szülőkkel való együttműködés, szülői szemléletformálás. 

 Szakemberekkel, kapcsolódó szervezetekkel kapcsolatfelvétel, együttműködés. 

 Vöröskereszt bázisóvoda programjának folytatása. 
 

1. Megvalósult programok 
1.Egészségnap (szeptember 22):  

 Kipróbálható sportágak: foci, zumba, birkózás, karate 

 Vitamin büfé 

 Szűrővizsgálatok: hallás, látás, lábboltozat, megfelelő tartás 

 Barkácsolás termésekből 

 Egészséges termékek árusítását biztosítottuk 

 Mozgásos állomások: füles labda, gólyaláb, trambulin stb. 
2. Népmese Napja (szeptember 30), Idősek világnapja (október 1) 

 Nyugdíjas kolléganők meghívása a csoportokba, ahol meséltek a gyermekeknek, 
majd közösen barkácsoltak.  

 Nagycsoportosaink könyvtárlátogatáson vesznek részt Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtárban. Itt nyugdíjas kolléganőnk mesélt neki, majd ismerkedtek a 
könyvek birodalmával. 

1. Védőnőkkel a gyermekekért  
Teadélután szervezése a Városi Egészségügyi Központ védőnőivel.  

2. GE! nap megünneplése az óvodában 
GE! nap forgatókönyvének megfelelően gyümölcssaláta, tündér báb készítése valamennyi 
csoportban, majd mese, és közös éneklés zárta a programot. Egészségzsákok kiosztása a 
kiscsoportos gyermekeknek. 
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3. Karácsonyi jótékonysági vásár 
 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Tordas) termékeinek árusítása 
Karácsonyi vásár keretében.  A bevétellel teljes mértékben az otthont támogattuk. 

4. Tisztán, egészségesen Védőnő fogadása egy csoportban, és beszélgetés a tisztálkodás 
helyes menetéről, a táplálkozásról, helyes fogápolásról. 

5. Módosult a Káros szenvedélyek hatása a családra! c teadélutánunk témája. Nem bírom a 
gyerekem dackorszakát, hisztijét…!!! címmel került megrendezésre Havasi Tünde 
pszichológus vezetésével. 

6. Tartásjavító tornagyakorlatok gyűjteménye került összeállításra, mely óvodánk 
könyvtárában hozzáférhető minden dolgozó számára. 

7. Tornázzunk, de hogyan? Házi továbbképzés keretében lábboltozat erősítő 
tornagyakorlatokkal, valamint új mozgásos mondókákkal gazdagítottuk ismereteinket.  

8.  Hogy ne féljünk a fogorvostól! 

 dr. Szaniszló Boglárka fogorvos látogatott el 3 csoportunkba, ahol a helyes 
táplálkozás, és fogápolás alapjaival ismerkedhettek a gyermekek. 

 dr. Császár Mária fogorvos rendelőjébe látogatott el egy csoportunk. 

9. Egészség világnapja „Dibben- dobban hét szervezése 

 ”Mese a tisztaságról c mese előadás megtekintése az óvodában.” 

 Mozgás, táplálkozás, testünk témakörök kiemelése egy-egy napon a hét folyamán. 

  Egészséges csemeték” füzet kiosztása a program zárásaként 
10.„Közlekedj Okosan!” 

 Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány KRESZ bohóc előadása az 
óvodában 

 Az ORFK dolgozói 2 KRESZ pályán játékosan ismertették a gyermekkel a helyes 
közlekedés alapjait 

 A gyermekek ismerkedhettek egy rendőrautóval 

 Óvodánk 2x8 fős csapata képviselteti magát a PINDUR PANDUR elnevezésű 
versenyén 

11.Vöröskereszt Bázisovi címének elnyerése 
 Mese dramatizálás 

 Élőlánc létrehozása 

 Táblaavatás 

 Koncert 
12. Egészséges, mint a MAKK!  
Egészséges életmódhoz kapcsolódóan hónapról, hónapra más- más témát érintve 
faliújságot hoztunk létre a szülők számára. Az itt olvasható cikkek megjelennek óvodánk 
honlapján is. 

 
 

 
II. Elmaradt programok 
I. 1. Gondolkodj Egészségesen Óvodai Program Számítógépes mozgásszervi 

diagnosztika Érdeklődés hiányában nem került megrendezésre  
II. Vöröskeresztes egészségszűrő busz igénylése 
III. GE! továbbképzésen való részvétel 
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IV. Kihívás napja 
V. Gyermekorvos meghívása szülői értekezletre 

 
Folyamatosan megvalósult a csoportokban: 

 A gyermekek étrendjének gazdagítása zöldségekkel, gyümölcsökkel, 
ivólevekkel. Gyümölcssaláták, saláták, egészséges falatkák stb. készítése. 
Ismerkedés különböző fűszerekkel. 

 Folyamatos folyadékbiztosítás 

 Testséma kialakítás 

 Higiéniai szokások kialakítása 

 Öltözködés az évszaknak megfelelően 

 Vízhez, levegőhöz, napfényhez szoktatás, ezek folyamatos biztosítása  

  Napi mozgás biztosítása. Lúdtalptonna, tartásjavító tornagyakorlatok végzése 
heti rendszerességgel. 

Szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartás: 
 Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata 

 Gondolkodj Egészségesen! Program 

 Dibben-dobban Gyermek Program 

 ORFK 

 Nemzedékek Biztonságáért Közhasznú Alapítvány 

 Gyál Védőnői Szolgálat 

 Arany János Közösségi Ház és Könyvtár 

 Goodyear Biztonságos Óvodai Program 

 Jog az Egészséghez Egyesület 

 Magyar Vöröskereszt 

 Korrekt Optika 

 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas 

 Gyál Városi Egészségügyi Központ 

 Peditopán KFT. 

 Capelli Stúdió 

 Gyál és Térsége Birkózó Egyesület 

 Napvirág Kozmetika és Masszázs Stúdió  
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PÁLYÁZATOK 
 

Egészséges Ifjúságért 
Alapítvány 

Összefogás a bárányhimlő ellen írásos 

Diamond Agency „Szívünk 
Napja 2012” 

Te mit teszel azért, hogy egészséges 
gyerkőcből egészséges felnőtté cseperedj?” 

rajz 

Goodyear Biztonságos Óvodai 
Program 

Szárnyaló cipő rajz 

KHEM; KvVM Kerékpáros barát Munkahely írásos 
Generali a Biztonságért 

Alapítvány 
Diák- és szabadidősport támogatása az 

intézményben 
írásos 

Generali a Biztonságért 
Alapítvány 

Legfőbb kincsünk az egészségünk! rajz 

Generali a Biztonságért 
Alapítvány 

Betegségmegelőzés, egészségmegőrzés az 
intézményben 

írásos 

Generali a Biztonságért 
Alapítvány 

Éljünk egészségesen! rajz 

Magyar Vöröskereszt Bázisovi cím elnyerése írásos 
Jog az egészséghez Egyesület Egészséges csemeték füzetre pályáztunk  írásos 

Gondolkodj Egészségesen 
Program 

 

GE! napló készítése, hogy jogosultságot 
nyerjünk az egészségzsákok kézhezvételére  

írásos 

 
 
 

Készítette:   
        Czibere Annamária 
            óvodapedagógus 

 

4.2 A belépő gyermekek felkészültsége 
 

 2012-ban beiratkozott gyermekek száma:  143 fő 
 Felvett gyermekek száma:   103 fő 
 Elutasítva:       40 fő 

 
Napjainkban a családban végbement funkcionális változások következtében az óvodára a 
fejlődésben történő lemaradások korrigálása, a családi nevelésben felmerülő hiányosságok 
pótlása. 
A családból, mint elsődleges szocializációs szintérből számos érzelmi motívummal érkeznek 
a gyerekek. A gyermek lelki egészségének alapja az érzelmi biztonság. Fontos feladatunk, 
hogy az óvodában lépés első pillanatától kezdve a gyerek védettséget, otthonosságot érezzen. 
A befogadó időszaka meghatározza a gyermekek kialakuló érzelmi kötődését az óvodához. 
Évről évre megfigyelhető, hogy a belépő gyermekek értelmileg fejlettek, de érzelmi életük 
életkoruktól elmarad. A közösségi szabályokat, a társas kapcsolatokat nehezen élik meg. 
Megnőtt a BTM-es, és beszédhibás, a hiperaktív gyerekek száma.  
 

 Fejlesztő foglalkozásokon részt vett gyermekek száma: 11 fő  
 Logopédiai foglalkozásokon részt vett gyermekek száma: 56 fő 
 Pszichológiai foglalkozásokon részt vett gyermekek száma: 36 fő 

SNI BTM HH HHH 
1 fő 35 fő 70 fő 7 fő 
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5 A tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 
 

5.1 A tehetséggondozás érdekében végzett tevékenységek és azok 
eredményei 

 
A megvalósulás folyamata: 
Popper-Ranschburg-Vekerdy-Herkovits: Jövőnk titka a gyermek c. könyve a 
tehetséggondozásról az alábbiakat írja: „Öt évesnél fiatalabb különleges képességű 
gyermeknek tehetséggondozás címén főleg nem a „direkt fejlesztésre” - hanem egyszerűen 
csak megfelelő légkörre és érzelmi biztonságra van szüksége.” 
Ennek értelmében kis – és középső csoportban még csak a tehetség csírái fedezhetők fel. Az 
óvodapedagógusok megfelelő időt, eszközt biztosítanak a képességek kibontakoztatására. A 
vizuális, a zenei és a mozgásfejlesztés területén mutatkozik meg, ha egy gyermek az átlagnál 
fejlettebb. Nem csak az óvodában kapnak rásegítést az egyéni fejlettséghez mérten, hanem a 
szülői ház is sok esetben külön foglalkozás keretében támogatja ezeket a képességeket. 
Az ábrázolás területén különlegesebb technikákkal, illetve bonyolultabb használatú 
eszközökkel ismertetik meg a pedagógusok a gyerekeket. A zenei nevelés területén is 
lehetőség van az önmegvalósításra: egyéni énekléssel, hangszerek használatával. 
Mozgásfejlesztés területén az ügyesebb, koruknál koordináltabb mozgású gyerekek számára 
is a mozgásfejlesztő eszközök napi szinten jelen vannak. Ezt a fajta képességüket „nehezített” 
körülmények között is kipróbálhatják (pl.: magasabb eszköz, bonyolultabb feladat). Az 
anyanyelvi nevelés területén a beszélő kedv fenntartása, a modell értékű mese – és 
versmondás mind segíti a fejlődést. A bábozás, a verselés, a mondókázás, a mesélés a 
mindennapok nélkülözhetetlen része, és a gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy ezek 
segítségével is kiteljesedjenek, és pozitív élményekhez jussanak. 
 

5.1.1 Fejlesztőpedagógusi éves beszámoló 2012/2013 
 

„Óvodáskor, amikor még minden lehetséges, és amikor talán minden eldől …” 
 
Statisztikai adatok: 
 

I. félév 
Csoport Süni Bambi Gomba Összesen 

Fejlesztendő gy. 
száma 

11 fő 6 fő 1 fő 18 fő 

 11 egyéni 
elbírálás alapján 

5 BTM 
1 egyéni 
elbírálás alapján 

1 egyéni 
elbírálás alapján 

5 BTM 
13 egyéni 
elbírálás 
alapján 

 
II. félév 

Csoport Süni Bambi Gomba Virág Csibe Összesen 
Fejlesztendő 
gy. száma 

11 fő 5 fő 2 fő 2 fő 2 fő 22 fő 

 6 BTM 
5 egyéni 
elbírálás 
alapján 

4 BTM 
1 egyéni 
elbírálás 
alapján 

2 BTM 2 egyéni 
elbírálás 
alapján 

2 egyéni 
elbírálás 
alapján 

12 BTM 
10 egyéni 
elbírálás 
alapján 
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Csoport Süni Bambi Gomba Virág Csibe Összesen 

Iskolába 
megy 

1 fő 4 fő 0 2 fő 1 fő 8 fő 

Marad még 
1 évet 

10 Fő 1 fő 2 fő 0 1 fő 14 fő 

 
Ebben a tanévben a három csoportos épület fejlesztőkuckójában kezdtem meg munkámat. 
A hozzám tartozó gyermekek is – zömében – innen kerültek ki. 
A statisztikai adatok alapján is látható a magas létszám. 
 
Az első félévben 1 gyermek kapta meg az SNI státuszt, akit a további fejlesztés céljából 
Beliczky Julianna, logopédusnak, illetve Klausz Károlyné gyógypedagógusnak átadtam. 
Jelenleg még 2 gyermeknél merült fel organikus érintettség, vizsgálatuk folyamatban van. 
A gyermekek fejlesztését az óvodapedagógusok ajánlására, vagy szakvélemény alapján, az 
általam elvégzett tájékozódó vizsgálatok eredményeinek fényében kezdtem meg. 
A problémák jellegét tekintve összetett, komplex fejlesztésre volt szükség. 
Néhány esetben a prevenciós munka volt a meghatározó. Ez főleg azokra a gyermekekre 
vonatkozik, akik egyéni elbírálás alapján jártak fejlesztésre. 
Fő fejlesztendő területeik: finommotorika, grafomotoros készség, figyelem, munkatempó. 
Menet közben azért néhányuknál még több fejlesztendő terület is „kibukott”. Ezeknél a 
gyermekeknél kértük a Nevelési Tanácsadó segítségét, akik szakvéleményükkel (BTM) 
támogatták munkámat. 
A már BTM-es szakvéleménnyel rendelkező gyermekek terápiája természetesen a megjelölt 
területeken, az általam elvégzett tájékozódó vizsgálatok alapján történtek meg, amit a heti 1-
szeri (30 perces) fejlesztőfoglalkozás önmagában nem tud korrigálni. Fontos tehát az 
óvodapedagógusokkal, szülőkkel, logopédussal, pszichológussal való szoros együttműködés. 
Szerencsére napi szinten tudtunk kooperálni. A szülők is aktívan részt vettek a közös 
munkában, megértették, hogy közös érdekünk, célunk: gyermekük boldogan tudjon 
boldogulni a világban, ha kell, nélkülünk is. 
 
A fejlesztések, 2 gyermek kivételével, mikrocsoportos formában (2-3 fő) zajlottak, heti 1 
alkalommal (30 perc). 
1 gyermeknek heti 2 foglakozást írt elő a szakvélemény. 1 alkalommal egyéni, 1 alkalommal 
mikrocsoportos formában történt meg. 
1 gyermek esetében a lemaradás súlyosságára való tekintettel (SNI gyanú) kellett egyéni 
terápiát végeznem. Sajnos ezekben az esetekben a fejlődés nem olyan látványos. 
Sok türelem, kitartás, és főleg sok szeretet kell hozzá, ami persze idővel meghozza 
gyümölcsét. 
 
Ebben a tanévben kellemes körülmények közt, kreatív, jó minőségű fejlesztő játékokkal, bő 
eszköztárral „dolgozhattunk”, biztosítva a változatos, játékos fejlesztő tevékenységeket. 
A mozgásfejlesztés még sajnos hely és végzettség hiányában csak a Nevelési Tanácsadó 
keretein belül megoldott, de így nagyon kevés gyermek számára elérhető, pedig nagyon sokat 
jelentene számukra. Az idei év tapasztalatai alapján elmondhatom, hogy a részképesség 
zavarok igen jól kezelhetők, ha időben érkezik a segítség. A problémákat elsősorban 
megelőznünk kell, de ha már kialakult helyzettel állunk szemben, akkor saját kompetencia 
kereteinken belül segítenünk kell. 
Ez persze csak akkor valósítható meg, ha a felnőttek világa képes „összedolgozni” a 
gyermekek érdekében, mert ha ez nincs, külön-külön érdemi támogatást egyik fél sem 
nyújthat. 
Ezzel az együttműködéssel viszont minden gyermek a saját határain belül fejleszthető! 
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Készítette: 
 
      Hubert Lászlóné 
      fejlesztőpedagógus 
 
 
A nyár folyamán óvodánk fejlesztőpedagógusa (Hubert Lászlóné) tehetséggondozó 
továbbképzésen vett részt. 
 
 

5.2 A felzárkóztatás érdekében végzett tevékenységek és azok 
eredményei 

 
A megvalósulás folyamata: 
 
A HNP –ben fő feladatnak jelöltük meg a felzárkóztatást, a hátrányos helyzet kompenzálását 
annak érdekében, hogy a gyermekek az iskolában megállják a helyüket. 
Minden gyermek más – más értékrenddel kerül óvodába. A családi háttér nagymértékben 
meghatározza a fejlődésüket, egyéni fejlettségüket. Általános tapasztalatunk, hogy 
felzárkóztatásra a mozgásfejlesztés és az anyanyelvi nevelés területén van a legnagyobb 
szükség. A mozgásszegény életmód már az óvodás korosztályra is rányomja a bélyegét. Az 
óvodába kerülő gyermekek nagy része idegenkedik a mozgástól. Hosszú idő, lelkes 
pedagógiai munka eredménye, hogy minden gyermek számára a mozgás örömteli dolog 
legyen. A gyermek elégedettségi kérdőív minket igazol, hisz a gyerekek a mozgásos 
tevékenységeket nagycsoportra mindannyian kedvelik. 
Az anyanyelvi nevelés a másik sarkalatos terület. Az élő mese, a vers, a mondókázás a 
mindennapos pedagógiai munkát átszövi, melynek hatására a gyermekek szókincse 
gazdagodik, és nő a beszédkedvük. A többség a gondolatait képes egész mondatokban 
kifejezni. A hátrányos helyzetű gyerekek ezeken a területeken sincsenek lemaradva társaikhoz 
képest. Sokszor az értelmiségi szülők gyermekeinél nagyobb lemaradást tapasztalunk, mert 
kevesebb idő jut otthon a beszélgetésre. 
Az óvodai nagycsoportot ismétlő „visszatartott” gyerekeink közül mindenki részesül 
fejlesztésben (logopédus, pszichológus, vagy fejlesztő pedagógus által.) 
 
Nevelő – oktató munkánkat az óvoda logopédusa és pszichológusa segíti. Mindkettő kiváló 
szakember, a szülők, óvodapedagógusok is elismerően nyilatkoznak munkájukról.  
 

5.2.1 Éves Logopédiai Beszámoló 2012/2013 

 
A 2012/2013-as óvodai nevelési évben 7 fővel növekedett a logopédiai ellátást igénylő 
gyermekek száma a tavalyi évhez képest, melynek értelmében összesen 56 fő részesült 
logopédiai terápiában. 
 
A beszédhibával rendelkező gyermekek száma sajnos nemcsak létszámra növekszik évről-
évre, hanem a sérülés súlyossági fokának erősségében, valamint a kialakult beszédprobléma 
járulékos tüneteinek mennyiségi és minőségi számának tekintetében is. 
A tavalyi évhez képest háromszorosára nőtt például a súlyos megkésett beszédfejlődésű 
gyermekek száma. 
Ezen beszédprobléma kialakulásának, valamint meglétének okáról és a nem megfelelő 
kezelés, továbbá a nem célspecifikus segítségnyújtásról az év eleji logopédiai szülői 
értekezleten részletes tájékoztató értekezletet tartottam a szülőknek, majd 2013. január 16-án 



  24

az óvodában dolgozó óvodapedagógusoknak, a „Hogyan nyújtsunk megfelelő segítséget a 
súlyos megkésett beszédfejlődésű gyermekek számára otthon és az óvodacsoporton belül”. 
Növekedett az elmúlt évhez képest az erősen raccsoló gyermekek száma is. A szülői 
értekezleten rendszeresen felhívom a szülők figyelmét arra, hogy amíg el nem kezdem a 
gyermekkel az „R” hangzó bepördítési folyamatát, addig ne kezdjék otthon önszorgalomból 
megpróbálni berregtetni gyermekükkel az „R” hangot, mert akaratlanul is a nem megfelelő 
helyen (torokba hátracsúszva) perdülhet be az „R” hangzó, mely rosszul képzett uvuláris „R” 
hangot már logopédiai segítséggel is nagyon nehéz tisztán képzett perdültté alakítani. Az „R” 
hang hibás képzésével küzdő gyermekek szüleinek az év folyamán fogadóóra keretében 
többször is egyéni konzultációt tartottam, tükör előtt mutatva számos segítséget és tanácsot 
nyújtva, hogy otthon a gyermekeikkel napi rendszeres gyakorlással segíthessék gyermekük 
raccsoló hangjának mielőbbi tisztulását. Nagyon – nagyon fontosnak tartom a szülők és a 
logopédus összedolgozását és segítő együttműködését a gyermekek beszédállapotának 
javulása érdekében, különösen a súlyosabb beszédproblémát, mint a raccsolás és a 
beszédindítás segítését illetően. 
A 2013-as óvodai évben összesen 2 főről állítottunk ki logopédiai szakvéleményt, melyet 
továbbítottunk az Országos Beszédvizsgáló Bizottság felé. 
A súlyos megkésett beszédfejlődést és diffúz pöszeség tüneteit képviselő gyermekről a 
Bizottság Sajátos Nevelési Igényt (SNI), ellátást állapított meg, melynek értelmében a 
gyermek intenzív komplex fejlesztésre jogosult, heti 3 alkalommal a 2013-as év márciusától. 
A gyermeket ennek értelmében a kijelölt részképesség gyengeségeire és beszédproblémájára 
egyaránt maximális odafigyeléssel terápiás ellátásban részesítjük. 
A másik gyermekről még várjuk a Bizottság véleményezését. Ezen gyermek számára teljes 
magyar anyanyelvi felzárkóztatás és kifejezetten a magyar nyelv tanítására van szükség, 
ugyanis a gyermek és családja idén költöztek Romániából Magyarországra, melynek 
következtében a gyermek nem érti, illetve nem beszéli a nyelvünket. 
 
 
Köszönöm az óvoda pszichológusának és az óvodapedagógusoknak az egész évben tanúsított 
együttműködésüket munkám elvégzésében és a közös szakmai konzultációkon való 
segítőkészségüket a gyermekek optimális és eredményes fejlesztését és felzárkóztatását 
illetően. 
Ez évben külön hangsúlyt fektettünk a diszlexia prevencióra, és több óvónővel együtt 
készségfejlesztő feladatlapokat szerkesztettünk az óvodacsoportok számára, mely 
feladatlapok hatékonyságát a logopédián belül is alkalmaztuk a gyermekek sikeres iskolába 
lépését elősegítve. 
 
Összességében a végső konklúzió tekintetében elmondhatom, hogy bármily súlyosak és 
elkeserítően rohamosan emelkedő számúak a gyermekek beszédproblémái, a jól megtervezett, 
továbbá a tudatos és szívvel – lélekkel végzett munka tökéletesen meghozza gyümölcsét, mert 
nyugodt szívvel állíthatom, hogy a gyermekek idén ősszel is iskolaéretten és rengeteg újonnan 
tanult és tisztán képzett hanggal kezdhetik meg iskolai tanulmányaikat. 
Munkám teljes sikeréhez és ezen óvodai év eredményességéhez szeretnék köszönetet 
mondani óvodánk vezetőjének, Ritecz Istvánnénak, aki teljes figyelmével egész évben 
támogatta munkámat kellő türelemmel, bizalommal és szeretettel. 
 
 
Készítette: 
  
       Beliczky Julianna 
           logopédus 
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5.2.2 Óvodapszichológusi beszámoló 2012/2013 
 
A nevelési évben 36 gyermeket láttam el egyéni foglalkozás formájában.  Nagy hangsúlyt 
fektettem a szülőkkel való kapcsolattartásra, egyéni tanácsadás formájában. A gyermekek és a 
szülők, a gyermek problémájától függően heti/kétheti/havi rendszerességgel vettek részt a 
foglalkozásokon.  
Előforduló problémák:  
Családi krízishelyzetek; szülés utáni pszichózis; gyes-betegség; válás; anyagi gondok, 
munkahely elvesztése; költözés – lakás elvesztése.   
Sajnos a társadalmi/gazdasági válság a családok életében is éreztette hatását. Az anyagi 
gondok, a mindennapi megélhetésért folytatott harc nagy felelősséget ró a szülőkre: egyik 
vagy mindkét szülőt kivonja a gyermeknevelés alól, a munkahelyi túlórák, stressz- és 
feszültség türelmetlenebbé teszi a felnőtteket, ami a gyermekre is negatív hatással van.  
A gyerekek leggyakrabban előforduló tünetei: dadogás, enurezis, encoprezis, alvászavarok, 
mutizmus, agresszió – dühkitörések, szorongás, beszokási nehézség vagy éppen a 
szobatisztaság késői kialakulása.  
A szülő-tanácsadás során felmerülő egyik legfontosabb kérdés, hogy szülőként mi várható el 
az adott életkorú gyermektől. A legtöbb szülő számára ez nem egyértelmű. Gyakoriak a túl 
nagy vagy éppen túl kicsi elvárások a gyermek felé, amely szintén szorongáshoz, 
bizonytalansághoz vezet, hátráltatva a gyermek egészséges önértékelésének kialakulását, 
érzelmi fejlődését.  
A szülők felől érkező másik kérdés az a szülői igény, hogy szoros, jó kapcsolatot ápoljanak a 
gyermek óvodapedagógusával és mindenkire ugyanannyi idő jusson.  
A pszichológushoz járó nagy gyermeklétszám miatt a gyermekek hatékonyabb ellátása 
érdekében a következő tanévben csoportos pszichológiai ellátást is fontosnak tartok.  
A nevelési év során megrendezésre került a szülőcsoport, ahol a hiszti kezelésére kerestük 
közösen a válaszokat.  
A pedagógusok számára a hiperaktivitás, figyelemzavar, magatartás zavar és autizmus 
témaköre került feldolgozásra.  
A szülők és gyermekek ellátásában sikeresnek értékelem a nevelési évet.  
Amire a jövőben nagyobb hangsúlyt szeretnék fordítani, az a munkahelyi légkör javításában 
való segítségnyújtás és a pedagógusok pszichológiai ismeretének fejlesztése, csoportban 
előforduló konfliktusok gyakorlati megoldásában való segítségnyújtás, pedagógiai 
esetmegbeszélő csoport létrehozásával.  
 
Készítette: 
      Havasi Tünde 
      Pszichológus 
 
 

6 Az intézmény szabadidős tevékenysége, az éves 
munkaterv teljesítése 

 
A 2012/2013-as nevelési évben öt nevelés nélküli munkanapot vettünk igénybe. Ebből hármat 
szakmai képzésre, 1-1 napot pedig a nyitó és záró értekezletre használtunk fel. 
 
A 2012/2013-as nevelési év alapfeladatai: 
 

 40. évforduló méltó megünneplése 
 Jeles napok tartalmas megünneplése 
 Szakmai munkaközösségek hatékony működése 
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 Nevelési programunk megvalósítása 
 
Kiemelt nevelési feladatok:  

 Zöld Óvoda cím megszerzése 
 Madárbarát óvodai program folytatása 
 Vöröskereszt Bázis Óvoda cím elnyerése 
 Környezettudatos, egészséges életmódra nevelés 
 Gyermekek egyéni fejlesztése, sikeres beiskolázás 
 Udvari élet tartalma 
 Szabad játék maximális biztosítása 

 

7 Vezetői ellenőrzések, látogatások 
 
A vezető ellenőrző tevékenysége 
 
A munkatervben szabályozott módon végeztem az ellenőrzéseket a vezető helyettessel, a 
szakmai munkaközösségek vezetőivel együttműködve. 
 
Minden alkalmazott esetében az ellenőrzésem kiterjedt: 
- A HACCP, munka és balesetvédelmi, valamint tűzvédelmi szabályok betartására  
- Óvodai szabályzókban foglaltak betartására 
 
Pedagógusok esetében az ellenőrzésem kiterjedt: 
- A csoportok életének szervezésére 
- A napi munkára való felkészülésre 
- A gyerekekkel való bánásmódra 
- A szülőkkel való kapcsolattartásra 
- Hagyományok ápolására, jeles napok megtartására 
- Nyílt napok, szülői értekezletek szervezésére 
- A munkaközösségek munkavégzésére 
- A gyakornokoknál a kijelölt feladatok végrehajtására 
- Dokumentációk vezetésére (nevelési tervek, ütemtervek, mulasztási naplók) 
- Környezettudatos és egészséges életmódra nevelésre 
 
Dajkák esetében az ellenőrzés kiterjedt: 
- A gyermekekkel való bánásmódra, kommunikációra 
- Takarítási feladatokra 
- Kollegákkal való együttműködésre 
 
Karbantartó esetében az ellenőrzésem kiterjedt: 
- Az udvar és az óvoda környezetének rendben tartására esetleges balesetveszélyek 
elhárítására 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 Kiemelkedő programok, események 
 
Az éves munkatervbe betervezett feladatok egy – két kivétellel megvalósultak. Az 
alábbiakban (a teljesség igénye nélkül) fotókkal illusztrálva, a kiemelkedő programok, 
események adnak képet az eredményes mindennapokról. 
 
 
Rajzpályázatokon elért legnagyobb eredményünk 
 
Liliomos óriásplakát a Kossuth téri metrómegállóban! 
 
A Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola pályázati felhívására óvodánk 23 rajzot nevezett be. 
Összesen 470 gyermekrajz érkezett a felhívásra. A szakmai zsűri által választott plakátterv a 
vakvezető kutyák világnapja alkalmából a Kossuth téri metrómegállóban óriásplakátra került. 
Az általuk választott győztes pedig – legnagyobb büszkeségünkre – a Liliom Óvoda 
gyermeke, az 5 éves Popovics Johanna, Süni csoportos kislány!  GRATULÁLUNK 
JANKÁNAK! 
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Dibben – Dobban hetet tartottunk 
Április 8.-tól 12-ig az óvodában 

 
Ezen a héten az egészséges életmód került előtérbe. 
A gyerekeket minden nap érdekes programok várták. 
 
A héten fogorvos néni tartott a csoportoknak előadásokat, a helyes fogápolásról. 

 



Április 08-án hétfőn, az Állami Bábszínház művészei „Mese a tisztaságról” című tanulságos 
mesével szórakoztatták a gyerekeket. 

 
 
Április 10-én, szerdán, a Pestmegyei Rendőrkapitányság rendőr néniket küldött az óvodába, 
akik megismertették a gyerekeket a rendőrség munkájával, illetve az alapvető közlekedési 

szabályokkal.  
A gyerekek legnagyobb örömére egy rendőrautót is megnézhettek, akár bele is ülhettek. 

 
 
A délelőtt fénypontja mégis Tomi bohóc volt, aki mosolyt csalt a gyerekek arcára, de az 
óvodások eközben érdekes dolgokat tanulhattak tőle. 

 
 
A hét befejezéseként a gyerekek egészséges harapnivalókat készítettek (gyümölcssaláta, apró 
vitamin falatokat). A saját kezük munkájának gyümölcsét, jóízűen fogyasztották a gyerekek. 
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 Föld napja alkalmából virágültetés 
 

 
 

Idén is sikeres volt a liliomos nap 

 
 
 
 
 

Népi játékok rendezvényünk is jól sikerült ismételten  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Víz világnapja 
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Anyák napja 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Apák napja 

 
 

 

 Mini-Kresz „Pindur-Pandúr Ki-Mit-Tud” országos 
vetélkedőjén különdíjat kaptunk 

 
 
 

 
 
 
 
Búcsú az óvodától 

/Zenés ajándékműsor a gyerekeknek, óvónénik 
meseelőadása és a Buborék együttes fellépése/  

 

 Vöröskereszt Bázisovi lettünk  
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Elnyertük a Mosolygós ovi címet 
 
 
A fenti programon kívül a csoportok látogatást, kirándulást tettek a Piliscsévi, Nőtincsi, 
Abonyi játszóparkba. Ellátogattak a Margitszigetre, Ócsára, a veresegyházi medveparkba, a 
Fővárosi Állatkertbe, utaztak a gyermekvasúttal.  
 

8.1 Eseménynaptár 2012/2013 
 

Program Megvalósult 
Csoportnaplók és, 
felvételi mulasztási 
naplók megnyitása, 
leadása a vezetőnek 

 

Csoportok szülői 
értekezletei 

 

Nemzeti Hulladékgyűjtő 
nap (szept.21.) 

1. Az óvoda 
környékén szemét 
szedés 

2. 2. ASA kocsi 
megtekintése 

3. Hulladékból játék 
készítése az 
udvaron 

 

 

Szűrővizsgálatok 
tanköteles korú 
gyermekeknél  

 
 

 

 
 
 

 
 

40. évforduló 
ünnepségsorozata 
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Program: Megvalósult 
Bábszínház látogatás, Bambi és 
Süni csoport 

 
Szolgáltatások kezdete 

 
Magyar népmese napja, 
könyvtárlátogatás, Halacska cs. 
Minden csoport az óvodán belül 
foglalkozásokba beépítve 

 

Az óvoda weblapjának áttekintése, 
aktualizálása 

 
Idősek világnapja (Nyugdíjas 
kolléganők meghívása néhány 
csoportba, só-liszt gyurmából 
közös sütemény készítés, mese, 
éneklés) 

 

Állatok világnapja 
Állatbemutató az óvoda 
udvarán 
Állatorvosi rendelő 
megtekintése 
Házi rajzverseny 

A gyerekek kisállatainak 
megtekintése 

 

Munka- és tűzvédelmi oktatás 
12.30-13.30-ig 
óvodapedagógusoknak, 
13.30-14.30 technikai 
dolgozóknak 

 

Egészségügyi alkalmassági 
vizsgálat 

 
Ovi- mozi 

 
Pet palack- és papír gyűjtés 

 
Szülői értekezlet az óvodai SZMK 
részére 
16:30, Virág csoport  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Október 23-ai ünnep 
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Program Megvalósult 
Szülővel való bánásmód, 
Szekszárdi Júlia pszichológus 
előadása  
Fényképezés, szülői igények 
szerint 
8-11 óráig  

Gondolkodj Egészségesen 
Óvodai Program 
Számítógépes 
mozgásszervi diagnosztika 

(valamennyi gyermeknek 

 

Videós nyílt nap szülői 
értekezlet keretében, Virág, 
Halacska, Napsugár, Süni, 
bambi 

 

Szülői értekezlet 
Nyuszi, Csibe csop. 

 

 

 

Réteg szülői értekezletek 
csoportonként, 
környezettudatos 
egészséges életmód 
körében  

 

 

 Program Megvalósult 
Mikulás várás a csoportban 

 
Iskolaérettségi vizsgálatok 
előkészítése, óvodában maradás 
feltételei a Köznevelési Törvény 
értelmében. Előadó: Tábit Sarolta, A 
Nevelési Tanácsadó vezetője 

 

Iskolaérettségi vizsgálatra 
gyermekek jellemzésének 
előkészítése, egyeztetés a szülővel  

Karácsonyi jótékonysági vásár 
(Segítsünk! Fővárosi Önkormányzat 
Értelmi Fogyatékosok Otthona 
termékeinek árusítása Tordas 

 

Ovi- Mozi 

 
Advent, Karácsony a csoportokban, 
játszó délutánok 

 

 

 

 

Felnőtt karácsony 
17órától 
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Program Megvalósult 
Káros szenvedélyek 
hatása az egészségre, 
családra, gyermekek 
pszichés fejlődésére! 

Szülői teadélután: Molnár 
Zsuzsanna  
Nyuszi- Napsugár terme 

 

Ovi- mozi 

 
Szülői ért. és fogadóórák az 
iskolába készülő gyer.szüleivel 

 
Kezdeti lépések az 
informatikába. Előadó: 
Balogh Zsolt, szülő 

 
Óvodalátogatás, Liliom 
Óvoda Bp. 

 
Szülői értekezletek, 
fogadóórák írásos tájékoztató  
a gyermek fejlődéséről 

 

 

 
 

 
 

Magyar kultúra napja (jan. 
26) színházlátogatás, 
nagycsoportos gyerekek 
részére   

 

Program Megvalósult 
Hahota nap 

 
Videós nyílt nap szülői 
értekezlet keretében Katica, 
Gomba, Nyuszi, Csibe 
csoport. 

 

Farsangi zenés műsor a 
gyermekeknek, farsang a 
csoportokban  

 

 
 

Felnőtt farsang 
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Program Megvalósult 
Egyéni és csoport fényképezés 

 
Elsősegélynyújtó képzés. Előadó: 
Dézsi Edina óvodapedagógus 

 
Nemzeti ünnep, megemlékezés: 
Kopjafánál és az óvoda udvarán 

 
Víz világnapja (Márc.22.) 
Házi rajzverseny 
Látogatás a Tropicariumba 
Peremvárosi horgásztóhoz 
látogatás  

 

 

„Fogdoki” meghívása az óvodába 

 

 

 
 Szakmai továbbképzés X. 

országos óvodai szakmai 
összjövetel  

 

Program Megvalósult 
Egészség világnapja  

(április 7) 

 
Papírgyűjtés 

 
Föld napja (ápr. 22) 
1. Kirándulások  
- Közlekedési és 
Természettudományi Múzeum 
- Mezőgazdasági Múzeum  
2. Fa, virágültetés az óvoda udvarán  
3. Házi rajzverseny 

 

Húsvéti készülődés, 
hagyományápolás, óvó nénik 
meseelőadása  
Liliomos nap 

 

 
 
 

 
 

Szülői értekezletek 
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Program Megvalósult 
Anyák napja a csoportokban 

 
Madarak- Fák napja, udvaronként 
játékos vetélkedő 

 
Apák napja 

 
Kihívás és egészségmegőrzés napja 

 

 

 
 

Szülők írásos tájékoztatása a gyermek 
fejlettségéről  

 
 

 

Program Megvalósult 
Nemzeti összetartozás napja (június 
04.) 
Látogatás a Hagyományok Házába v. 
Iparművészeti Múzeumba 

 

Búcsú az óvodától 

 

 
 

 
Szülői értekezlet  (újonnan felvett 
gyermekek szüleinek)  
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9 Az Intézmény speciális képzési kínálatának 
eredményessége 

 
 

20

35

22

50

38

30

Kézműves foglalkozás

népi játékok és tánc

tartásjavító gyermek
torna

úszás

Katolikus hittan

Református hittan

 

10 Személyi feltételek 
 
Óvodánkban 2012/2013 nevelési évben a jogszabályban meghatározott számú pedagógus és 
nevelőmunkát segítő alkalmazott biztosította az óvoda zavartalan működését. Az 
óvodapedagógus személyét tekintve 1 fő márciusban hagyta el a 2 éve, „vezetett” csoportját 
(kedvezőbb munkahelyet talált; kevesebb gyermeklétszám, több juttatás, és pályakezdőként 
ebben az óvodában dolgozott, mindmáig ide vágyott vissza). 
2 fő pedig (akik egy csoportban dolgoztak szeptember óta) júniusban jelezték a közös 
megegyezéssel való távozási szándékukat. Márciusban távozó kolléganő helyére sikerült 
óvodapedagógust felvenni, illetve 2013. szeptembertől a két távozó kolléganő helyére is 
tudtam óvodapedagógust alkalmazni. Ahol ennyi ember együtt dolgozik (egy telephelyen 3 
különálló épületben, ami valljuk meg nem igazán megszokott,) elkerülhetetlen, hogy időnként 
konfliktus alakuljon ki. 
A problémák közös megbeszélése úgy gondolom szükséges, de az előbb említett kollégáknál 
ez sem volt sikeres. Az óvodapedagógus párok között nagyon fontos az emberi és szakmai 
összhang, ahol ez nincs meg, ott a szakmai munka sem hatékony. A gyermekek (úgy mint a 
családban) megérzik, ha két ember között probléma van. Fontos, hogy a két óvodapedagógus 
jól kiegészítse egymást. Ebben a csoportban ez nem volt meg, és ezt ők maguk nem vállalták 
fel. Jövőt illetően a „széthúzó” emberek távozása erősíti a szakmai – emberi kapcsolatot,a 
nevelőtestületi közösségben. A tapasztalt óvónők jelentős segítséget nyújtanak az újonnan 
érkezőknek. Ennek köszönhetően az új dolgozók zökkenőmentesen beilleszkedtek az óvodai 
közösségbe. 
Közalkalmazotti, fegyelmi ügy , dolgozói panasz az aktuális év során nem volt. 
Ebben a nevelési évben is meggyőződtem arról, hogy kollégáim sajátjuknak érzik az óvodát, 
felelősséget éreznek sorsáért. Szakmai munkájuk, gyermekszeretetük, tenni akarásuk 
példaértékű. 
 
Felnőtt farsang: Sikeres jó hangulatú program volt, ahol karaoke- paty keretében 5-6 fős 
csoportok, beöltözve, tánccal tették „hitelessé” az előadott slágereket. 
 Az óvoda alkalmazotti közössége 39 fő. 
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11 Kommunikáció, információáramlás: 
 
Az intézmény helyi sajátosságából adódóan, folyamatos fenntartást és fejlesztést igényel az 
információ áramlás fejlesztése. 
A jól működő „információs füzet” mellett az elkövetkező nevelési év feladata lesz egy mail-
szerver működtetése. 
Óvodánk honlapja tartalma, igényes, széleskörű tájékoztatást nyújt, az érdeklődök számára. 
Havonta, az aktuális eseményekkel frissítve, az óvodatitkár és egy óvodapedagógus kollégánk 
munkáját dicséri. 
 
Kapcsolattartás formái: 
 
Fenntartóval: 
- Intézmény beszámolójának, munkatervének megküldése 
- Költségvetés egyeztetése 
- Értekezletek jegyzőkönyvének megküldése 
- Ünnepségek, városi programokon való képviselet 
- Pedagógus nap : Köszönjük! 
 
Szülőkkel: 
Óvodai nevelésünk a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek 
fejlődését. 
Óvodai nevelőmunkánk tehát a családi nevelésre épül. A szülőnek biztosan tudnia kell azt, 
hogy az óvodapedagógus vele együtt, az ő egyetértésével neveli a gyermekét. Csak ezen az 
alapon képzelhető el a biztonságos, vidám, légkör kialakítása az óvodában. Ezt belátva az 
óvoda minden dolgozója előítéletektől mentesen közeledik minden családhoz, elfogadó, 
megértő, a gyermek szüleinek kijáró megbecsülést kifejező magatartásával. Hangsúlyosan 
érvényre juttatjuk minden esetben a gyermekek érdekeinek mindenek feletti védelmét.  
Nevelőmunkánk alapját a személyes, érzelmi kötődésen alapuló gyermek-óvónő kapcsolat 
adja. Napjainkban a családban végbement funkcionális változások következtében az óvodára 
hárul a fejlődésben történő lemaradások korrigálása, a családi nevelésben felmerülő 
hiányosságok pótlása. 
Kapcsolattartás formái: 
- Családlátogatások (hátrányos és veszélyeztetett helyzetű családoknál közös látogatás a 
gyermekvédelmi felelőssel és a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóival) 
- Szülői értekezletek (nevelési évenként legalább háromszor: szept., jan., ápr.,) 
- Közös programok (kirándulások, sportnap, Liliomos nap, apák napja, papírgyűjtés, 
kertszépítés) 
- Honlapon való tájékoztatás 
 
Óvodákkal: 
Azt gondolom, rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut arra, hogy jól működő, kölcsönös 
kapcsolatokat tartsunk fenn, hiszen nemcsak óvodavezetők vagyunk, hanem fenntartók is. 
Mindenki igyekszik ezt a feladatot tisztességgel ellátni, ki-ki a saját erőforrásainak 
megfelelően. Az óvodavezetők többé-kevésbé nyitottak egymás felé, a legfontosabb 
tanügyigazgatási és közoktatási kérdésekben számítunk egymás tudására, tapasztalatára. 
Szakmai kapcsolatom az intézményegység vezetőkkel tartalmas és folyamatos, havonta 
egyszer illetve szükségszerűen vezetői megbeszéléseket tartok, látogatom az óvodákat. 
Munkánk kiegészíti egymást, egymásra épül. Nagy megnyugvás, hogy bízhatok bennük, 
munkájukat maga színvonalon végzik, s ők is számíthatnak mindenben rám. 
 
Más óvodákkal való kapcsolattartás: 
- Tátika Óvoda 
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- Tulipán Óvoda 
 
Iskolákkal: 
- nagycsoportosok látogatása az iskolában 
- Tanító nénik látogatása az óvodában 
- Első osztályosok meglátogatása az iskolákban 
- Teadélután 
- Szakmai megbeszélés 
 
 
Kapcsolattartás 
 
Pedagógiai Szakszolgálattal: 
- igény szerint szülői értekezleteken előadás 
- logopédiai, pszichológiai ellátás 
- gyógytestnevelés heti három alkalommal a nagycsoportosoknak 
- korai fejlesztés 
- személyiség fejlesztés 
- iskolaérettségi vizsgálat 
- tanulási zavar prevenciós mérése 
 
Művelődési, kulturális intézményekkel: 
- Könyvtárlátogatás 
- Múzeumlátogatás 
 
Egészségügyi ellátással: 
- Védőnővel névsorok egyeztetése, tisztasági vizsgálatok, szülői értekezleten előadás 
- Fogorvosi szűrés 
- Foglalkozás egészségügyi ellátás 
 
 
Szociális Szolgáltató Központtal: 
- Gyermekjóléti szolgálat családgondozói 
- Családsegítők 
 
Magyar Állam Kincstár: 
- munkaügy 
 
Önkormányzat, Pénzügyi csoport, Intézményi gazdálkodási csoport 
- Pénzügyi, gazdasági feladatokban (éves költségvetés készítése, számlázások, pályázatok) 
- karbantartás 
- felújítás 
 
Munkavédelem 
A fentartó által megbízott személy: Bakos Dénes 
- munkavédelmi oktatás 
- tűzvédelmi szabályzat készítése 
 
Az intézményben működő érdekvédelmi szervezet: 
- Közalkalmazotti tanács vezetője: Csizmadia Jánosné, óvodapedagógus 
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12 Gazdálkodás, tárgyi feltételek: 
 
- Költségvetési létszámkeret: 39 fő (főfoglalkozású 39 fő) 

Költségvetési kiadások és bevételek alakulása (eFt) 
2013. jún. 30-ig 

 
 Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés % 
 

Személyi juttatások 73501 74256 35956 48
Szociális hozzájárulás 19307 19507 8864 45
Dologi kiadások 36977 39025 20945 54
Kiadások összesen: 129929 132932 65642 49
Saját bevételek 7475 7475 3917 52
Költségvetési támogatás 120436 121495 60433 50
2012. évi pénzmaradvány 386 386 100
Alulfinanszírozás 0 0 0 0 
Bevételek összesen 129929 132932 65804 50
 
Teljesítési adatok értékelése: 
Összességében kijelenthető, hogy az intézmény az idei évben nagyon szűkre szabott 
költségvetésből gazdálkodik. A féléves adatok is azt támasztják alá, hogy a megfontolt és 
minden kiadást átgondolt szemlélet ellenére az óvoda a rendelkezésére bocsátott forrásokból 
nehezen fedezi költségeit. 
 

13 Továbbképzések: 
 
Óvodánk nevelőtestülete fontosnak tartja az évről-évre történő önképzést, önfejlesztést. A 
2013-évi költségvetés nem tartalmaz támogatást a továbbképzéshez. 
2013 júniusában 3 fő óvodapedagógus 60 órás továbbképzésre jelentkezett önfinanszírozással. 
- Hubert Lászlóné: Szent Gergely Népfőiskola, Tehetséggondozó pedagógus képzése 
- Dézsi Edina: Szent Gergely Népfőiskola, Drámapedagógia pedagógus és Fejlesztő 
pedagógusképzés 
- Lendvay- Kiss Anita és Hubert Lászlóné Néphagyományőrzés témakörben szakirányú 
képzésre, Szent Gergely Népfőiskola 
 
Belső szakmai továbbképzés: 
„Szülővel való bánásmód”, Szekszárdi Júlia pszichológus, óvodánkban tartott előadásán vett 
részt minden dolgozó. 
 
Külső szakmai továbbképzés: 
„ A gyermek mindenek felett álló érdeke” 
X. országos óvodai szakmai összejövetel 
Témája: „A gyermek szeme a jövő tükre” 
Előadók: Körmöci Katalin (mestertanár, főszerkesztő), dr. Nadrainé Szent-Gály Viola 
(Education Óvodafejlesztési Iroda vezetője), Vekerdy Tamás (pszichológus), Antal Judit 
(mentálhigiénés szakértő), Pálfi Sándor (docens, DEGyFK), Csányi Tamás (adjunktus, 
ELTE-TÓK), Novodonszki Mária (tagóvodavezető, Salgótarján),  
 
 
 
 



Felmérés a szakmai képzésekről, vezető óvodapedagógus személyiségéről 

Részt vesz a szakmai továbbképzéseken?

94%

0%

6%

Igen, rendszeresen

nem

csak, ha köteleznek
rá

 

Mennyire tartja fontosnak az önképzést, szakmai 
továbbképzést?

56%

44%

0%

0%
Kiemelkedően fontos

Fontos

Kevéssé Fontos

Nem fontos, nem látom
szükségét

 
Mit gondol a vezető mennyire f igyel oda az óvodapedagógusok szakmai 

fejlesztésére, motiváltságára?

50%50%

0%

0%

0% kiváló mértékben

jól

közepesen 

elfogadhatóan

kevéssé

 
Az óvodapedagógusok a továbbképzések során szerzett elméleti ismereteiket, 

tapasztalataikat, mennyire tudják a gyakorlatban alkalmazni?

22%

78%

0%

0% teljes mértékben

részben, bizonyos elemeket,
ötleteket kiragadva

hiányosnak tartom a kapott
ismereteket

soha nem alkalmazható a munka
során
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Véleménye szerint intézményében milyen mértékű a szakmai innováció 
személyi szinten?

56%
44%

0%

0%

0%
5=nagy mértékű

4=elfogadható

3=közepes

2=csekély

1=nincs, nem jellemző

 

Ön szerint mennyire meghatározható ma az 
óvodapedagógus és a vezető (személyisége)?

67%

33%

0%

0%

meghatározóbb,
mint valaha

változó 

nem
meghatározóbb

egyéb…

Mit gondol, a mai világban melyik tulajdonság kell, hogy legjellemzőbb legyen a vezetőre a munkája során?

5%

15%

5%

20%

55%

0%

fáradhatatlan

céltudatos

polihisztor

a pedagógusfejlesztésben régi
értékeket megtartva, de mégis
innovatív
mindegyik fontos

Véleménye szerint melyik tulajdonság illik a legjobban a jelen kor 
óvodapedagógusára?

0%

11%

21%

68%

0%
reformgondolkodású

testileg-lelkileg terhelehető

innovatív, mind a gyermeknevelés,
mind pedig a változó szülői igények
mellett
mindegyik fontos

egyik se, nem ezeket tartom a
legfontosabbnak, hanem:…..
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6.2 Tárgyi fejlesztések 
 
 
Felújítások, eszközbeszerzések Forrás: 
Árnyékoló (homokozó fölé) 2 cs. épület Alapítvány 
Fejlesztő játékok vásárlása IPR pályázat 
Ivó kutak köré sármentesítő Szülői felajánlás 
Zászlók vásárlása Költségvetés 
Öltöző szekrény Szülői támogatás 
Jubileumi ünnepség- „liliomos póló gyerekeknek, 
felnőtteknek 

Képviselő testület 

Komposztáló láda udvarra Szülői felajánlás 
 

14 A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 
 

 Magyar Vöröskereszt Bázis Óvoda cím elnyerése 
 Mosolygós óvoda cím 
 Tartalmas rétegszülői értekezletek (Egészséges táplálék a gyermekeknek!) 
 „Ovi- Mozi” (diavetítős, „retro” mozifilmek) 
 „Örökbefogadott” állat – „Cloé” – Fővárosi Állatkert fókája 
 „Fogdoki” meghívása a csoportba 
 Nyugdíjas óvó néni mese délelőttje (Népmese Világnapja) 
 Ovizsaru program (Közlekedj okosan!) 
 Egészség világnapja (Dibben- dobban hét) 
 Nemzeti Összetartozás Napja (június 04.) 
  - Látogatás a Hagyományok Házába, 
  - Iparművészeti Múzeumba látogatás 
 „Hahota nap” (február első hete) 
 Népi játékok fesztiválja 
 Felnőtt farsang- Karaoke 

 

15 Gyermekvédelmi munka értékelése 2012/2013 nevelési 
évre 

 
Óvodánkban, sajnos ebben az évben is nőtt a hátrányos helyzetű gyerekek száma. 
Jelenleg 70 fő a hátrányos helyzetű gyerek, ebből 7 fő halmozottan hátrányos helyzetű. 
Óvodáztatási támogatásban részesült 4 fő. Sajátos Nevelési igényű (SNI) 1fő. 
Év elején (3-an) épületenként 1 gyermekvédelmi felelős koordinálta a gyermekvédelmi 
munkát. Januártól 2-en folytattuk a koordináló tevékenységet. 
 
Ebben az évben két jelzést tettünk a Családsegítő Szolgálat felé. Minkét esetben az anya 
illetve a nevelő apa, zavart állapotban (alkoholos befolyásoltság alatt), jelent meg a gyerekért. 
A családgondozók még aznap felkeresték a szülőket, a problémát orvosolták. Kérésünkre 
erről visszajelzést is kaptunk telefonon, és írásban. A probléma megoldódott, nem fordult elő 
többet. 
 
A hátrányos helyzet oka főként anyagi eredetű: 
- Karácsony előtt a halmozottan hátrányos gyerekek részére 5*2000,- Ft értékű ajándékot 
adtunk át Alapítványi pénzből 
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- Az „egy doboznyi figyelem akciónkkal a 3-7 éves korú gyerekek számára összekészített 
csomagokat gyűjtöttünk, melyekben játékokat – ruhákat csomagoltak a szülők. Többnyire 3-4 
éveseknek való csomagot kaptunk (nekünk az óvodában, az 5-7 éveseknek való csomagra lett 
volna, nagyobb igény). 
A szervezés azért nem volt hiába való, mert óvodánkban 5 gyereknek tudtunk örömet szerezni 
az ajándékcsomagokkal, a többi 7 csomagot a Családsegítő Szolgálatnak ajánlottuk fel. 
- Két alkalommal szerveztünk ruhagyűjtést. Ősszel és Tavasszal. Sajnos kevés ruhát hoztak a 
szülők, így kevés gyereknek tudtunk ruha csomagot felajánlani. 
 
A Családsegítő Szolgálat által szervezett konzultációkon, szakmai megbeszéléseken részt 
vettünk. 
A kisebb problémákat sikerült az óvodapedagógusoknak megoldani fogadóórák keretében a 
szülőkkel való beszélgetések alkalmával, szükség esetén óvodánk szakembereinek 
bevonásával.  
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot igény szerint óvodánk pszichológusával, logopédusával, 
fejlesztő pedagógusával. Köszönjük együttműködő segítségüket. 
Szükség esetén jelzéssel éltünk a védőnők felé. 
 
 
Készítette: 
 
 
 
   Debreceni Zoltánné   Fakán Mihályné 
            Gyermekvédelmi felelős        Gyermekvédelmi felelős 
 
 

16  Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány 
 
 

Pályázat 
megnevezése 

Pályázat kiírója Pályázat eredménye

40 éves a liliom 
Óvoda 

Gyál Város 
képviselő-testülete 

360.000 Ft 

Good Year 
biztonságos óvoda 

 
Good Year 

Társas játék, 
ajándéktárgyak, 30 

db láthatósági 
mellény 

Generáli Biztosító Generali a 
Biztonságért 
Alapítvány 

100.000 Ft 

Népi játékok 
fesztiválja 

Magor Nagyarjai 
Hagyományőrző 

Egyesület 

160.000 Ft 
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17 Összegzés 
 

„ Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, ami a 
Földünkön osztályrészül jutott, de saját tökéletességre törekvésünket is ez 

mozdítja előre. „ 
/Brunszvik Teréz/ 

 
Összességében a 2012-2013-as nevelési évben végzett nevelő munkát jónak, tartalmasnak, 
aktívnak értékelem. A szakmai munka és az elért eredmények azt igazolják, hogy mind a 
Nevelő testület, mind a Nevelőmunkát segítő alkalmazottak felelősségteljesen végzik 
munkájukat. 
A következő nevelési év feladata,  innovatív módon alkalmazkodnunk kell a változásokhoz. 
Újabb pedagógiai tartalmak beépítése, társadalmi körülmények miatt bekövetkezett 
változásokhoz való alkalmazkodás, mindemellett megtartva az óvodapedagógiai értékeit. 
 
Köszönöm az óvodavezető helyettes, a munkaközösség vezetők, az óvodapedagógusok, 
pszichológus, logopédus magas színvonalú szakmai munkáját, de a háttér biztosításában 
dolgozókét is, akik a mindennapi zavartalan működést biztosítják, gazdasági ügyintéző, 
óvodatitkár, gyermekfelügyelő, dajkák, fűtő-karbantartó- Munkánk így alkot egységet, ezzel 
biztosíthatjuk az intézményben nevelkedő gyermekek derűs, életvidám napi gondozását, 
fejlesztését, nevelését. 
 
Megköszönöm a Szülők hozzáállását, pozitív attitűdjét az intézményi nevelő munkájához. 
Köszönöm a sok segítséget, amelyet a mindennapok, és az óvodai programok alkalmával is. 
 
Megköszönöm a Képviselő Testületnek a bizalmat, fejlesztő elképzeléseink, nevelő munkánk, 
kéréseink támogatását. 
 
Köszönöm a Polgármesteri Hivatal azon dolgozóinak, akik munkájukkal hozzájárultak napi 
feladataink zavartalan ellátásához. 
 
Beszámolóm során Pedagógiai Működési terv szerint a legfontosabb területeket emeltem ki. 
 
 
 
Gyál, 2013. augusztus 30. 
 
 
         Ritecz Istvánné 
             óvodavezető 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Tulipán Óvoda 2012/2013. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 
 
A gyáli nevelési - oktatási intézmények a Képviselő-testület 32/2004. (III.21.) sz. határozatával jóváhagyott Gyál 
Város önkormányzati közoktatási intézményrendszere működtetésének minőségirányítási programjának 3. sz. 
melléklete alapján elkészítették év végi beszámolójukat (1. sz. melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek alapján hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipán Óvoda 2012/2013. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
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. szeptember 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 
 



 

 
 

 

 
 

BESZÁMOLÓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2012./ 2013. évi Tanév 
 
 

A nevelőtestület munkája alapján 
 
 
 
 

Készült: Gyál, 2012. 08.23.    Készítette: 
 
 

Kápolnásiné Sági Andrea 
óvodavezető 
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l. A szakmai munka áttekintése 
 
 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 

  
2012. 

szept.30. lányok 
2012.dec.31-

ig 2013.aug.31. lányok változás 
Gyermeklétszám 
összesen             

1.cs. Méhecske 31 12 31 31 13 - 

2.cs. Napocska 27 9 27 30 11 +3 fő 

3.cs. Napraforgó 27 13 30 32 16 +5 fő 

4.cs. Katica 22 10 30 30 15 + 8 fő 

5.cs. Őzike 27 11 30 27 12  

6.cs. Halacska 32 11 27 32 12 +2 fő 

7.cs. Csillag 30 16 32 32 17 +2 fő 

8.cs. Cinege 31 14 32 31 15 +1 fő 

9.cs. Delfin 23 15 28 28 14 +5 fő 

10.cs.Virág 28 9 28 28 9 - 

Összesen 278 120 293 304 134  

              

              
Étkezők száma 
összesen             
            ebből teljes 
árat fizet 156 56  163 171 56   
            eből 50%-ot 
fizet nagycsaládos 46 20 48 49 20   
            ebből 50%-ot 
fizet tartósan beteg 11 4 12 10 4   
            ebből 
ingyenesen étkezik 65 40 69 75 40   
nem étkezik orvosi 
papír lapján       

Összesen étkezők 278 120 292 304 120   

SNI 2 1 2 3 127   

BTM 22      27   
 
Az októberi statisztikai adatokhoz képest decemberig bezárólag 15 gyermek kezdte 
meg az óvodai életet, mert ez időben töltötték be a harmadik életévüket. 
December és augusztus között is érkeztek gyerekek.  
Okai a következők : 

Tartózkodási lakcímük városunk lett. 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 
Év közben töltötte be a harmadik évét 
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 A nevelőmunkában elért eredmények 
A nevelőmunkánkat nagyban befolyásolja a csoportonkénti bontás. 
Ebben a tanévben  
Tiszta 
kiscsoport 
3 évesek 
csoportja 

Osztatlan 
vegyes 
csoport 3-6 
éves korúak 

Középső 
csoport 

Középső és 
nagycsoportosok 
vegyes kor 
összetételű 
5-6 évesek 

Tiszta 
nagycsoport 

2 csoport 3 csoport 1 csoport 3 csoport 1 csoport 
 
 
A csoport szervezését mindig az új felvételt kérő gyerekek korosztálya befolyásolja. 
Többségében a három éves korúak, akik minden évben nagy létszámban iratkoznak 
óvodánkba. Ahhoz, hogy a jelentkezők felvételt nyerjenek minél nagyobb létszámban, nagyon 
gyakran figyelmen kívül kell hagyni az életkori megoszlást, így alakulnak ki az osztatlan 
vegyes csoport összetételű gyermekcsoportok. Az ilyen csoportokban a nevelő munka 
nagyobb tervezést és szervezést igényel az óvodapedagógusoktól, több toleranciát gyermektől 
felnőttől egyaránt. 
 

3-4 éves gyermekek óvodai nevelésében elért eredmények  
 
 
A kicsik többsége kb. 85%-a megkezdte szeptember elsején az óvodai nevelésben való 
részvételt. Az óvodapedagógusok sok- sok szeretettel várták az újonnan érkező gyerekeket. 
Előzetes családlátogatásokon ismerkedtek meg, egyénileg a gyermekekkel és a családokkal. 
Igyekeztek egyéni, a szülőkkel egyeztetett beszoktatási ütemtervet készíteni. Minél több 
előzetes információt cserélni a látogatások alkalmával, annak érdekében, hogy egyéni hangot, 
módszert alkalmazva minél örömtelibbé tehessék az új környezethez való alkalmazkodást. 
Sok gyerek érkezett bölcsödéből. Mivel sok kicsi már ismerte egymást a bölcsődei közegből, 
ezért nekik nem okozott gondot az óvodai közösségben való eligazodás. A kevesebb új 
tényező, gyorsabb, zökkenő mentesebb óvodai beszoktatást segítette. Az óvó nénik közösen 
választották ki az óvodai jeleket a szülőkkel, gyermekekkel a látogatások alkalmával. Ezzel is 
elősegítve a várakozás időszakát. Lehetőséget adtunk a gyermekeknek, hogy a nyári 
időszakban egy-egy délelőttre az óvoda udvarára bejöhessenek, ismerkedjenek. 
A családokból érkező gyerekek közül néhány gyerek nehezen viselte a változást, de a tél 
folyamán ők is elfogadták és megszerették az óvodát. A szülők szorongása is enyhült, annak 
tudatában, hogy szívesen jön gyermeke óvodába. 
 
A három éves gyermekek többségének nehézséget okozott az önkiszolgálás, önmaguk 
ellátása, az öltözködés, az önálló étkezés. A sok segítség és dicséret hatására napról napra 
egyre önállóbban történtek ezek a tevékenységek. Igaz akadt olyan, aki a rövidnadrágra húzta 
a harisnyanadrágot, de a lelkesedése nem lankadt és mostanra nem csak a helyes sorrendet 
tanulta meg, de a „Ki öltözik a leggyorsabban„? versenyt is gyakran megnyeri.. A játékok 
helyrepakolását nagyon nehezen szokták meg, volt olyan kicsi, aki inkább azt választotta 
volna, hogy „elutazik Dél-Amerikába”, mostanra viszont mindennek tudják a helyét. Ha az 
óvó nénik esetleg elfelejtenék valamelyik játék helyét, akkor az egyik gyermeket bátran 
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kérdezhetik, mert nem csak a polcon levők helyét,  de még az elveszett ruhadarabok 
tulajdonosait is meg tudja nevezni. 
 Sok türelmet, segítséget kaptak egész év folyamán a pedagógus kollégáktól és a pedagógiai 
munkát közvetlenül segítő dajka néniktől. A gyerekek önkiszolgálásának fejlődését gyakran 
lassította, hogy sok szülő otthon, szívesebben etette és öltöztette gyermekét.  
Több 3 és négy éves gyermeket otthon még éjszaka pelenkáznak, és nappal sem 
megbízhatóan szobatiszták, ezért eleinte előfordultak kisebb „balesetek” játék vagy alvás 
közben.  
A napi feladatok során találkoztak az óvó-nénik olyan problémával is, hogy a gyermek csak 
pelenkába tudott kakilni, ami az év folyamán rendeződött. Az óvoda és a szülői ház 
együttműködésének köszönhetően, a szülőkkel közösen oldották meg a pedagógusok a  
problémát.  Fogadó órák keretében, a pedagógusok és szülők, közös megoldást találtak, 
amelyet, következetesen igyekeztek otthon betartani. 
A kicsik, az első hónapokban megtanulták társaik és a felnőttek nevét, a legfontosabb 
szokásokat, szabályokat, „barátságok” alakultak ki közöttük. 
 
Év végére az óvodapedagógusok elérték, hogy minden kicsi, legalább meg próbálkozik az 
öltözékek felvételével, igyekeznek helyre tenni a levetett ruhákat. Étkezésükben már 
kevesebb segítséget igényelnek, azonban még sok a teendő, hogy a kanál, a szalvéta 
használatát elsajátítsák, majd később a naposi feladatokat megtanulják, megismerjék a 
másokért, végzett feladat ellátás örömét. Önbizalmat nyerjenek, a magabiztosság a 
gyakorlásból eredően a tudással párosuljon. Mosdóhasználatuk koruknak megfelelő, szívesen 
használják a fürdőszobában található tisztálkodási eszközöket. Megismerték a takarékos wc. 
öblítést. A popsi törlést folyamatos segítséggel próbálják elsajátítani. 
Év végére elérték a csoportokban, hogy érkezéskor köszönnek, felnőtteknek, gyermekeknek. 
Távozáskor, még nem minden kicsi köszön. 
Megtanulták koruknak megfelelően elrakni játékaikat, bár még ezen a területen is maradt sok 
tennivaló az elkövetkező évekre. 
Szívesen jönnek óvodába, és szüleik visszajelzése alapján óvodába járásuk kezdete óta sokat 
fejlődtek. 
 
 
4-5 évesek 
Örömmel üdvözölték nyár után társaikat, a felnőtteket. Számukra már ismerős szokásokat 
„csak” finomítani, fokozatosan bővíteni szükséges. Óvó nénik nagy gondot fordítottak, hogy 
minden egyes gyermeket minél jobban megismerjenek, megfigyeljenek.  Jobban megismerték 
a gyermekeket, tulajdonságaikat. Mi az, amiben ügyes, vagy esetleg kevésbé szívesen vesz 
részt. 
Csoportonként és gyermekenként eltérő a gyerekek fejlődési üteme. Minden csoport más és 
más fejlődési szinten tart, de a cél közös. A következő közösségi szintérre, a lehető legjobb 
útravalóval ellátni a gyerekeket, amely segíti az elé táruló feladatok megértésében, illetve 
megoldásában.  
Minden csoportban elmondható, hogy ismerik a csoport, szokás - szabályrendszerét. Már 
többé, kevésbé képesek egyszerűbb feladatokat önállóan ellátni. Minden csoportban jellemző, 
hogy a korosztály már közösségi munkát is ellát, pl. naposság. Felelősi rendszerek alakultak, 
csoportonként eltérő szinten. Az öltöző, a mosdó, a játék felelősség már minden csoportban 
kialakított. Vannak azonban csoportok, ahol virág, öltöző rendjéért és egyéb felelősi 
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rendszerek is bevezetésre kerültek. Valamennyien képesek önállóan öltözni, de az üteme 
egyénileg eltérő. Vannak már olyan gyerekek is a csoportokon belül, akik nem csak magukat 
képesek önállóan, rövidebb idő alatt ellátni, hanem már másoknak is tudnak segíteni. Ez a 
jelenség legtöbbször az udvari élet előtti öltözködésnél figyelhető meg. Nevelési területeken 
elért eredmények. A gyermekek belépéskor, illetve távozáskor köszönnek társaiknak, a 
felnőtteknek. Előfordul, hogy már egymást figyelmeztetik, ha késik a köszönés. 
A csoport rendjét ismerik, tevékenyen vesznek részt a környezetük alakításában. Azonban, 
mint mindenben, vannak egyéni eltérések, amelyekre külön figyelmet fordítanak a 
pedagógusok. A játék utáni rendrakást csoportonként kicsit eltérően, énekléssel vagy állandó 
zene CD-vel alakították ki valamennyi csoportban. Ennek ötletét munkaközösségi bemutató 
során lesték el egymástól, a pedagógusok, amelynek valamennyien örültünk. 
Munkaközösségi kezdeményezés eredményeként a magas hangszín csökkentésére esetenként 
ritmustapsot, vagy állandósult gyermekdalt kezdenek el, amelynek kapcsán halkul a hangerő. 
Ez mindenki számára élhetőbbé teszi a mindennapokat.  
Cél: A gyerekek szokják meg, hogy még a játék hevében is odamennek ahhoz, akihez 
beszélni kívánnak. A pedagógusok példamutatásukkal is segítik ennek a szokásnak az 
elsajátítását. Gyakran tapasztalható, még az udvaron is.  
„Játéktevékenységük is elmélyültebb, megjelentek a szerepjátékok: anyás-apás, tündéres, 
versenyautós, kiskutyás, s az óvó nénis játék is. Amelyben utánozzák az óvodapedagógusok 
jellegzetes hanghordozását, szavaikat és mondataikat fűzik bele a játékba.  A 
mindennapokban jellemző a gyerekek játékára. Közben énekelnek, mondókáznak. Őket 
figyelve több információt szűrnek le az óvó nénik is, nem csak a gyerekekről, hanem saját 
magukról is. „ A gyerekek játékán keresztül is visszaigazolást kaphatunk a pedagógiai 
munkánkról. Ugyanakkor nagy felelősség, hisz nem mindegy, hogy milyen mintát 
közvetítünk a gyerekek felé.” Általánosan jellemző volt ebben a tanévben az alábbi óvónői 
beszámolóban leírtak. 
„ A nehézséget, a csoportban lévő viselkedésbeli problémák okozzák, amelyek megnehezítik 
a foglalkozásaink lebonyolítását. Rengeteg szervezési és szakmai felkészültséget igényel 
tőlünk. Elsősorban a problémás gyermekek lelkivilágát kell átértékelnünk, átlátnunk, hogy 
mit-miért tesz. Nem feltétlenül a megrovás a legcélravezetőbb. Persze nem jutalmazzuk az 
agresszív, engedetlen, hangoskodó viselkedést, hiszen a többi gyermekre is tekintettel kell 
lennünk. Jó módszerként alkalmaztuk a problémás gyerekkel történő mélyebb, egyéni 
beszélgetést, a beszélgetés utáni ölelést, amely a gyermekben pozitív megerősítést ad. 
Megerősíti benne azt, hogy minden haszontalan viselkedése ellenére szeretjük őt. A módszer 
gyakoriságának köszönhetően a viselkedésbeli problémák csökkentek.”(méhecske csoport 
beszámolójából) 
 
5-6 évesek 
A csoportos pedagógusok törekedtek arra, hogy segítsék a gyerekek az alapvető szociális 
készségeinek kibontakozását. Céljuk volt, hogy a gyerekek megtalálják helyüket a csoportban, 
érezzék jól magukat, és ez által erősödjön önbizalmuk, önállóságuk, társas kapcsolataik, 
felelősségtudatuk, problémamegoldó képességük. Ebben a korban, már jellemző, valamennyi 
csoportban megfigyelhető volt, hogy tartósabb barátságok szövődtek, megélték, megérezték 
az együvé tartozás örömét, és apránként az elválás, a változás, egy új helyzet ízét 
kóstolgatják.  
 
Három év, esetenként négy év után a gyerekek várják az iskolát, helyükre újak érkeznek.  
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Hangsúlyt fektettek az óvodapedagógusok az érzelmi intelligencia kibontakoztatásán kívül, az 
egészséges életmód fontosságára. Ezen belül kiemelten a gyermekek személyes higiéniájára 
való igényesség formálására. Továbbá nagy hangsúlyt fordítottak az önkiszolgálás és a 
társakért, a közösségért vállalt feladatok fontosságára a korosztálytól elvárható szinten.  
A kialakított szokások, szabályok betartására, az egymás tiszteletére, szeretetére, épségük 
megóvására, a környezetük esztétikájára, védelmére, az értékek megbecsülésére hívták fel a 
gyermekek figyelmét a napi nevelő munkájuk során. A korosztály többsége megértette, és 
elfogadta, hogy a rendszeres, intenzív mozgás, a rendszeres, pontos étkezés, a tisztaság, 
szükséges az egészség fenntartásához.  
A szülőkre is próbáltak hatni a pedagógusok, hogy kevesebbet ültessék televízió és 
számítógép elé gyermekeiket, mivel a szabad mozgás, a manipulációs tevékenységek, 
szerepjátékok jobban segítik gyermekeik fejlődését.  
Még mindig van azonban csoportonként eltérő számban néhány gyermek, aki nem szívesen 
vesz részt mozgásos tevékenységekben, gyakran fáradtnak, unottnak tűnnek.  
Az ebédelésnél mindenki az igényének megfelelő adagot szedi ki magának, majd elfogyasztja. 
De vannak, akik a reggelit és uzsonnát nem akarják elfogyasztani. A gyümölcsöt már 
mindenki megszerette, ezt naponta szívesen fogyasztják. Szokássá vált valamennyi 
csoportban. Reméljük, hogy az iskolai tízóraiba is csomagolnak a szülők a gyermekeik 
számára. 
Az önkiszolgálás senkinél nem jelent problémát az étkezések során, ételt szednek, folyadékot 
öntenek maguknak. Nagyon ügyesek. Naposi és felelősi munkát szívesen végeznek.  
A játék önálló elpakolása néhányuknál problémát jelent, de kevés segítséggel, ösztönzéssel 
ezek is helyükre kerülnek.  
Néhány gyermeknél jellemző, nem a szándékos rongálás, hanem a meggondolatlan, durva 
játék, ami megnehezítette a csoportok életét. Ők folyamatos felügyeletet igényeltek, gyakori 
figyelmeztetést, megbeszélést.  
Ezekben a csoportokban is, az év folyamán gondot okozott a hangerő szinten tartása. Ehhez 
hozzájárult a magas létszám, néhány önkontrollal nehezen bíró gyermek, valamint az egyik 
csoportban egy gyengén halló kisfiú, aki az átlagnál hangosabb, így a többiek is gyakran 
megemelték hangjukat.  
 
 
Oktató munkában elért eredmények, nehézségek, Tanköteles gyermekek csoportjaiban 
 
Éves terv alapján dolgozik valamennyi csoport, amely többnyire az évszakokhoz, 
ünnepkörökhöz, jeles napokhoz kapcsolódik. Ezekhez a válogatott anyagot a heti tervekben is 
megjelenítik, bár előfordult, hogy az időközben megélt élményekhez, eseményekhez 
kapcsolódóan más is helyet kapott, vagy éppen eltértek az eredeti tervtől. Ettől függetlenül a 
tervezett témákat feldolgozták.  
Elmondhatjuk, hogy sok azoknak a gyerekeknek a száma, akiknek értelmi képességeik, 
kiemelkedők.  
Önmagukról alkotott kép kialakult. A testrészeket felismerik, megnevezik, az irányokat 
megmutatják, követik, a jobb és baloldal, vagy ez irányba történő elmozdulást, ha nem is 
azonnal, automatikusan reagálják le, rövid gondolkodás, koncentrálás után helyesen teszik. Ez 
a felnőtteknél sem mindig automatikus és egyszerű.  
Szívesen vesznek részt a testnevelés foglalkozásokon, mozgásos játékokban. 



 

 
 

 

Az iskolát kezdő gyerekek tudnak cipőt kötni, annak ellenére, hogy elvétve fordul elő, hogy a 
szülő fűzős cipőt ad gyermekére. A tornacipő sem mindenkinél fűzős.  
A feladatokat könnyen oldják meg, nem szükséges gyakori magyarázat. Akinél igen, annak 
inkább a figyelmetlenség, a személyiségéből adódó szétszórtság, kapkodás a felelős, nem 
pedig az értelmi képességei.  
 
 
Néhány gyermeknél nem alakult ki a számfogalom 10-ig, de ők még szeptembertől nem 
tankötelesek. Többségük kis mennyiségeket összképük alapján felismer, halmazokat helyesen 
egyesít és bont, sorba rendez, sorszámokat megnevez. A geometriai formákat felismerik, még 
kinesztetikusan is (hátukra rajzolva).  
Többségük tisztán énekel, hallásuk, ritmusérzékük jó. Óvodánkból többen jelentkeztek, 
zeneiskolai felvételire.  
Verbális kifejezőkészségüket bizonyítja, hogy folyton van mondanivalójuk, csak legyen, aki 
meghallgassa őket. Az anyanyelvi játékok során megfigyelhető volt, hogy különböző hangok, 
különösen egymás hangjának felismerése nem okoz gondot. Kedvencük a megadott 
hangzóval, vagy két hanggal szókeresés, megadott hang, vagy szó differenciálása, kihallása, 
szóból, szövegből és a szóbontás tapssal, lépéssel. Ez utóbbit meglepően helyesen teszik.  
Ami a szövegtanulást, a beszédprodukciót illeti, a szülők kifejezésre juttatott csodálatával, 
elégedettségével tudnánk leginkább ecsetelni, hiszen minden kisgyerek hosszabb-rövidebb 
verssel örvendeztette meg édesanyját és hozzátartozóit az anyák napjával egybekötött 
ballagási ünnepségen. Egymás szövegét is kívülről fújták. Nem állítjuk, hogy mindenkinek 
egyszerűen ment a tanulás, de hát ez, mint tudjuk összetett dolog. Nem feltétlenül a verbalitás 
hiányossága.  
Végül, de nem utolsó sorban, kiemeljük a rajkészségük fejlődését, az emberábrázolást. Ez 
alátámasztja, azt a kutatási eredményt, miszerint 10 éves korig az emberábrázolás fejlettsége 
nagyvonalakban párhuzamot képez a gyermek értelmi fejlettségével.  
 
 
 Az év során megvalósult mérések, eredmények 

 
Gyermeki fejlettség mérés 
2012. november 
 
Gyermeki fejlettség mérés 
kimenő nagycsoport  
2013. május 
 
Volt óvodásaink nyomon követése az első osztályban 
2013 január. 
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A pedagógiai programunkból kiindulva, a gyermeki fejlettség fokának feltérképezését, a  
gyermekek mindennapos tevékenységei során végezték el a pedagógusok. Ami azt jelenti, 
hogy nem direkt módon mérték a gyermekeket, sokkal inkább megfigyelték egyes 
képességeiket, aktuális fejlettségi szintjüket. Amely nélkülözhetetlen a tudatos pedagógiai 
munka megkezdéséhez illetve folytatásához, annak érdekében, hogy minden gyermeket 
önmagához mérten egy magasabb fejlettségi szintre lehessen eljuttatni. 
 
Pedagógiai programunk megvalósításának részeként elengedhetetlen az alapos gyermek 
ismeret. Ennek a tudásnak megszerzése érdekében, a pedagógusok 8 területre oszthatóan 
megfigyelik, mérik, meg ismerik és később fejlesztik a gyerekeket a nevelési folyamat során. 
 
A területek a Következők: 
 
1. Testséma fejlettségének mutatói (Milyen szinten áll, önmagáról alkotott képe)  

2. A gyermek téri tájékozódásának, térbeli mozgásának fejlettsége (mennyire tud a térben 
eligazodni, tájékozódni, ügyes, avagy ügyetlen, gátolt?) 
 
3. Mozgásfejlettség  (Milyen szintű a mozgása, összerendezett? gátolt? vannak e mozgásában 
elmaradások? hiányosságok? ebből adódó bátortalanságok?) 

4. A gyermek értelmi fejlettsége (Fokát meghatározza önmagáról ismert képe, térbeni 
eligazodása, a mozgásának, manipulációs készségének fejlettségi szintje) 

5. A gyermek finommotoros koordinációjának fejlettsége (szintén fontos terület, hiszen 
ennek a fejlődési foka segíti a későbbi iskolai feladatok elvégzésében, majd a munka, a 
művészetek világában) 
 
6. A gyermek, nyelvi kifejezőképességének fejlettsége (befolyásolja a társas kapcsolatainak 
alakulását, képet ad értelmi fejlettségének fokáról) 
 
7. A gyermek szociális fejlettsége (Képes-e azonosulni, megérteni, tolerálni, érzelmeit 
kimutatni, ha szükséges uralni stb.) 

8. A gyermek szociális érettsége (pl szabálykövetésre képesség)A MIP éves 
beszámolónkban részletesen megtalálhatóak a százalékos adatok. Az összes terület (mérését) 
elvégezték a pedagógusok, minden gyermekre, majd csoportra összesítve. Ebben a 
beszámolóban most, a közösségi adatokat prezentáljuk 
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Gyermekek fejlettségi MUTATÓI, mérései    2012/2013 
 

Az adatgyűjtéssel megbízott felelősök:  

A gyermekcsoportok pedagógusai végzik a felméréseket. Kis- és középső csoportban évente 
egy alkalommal, az első félév során. A kimenő nagycsoportosoknál, fejlettségi mérésre 
kétszer kerül sor, az első félévben, és a második félév végén. 

Az első osztályosokról, az első félév után kérünk, visszajelzést a tanítóktól. Ez, egységesített 
kérdőíveken történik, melyeket kiküldünk az érintett intézményekbe. 

A kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, az adatok további feldolgozásának megbízottai: 

T. Anna 

K.  Ibolya 

Tné Sz. Anikó  
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Testséma fejlettségének mutatói 

 Kiscsoport 
2010 ősz 

Középső csop. 
2012 ősz 

Nagycsoport 
2012 ősz 

Kimenő nagy 
csoport 

2013 május 
Fej, törzs, 
hát, has 

100% 98% 98% 99% 

Szem, 
szemhéj 

100% 94% 97% 99% 

Orr, 
orrcimpa 

98% 94% 97% 97% 

Száj, nyelv 100% 98% 98% 99% 

Fül, nyak, 
fültő 

100% 94% 98% 99% 

Kéz, kézfej, 
tenyér 

97% 83% 95% 99% 

Ujjak, 
ujjbegy,  
ujjperc 

96% 89% 95% 98% 

Láb 94% 96% 98% 99% 

Mell, 
mellkas 

65% 60% 86% 98% 

Arc 95% 98% 98% 99% 

Kar 92% 88% 97% 99% 

Comb 62% 76% 86% 99% 

Térd, 
térdhajlat 

68% 81% 95% 97% 

Homlok, 
szemöldök 

76% 82% 93% 99% 

Áll 38% 76% 89% 99% 

Könyök 51% 73% 93% 98% 

Csukló 23% 46% 79% 98% 

Boka 43% 62% 89% 98% 

Lábfej, talp 87% 77% 95% 99% 

Lábujjak, 
sarok 

91% 79% 97% 99% 

Váll 43% 81% 90% 99% 

Derék 54% 53% 76% 98% 

Csípő 27% 51% 81% 98% 
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A gyermek téri tájékozódásának, térbeli mozgásának fejlettsége 
 

 
Kiscsoport Középső csoport Nagycsoport Kimenő 

nagycsopor
t 

Fent 
97% 95% 97% 99% 

Lent 97% 97% 98% 99% 

Alatt 91% 93% 97% 99% 

Fölött 89% 92% 94% 99% 

Föl, fölé 76% 89% 95% 99% 

Jobb,  bal 32% 29% 61% 95% 

Előre, elől 82% 73% 93% 99% 

Hátra, hátul 86% 79% 94% 99% 

Mellett, 
mellé 

52% 78% 91% 98% 

Között 25% 50% 81% 97% 

Le, alá 84% 83% 94% 99% 

Kívánságra 
irányt tud 
változtatni 

 

58% 59% 68% 99% 

Mögé 63% 82% 87% 98% 

Elé 46% 76% 87% 93% 

Jobbra 20% 29% 51% 93% 

Balra 19% 31% 51% 93% 

Túl 48% 61% 71% 90% 

Közé 27% 26% 77% 94% 
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Mozgásfejlettség 

 Kiscsoport Középső csoport Nagy csoport Kimenő 
nagycsoport 

Ujjak ritmikus 
ökölbe zárása 

97% 99% 98% 99% 

Ujjak széttárása 
(utánzás) 

94% 100% 97% 99% 

Fűzés 
(gyöngy, cipő, tű) 

80% 99% 94% 99% 

Páros lábon 
szökdelés, majd egy 

lábon 

85% 78% 97% 99% 

Labda elkapás 53% 78% 92% 96% 

Egy lábon 
egyensúlyozás 15 

mp-ig 

43% 48% 85% 98% 

Ujjakkal sorra 
érinti a 

32% 64% 90% 99% 

A megérintett ujj 
csukott szemmel 
való azonosítása 

42% 18% 61% 92% 

Ujjak kisujjal 
kezdődő 

gördülékeny 
bezárása tenyérbe 

29% 65% 79% 91% 

Kezesség Jobb kéz: 51% 
Bal kéz: 16% 

Jobb kéz: 90% 
Bal kéz: 10%  

Jobb kéz: 87%  
Bal kéz: 13% 

 

Jobb kéz:90% 
Bal kéz:10% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

A gyermek értelmi fejlettsége 

  Kiscsoport Középső 
csoport 

Nagycsoport Kimenő 
nagy csoport

szín szerint 
75% 48% 81% 99% 

forma szerint 
19% 30% 70% 99% 

méret szerint 32% 50% 76% 99% 

A tárgyak 
csoportosításán

ak  
mutatói 

Hasonlóság – 
különbözőség 

szerint 

1% 31% 66% 77% 

Időrendiség: képi 
szint 

53% 23% 46% 79% 

Időrendiség: 
beszédszint 

6% 42% 67% 79% 

Időbeli 
relációk 

felismerésének 
mutatói 

Ok – okozati 
viszony 

1% 16% 56% 85% 

Összpontosításra 
képes 

20% 26% 35% 74% 

Rövid ideig 
figyel 

43% 20% 33% 9% 

Csak a játék köti 
le 

0% 26% 2% 0% 

Könnyen 
elterelhető 

40% 26% 30% 20% 

Figyelem 
jellemzői 

Szétszórt, 
figyelmetlen 

2% 2% 3% 5% 

 
Egyéb 0% 0% 1% 0% 

Teljes, pontos 
Visszaadás 

1% 7% 19% 62% 

A lényeges 
mozzanatok 
visszaadása 

36% 64% 67% 38% 

Motoros 
feladat verbális 

visszaadása 

Képtelen 
elmondani 

62% 29% 9% 0% 
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A gyermek finommotoros koordinációjának fejlettsége 
 

  Kiscsoport Középső 
csoport 

Nagycsopor
t 

Kimenő 
nagycsoport

Kusza firka 
67% 32% 6% 0% 

Van feje 
20% 67% 93% 99% 

Van lába 17% 61% 93% 99% 

Van karja 12% 58% 91% 99% 

Van törzse 8% 55% 90% 99% 

Van nyaka 9% 39% 75% 90% 

A fej részletei: 
haj, fül 

6% 54% 71% 97% 

Az arc részei: 
szem, orr, száj 

17% 43% 82% 99% 

Ruha, ruha 
részletei 

36% 8% 37% 90% 

Kéz részletei 
2% 14% 49% 92% 

Részletek 
feltűntetése 

Láb részletei 6% 7% 32% 68% 
Fej, kar, láb, 
törzs aránya 

8% 41% 65% 41% Arányok 

Fej, kar, láb, 
törzs aránya 

helyes 

7% 15% 27% 59% 

A végtagok 
kétdimenziósak 

4% 15% 69% 92% Dimenzió 

Több szempontú, 
profil 

33% 0% 1% 9% 

A négy végtag 
összefügg a 

törzzsel 

8% 33% 68% 70% 

A nyak vonala 
átmegy a fej, 

törzs vonalába 

8% 10% 18% 22% 

Érintkezés 

A törzs vonala 
átmegy a láb 

vonalába 

5% 7% 11% 13% 
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A gyermek nyelvi kifejezőképességének fejlettsége 
 

  Kiscsoport Középső 
csoport 

Nagycsoport Kimenő 
Nagycs. 

Gazdag, árnyaltan 
kifejező 

5% 21% 31% 45% 

Átlagos 91% 54% 60% 51% 

Szókincs 

Szegényes, hiányos 4% 25% 9% 14% 
Gyakran 0% 2% 6% 20% 

Néha 17% 32% 46% 70% 

Sohasem 82% 65% 48% 10% 

Elvont 
kifejezések 

előfordulása 

Beszédhibás 12% 0% 20% 17% 
Folyamatos 85% 69% 81% 87% 

Akadozó 7% 22% 10% 3% 

Gyors 0% 3% 2% 0% 

Beszéd 
ritmus 

Lassú 6% 6% 6% 10% 
Felsorol 62% 35% 17% 5% 

Egyszerű cselekvést 
megnevez 

29% 49% 40% 20% 

Képolvasás 

Összefüggéseket 
felismer 

3% 12% 40% 65% 

Nem képes 
visszaadni 

28% 20% 4% 0% 

Hiányos 43% 43% 22% 20% 

Lényeges 
mozzanatokat 

26% 33% 56% 53% 

Szöveg- 
visszaadás 

Teljes, pontos 1% 3% 17% 27% 
 
 

 

 



 

 
 

 17

A gyermek szociális fejlettsége 

  Kiscsoport Középső 
csoport 

Nagycsoport Kimenő 
nagycsoport 

Kezdeményező
18% 38% 46% 61% 

Elfogadó 73% 46% 46% 37% 

Visszahúzódó 8% 13% 7% 2% 

Kapcsolat- 
teremtés 

felnőttekkel 

Elutasító 1% 2% 1% 0% 

Kezdeményező
23% 34% 52% 62% 

Elfogadó 67% 48% 43% 35% 

Visszahúzódó 9% 17% 5% 3% 

Kapcsolat- 
Teremtés 
társakkal 

Elutasító 1% 0% 0% 0% 

Szemlélődő
3% 5% 1% 0% 

Magányosan 
tevékenykedő 

11% 11% 3% 6% 

Társakhoz sodródó 23% 25% 15% 7% 

Bekapcsolódó 52% 49% 35% 35% 

Alkalmazkodó 3% 25% 10% 6% 

Együttműködő 1% 10% 29% 37% 

Kezdeményező 0% 8% 12% 5% 

Beilleszkedés 
a 

tevékenységb
e 

Irányító 1% 3% 4% 4% 
Megérti 41% 75% 73% 85% 

Nem érti 1% 1% 7% 7% 

Érti, de nem teljesíti 3% 6% 1% 0% 

Részben teljesíti 6% 16% 39% 8% 

Irányítással, 
segítséggel elvégzi 

71% 62% 52% 29% 

Önállóan teljesíti 18% 38% 44% 71% 

Elmélyült, kitartó 21% 75% 62% 63% 

Feladat –  
megértése, 
feladat – 
tartása 

Kapkodó, szétszórt 12% 25% 27% 37% 
Kiegyensúlyozott 38% 49% 48% 60% 

Nyugtalan
5% 3% 6% 14% 

Erőszakos 0% 5% 3% 15% 

Változó hangulatú 54% 41% 37% 7% 

Érzelmi élete 

Zárkózott 3% 2% 5% 4% 



 

 
 

 

A gyermek szociális érettsége 

 

  Kiscsoport Középső 
csoport 

Nagycsoport Kimenő 
nagycsoport

Személy kontaktus 
nélkül is teljesít 

25% 25% 38% 56% 

Időnként személy 
kontaktust igényel 

52% 67% 50% 42% 

Önállósága 

Állandó személy 
kontaktust igényel 

23% 9% 12% 2% 

Motivált, jó 
megoldásra törekvő 

45% 57% 70% 84% 

A motiváltság hiánya 
jellemzi, erőtlen 

37% 43% 24% 16% 

Tevékenysége 
elmélyült 

24% 48% 71% 89% 

A feladat nem köti le 27% 35% 23% 11% 

Kitartó a 
tevékenységben 

43% 53% 55% 84% 

Feladatvégz
ése 

Kapkodó, kitartásra 
nem képes 

24% 31% 26% 16% 

Gyors, dinamikus 
3% 8% 14% 9% 

Átlagos 82% 78% 71% 85% 

Lassú, nehézkes 15% 14% 14% 6% 

Könnyen vált át más 
tevékenységre 

15% 63% 77% 88% 

Munkatemp
ója 

Nehezen áll át más 
tevékenységre 

20% 37% 17% 12% 

Kivárásra képes, 
toleráns 

60% 38% 69% 82% 

Feladja 29% 36% 18% 15% 

Indulatkitöréssel 
válaszol 

8% 15% 9% 2% 

Személyek elleni 
agresszióval 

0% 4% 3% 4% 

Válasz a 
tevékenység

ek 
akadályozás

ára 

Regresszióval 3% 7% 1% 0% 
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Testséma fejlettségének mutatói 
 

 Kiscsoport Nagycsoport I. félév Nagycsoport II. 
félév 

Hozzáadott 
pedagógiai 

érték 
Fej, törzs, 
hát, has 

            95% 98% 99% 4% 

Szem, 
szemhéj 

91% 97% 99% 8% 

Orr, 
orrcimpa 

93% 97% 97% 4% 

Száj, nyelv 99% 98% 99% 1% 

Fül, nyak, 
fültő 

94% 98% 99% 5% 

Kéz, kézfej, 
tenyér 

72% 95% 99% 27% 

Ujjak, 
ujjbegy,  
ujjperc 

31% 95% 98% 67% 

Láb 95% 98% 99% 4% 

Mell, 
mellkas 

27% 86% 99% 72% 

Arc 90% 98% 99% 9% 

Kar 86% 97% 98% 12% 

Comb 68% 86% 98% 30% 

Térd, 
térdhajlat 

57% 95% 98% 41% 

Homlok, 
szemöldök 

61% 93% 99% 38% 

Áll 52% 89% 99% 47% 

Könyök 63% 93% 98% 35% 

Csukló 27% 79% 98% 71% 

Boka 49% 89% 98% 49% 

Lábfej, talp 68% 95% 99% 31% 

Lábujjak, 
sarok 

70% 97% 99% 29% 

Váll 68% 90% 99% 31% 

Derék 33% 76% 98% 65% 

Csípő 48% 81% 98% 50% 
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A gyermek téri tájékozódásának, térbeli mozgásának fejlettsége 

 
Kiscsoport Nagy csoport I. 

félév 
Nagycsoport II. 
félév 

Hozzáadott 
pedagógiai 
érték 

Fent 
83% 97% 99% 16% 

Lent 86% 98% 99% 13% 

Alatt 81% 97% 99% 18% 

Fölött 86% 94% 99% 13% 

Föl, fölé 83% 95% 99% 16% 

Jobb,  bal 23% 61% 95% 72% 

Előre, elől 74% 93% 99% 25% 

Hátra, hátul 72% 94% 99% 27% 

Mellett, mellé 66% 91% 98% 32% 

Között 49% 81% 97% 48% 

Le, alá 86% 94% 99% 13% 

Kívánságra 
irányt tud 
változtatni 

 

46% 68% 99% 53% 

Mögé 84% 87% 98% 14% 

Elé 79% 87% 93% 14% 

Jobbra 19% 51% 93% 74% 

Balra 13% 51% 93% 80% 

Túl 11% 71% 90% 79% 

Közé 56% 77% 94% 38% 
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Mozgásfejlettség 

 Kiscsoport Nagy csoport I. 
félév 

Nagycsoport 
II. félév 

Hozzáadott 
pedagógiai érték

Ujjak ritmikus 
ökölbe zárása 

98% 98% 99% 1% 

Ujjak széttárása 
(utánzás) 

95% 97% 99% 4% 

Fűzés 
(gyöngy, cipő, tű) 

61% 94% 99% 38% 

Páros lábon 
szökdelés,majd egy 

lábon 

73% 97% 99% 26% 

Labda elkapás 58% 92% 96% 38% 

Egy lábon 
egyensúlyozás 15 

mp-ig 

41% 85% 98% 57% 

Ujjakkal sorra érinti 
a hüvelykujját 

56% 90% 99% 43% 

A megérintett ujj 
csukott szemmel 
való azonosítása 

30% 61% 92% 62% 

Ujjak kisujjal 
kezdődő 

gördülékeny 
bezárása tenyérbe 

36% 79% 91% 55% 

Kezesség Jobb kéz:86% 
Bal kéz: 14% 

 

Jobb kéz: 87% 
Bal kéz: 13% 

 

Jobb kéz: 90% 
Bal kéz: 10% 

 

Jobb kéz: 90% 
Bal kéz: 10% 

megy iskolába, 
kiscsoporthoz 

képest jobb kéz: 
4%  

 



 

 
 

 

A gyermek értelmi fejlettsége 

 

  Kiscsoport Nagycsoport I. 
félév 

Nagycsoport 
II. félév 

Hozzáadott 
pedagógiai 

érték 

szín szerint 
80% 81% 99% 19% 

forma szerint 
39% 70% 99% 60% 

méret szerint 46% 76% 99% 53% 

A tárgyak 
csoportosítá

sának  
mutatói 

Hasonlóság – 
különbözőség 

szerint 

7% 66% 77% 70% 

Időrendiség: képi 
szint 

64% 46% 79% 15% 

Időrendiség: 
beszédszint 

11% 67% 79% 68% 

Időbeli 
relációk 

felismerésén
ek mutatói 

Ok – okozati 
viszony 

5% 56% 85% 80% 

Összpontosításra 
képes

24% 35% 74% 50% 

Rövid ideig 
figyel 

38% 33% 9% 29% 

Csak a játék köti 
le 

4% 2% 0% 4% 

Könnyen 
elterelhető

24% 30% 20% 4% 

Figyelem 
jellemzői 

Szétszórt,  10% 3% 5% 5% 

 Egyéb 0% 1% 0% 0% 

Teljes, pontos 
 

6% 19% 63% 57% 

A lényeges 
mozzanatok  

61% 67% 40% 
 

21% 

Motoros 
feladat 
verbális 
visszaadása 

Képtelen 
elmondani 

29% 9% 0% 29% 
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A gyermek finommotoros koordinációjának fejlettsége 
 

Ábrázolása 
Gyermeki rajz 

 Kiscsoport Nagy 
Csoport I. 

félév 

Nagycsopor
t II. félév 

Hozzáadott 
pedagógiai 

érték 

Kusza firka 
27% 6% 0% 27% 

Van feje 
72% 93% 99% 27% 

Van lába 59% 93% 99% 40% 

Van karja 45% 91% 99% 54% 

Van törzse 43% 90% 99% 56% 

Van nyaka 22% 75% 90% 68% 

A fej részletei: 
haj, fül 

18% 71% 97% 79% 

Az arc részei: 
szem, orr, száj 

49% 82% 99% 50% 

Ruha, ruha 
részletei 

2% 37% 74% 72% 

Kéz részletei 
6% 49% 92% 86% 

Részletek 
feltűntetése 

Láb részletei 1% 32% 68% 67% 
Fej, kar, láb, 
törzs aránya 

55% 65% 36% 29% Arányok 

Fej, kar, láb, 
törzs aránya 

helyes 

45% 27% 64% 37% 

A végtagok 
kétdimenziósak 

1% 69% 92% 91% Dimenzió 

Több szempontú, 
profil 

0% 1% 9% 9% 

A négy végtag 
összefügg a 

törzzsel 

26% 68% 92% 66% 

A nyak vonala 
átmegy a fej, 

törzs vonalába 

22% 18% 14% 8% 

Érintkezés 

A törzs vonala 
átmegy a láb 

vonalába 

16% 11% 9% 7% 
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A gyermek nyelvi kifejezőképességének fejlettsége 
 

  Kiscsoport Nagycsoport 
I. félév 

Nagycsoport 
II. félév 

Hozzáad
ott 

pedagógi
ai érték 

Gazdag, árnyaltan 
kifejező 

12% 31% 45% 33% 

Átlagos 53% 60% 51% 9% 

Szókincs 

Szegényes, hiányos 15% 9% 14% 5% 
Gyakran 0% 6% 20% 20% 

Néha 20% 46% 70% 50% 

Sohasem 80% 48% 10% 70% 

Elvont 
kifejezések 

előfordulása 

Beszédhibás 23% 20% 17% 6% 
Folyamatos 80% 81% 87% 7% 

Akadozó 12% 10% 3% 9% 

Gyors 2% 2% 0% 2% 

Beszédritm
us 

Lassú 6% 6% 10% -4% 
Felsorol 48% 17% 5% 43% 

Egyszerű cselekvést 
megnevez 

45% 40% 20% 25% 

Képolvasás 

Összefüggéseket 
felismer 

7% 40% 65% 58% 

Nem képes 
visszaadni 

15% 4% 0% 85% 

Hiányos 25% 22% 20% 5% 

Lényeges 
mozzanatokat 

53% 56% 53% 3% 

Szöveg- 
visszaadás 

Teljes, pontos 7% 17% 27% 20% 
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A gyermek szociális fejlettsége 
 

  Kiscsoport Nagycsopo
rt I. félév 

Nagycsoport 
II. félév 

Hozzáadott 
pedagógiai 

érték 

Kezdeményező 
16% 46% 61% 45% 

Elfogadó 53% 46% 37% 16% 

Visszahúzódó 25% 7% 2% 23% 

Kapcsolat- 
teremtés 

felnőttekkel 

Elutasító 6% 1% 0% 6% 

Kezdeményező
26% 52% 62% 36% 

Elfogadó 55% 43% 35% 20% 

Visszahúzódó 14% 5% 3% 11% 

Kapcsolat- 
Teremtés 
társakkal 

Elutasító 9% 0% 0% 9% 

Szemlélődő
16% 1% 0% 16% 

Magányosan 
tevékenykedő 

20% 3% 6% 14% 

Társakhoz sodródó 34% 15% 7% 27% 

Bekapcsolódó 30% 35% 35% 5% 

Alkalmazkodó 55% 10% 6% 49% 

Együttműködő 34% 29% 37% 3% 

Kezdeményező 9% 12% 5% -7% 

Beilleszkedés 
a 

tevékenységb
e 

Irányító 2% 4% 4% 2% 
Megérti 83% 73% 85% 12% 

Nem érti 17% 7% 0% 17% 

Érti, de nem teljesíti 2% 1% 7% 6% 

Részben teljesíti 11% 39% 8% 31% 

Irányítással, 
segítséggel elvégzi 

71% 52% 29% 42% 

Önállóan teljesíti 16% 44% 71% 55% 

Elmélyült, kitartó 33% 62% 73% 40% 

Feladat –  
megértése, 
feladat – 
tartása 

Kapkodó, szétszórt 66% 27% 27% 39% 
Kiegyensúlyozott 31% 48% 60% 29% 

Nyugtalan
17% 6% 14% 8% 

Erőszakos 4% 3% 15% -12% 

Változó hangulatú 36% 37% 7% 30% 

Érzelmi élete 

Zárkózott 12% 5% 4% 8% 



 

 
 

 

 

A gyermek szociális érettsége 

  Kiscsoport Nagycsoport I. 
félév 

Nagycsoport 
II. félév 

 

H.P.É: 

Személy kontaktus 
nélkül is teljesít 

8% 38% 56% 48% 

Időnként személy 
kontaktust igényel 

58% 50% 42% 16% 

Önállósága 

Állandó személy 
kontaktust igényel 

34% 12% 2% 32% 

Motivált, jó 
megoldásra törekvő

49% 70% 84% 35% 

A motiváltság 
hiánya jellemzi, 

erőtlen 

51% 24% 16% 35% 

Tevékenysége 
elmélyült 

28% 71% 89% 61% 

A feladat nem köti 
le 

52% 23% 11% 41% 

Kitartó a 
tevékenységben 

27% 55% 84% 57% 

Feladatvégzése 

Kapkodó, kitartásra 
nem képes 

53% 26% 16% 37% 

Gyors, dinamikus 
1% 14% 9% 8% 

Átlagos 56% 71% 85% 29% 

Lassú, nehézkes 43% 14% 6% 37% 

Könnyen vált át más 
tevékenységre 

28% 77% 88% 60% 

Munkatempój
a 

Nehezen áll át más 
tevékenységre 

72% 17% 12% 60% 

Kivárásra képes, 
toleráns 

52% 69% 82% 30% 

Feladja 34% 18% 15% 19% 

Indulatkitöréssel 
válaszol 

9% 9% 2% 7% 

Személyek elleni 
agresszióval 

1% 3% 1% 2% 

Válasz a 
tevékenységek 
akadályozásár

a 

Regresszióval 4% 1% 2% 2% 
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Volt óvodásaink nyomon követése az első osztályban 2013. 

 
Mozgásfejlődés 

A. Nagymozgások: 
 
 Mozgásos feladatok kivitelezésének összképe: 

 

Mozgása összerendezett, 
pontos, biztos, 

Mozgása összerendezetlen, 
pontatlan, bizonytalan, 

kényszerből végzett 

Mozgása változó 

63% 21% 15% 

 

 
 
 Mozgástempója 

Korának 
megfelelő 

Gyors Lassú Változó 

55% 19% 12% 14% 
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Mozgáskoordinációja 
 
Egyensúlyérzéke jó Egyensúlyérzéke nem jó Változó 
66% 10% 24% 
 

 
 
 
Mozgásos téri tájékozódása 

 
Követi az utasított 
irányt 

Irányt téveszt Képtelen a 
tájékozódásra 

Változó 

67% 15% 0% 18% 
 

 
 
B. Finommozgások 
 
Ceruzafogás 
1..Ceruzafogás 
 
Biztos Bizonytalan Változó 
79% 11% 10% 
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2. Írása, füzete 
 
Egyenletes, tiszta, rendezett Kusza, maszatos, rendetlen Változó 
61% 12% 27% 
 

 
 

Értelmi fejlődés 

 
A: Figyelem 
Jellemzői 
 
Kitartóan figyel, a feladatot 
megérti, önállóan teljesíti, jól 
oldja meg 

Változóan figyel, feladatot 
segítséggel teljesíti, kevés 
hibával oldja meg 

Nem figyel, feladatot nem 
érti meg, nem teljesíti, sok 
hibát ejt 

67% 25% 8% 
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Kérdésre… 
 
Azonnal 
válaszol 

Késve válaszol Tudja a kérdést, 
de nem válaszol 

Nem a kérdésre 
válaszol 

Nem válaszol 

51% 34% 9% 4% 1% 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Munkatempója 

 
Gyors Átlagos Lassú 
24% 51% 25% 
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B: Emlékezet 
 
Megbízható, olvasott 
szöveget értelemszerűen 
elmond 

Változó, olvasott szöveget 
segítséggel elmond 

Megbízhatatlan, olvasott 
szöveget nem tudja 
elmondani 

76% 19% 5% 
 

 

 
 
 
 
 
C: Beszéd 
 

 Artikulációja 
 
Tiszta, érthető Rosszul artikulál Beszédhibás 
73% 6% 21% 
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Kérdésre… 
 
Szavakban válaszol Tőmondatban válaszol Egész mondatban válaszol 
20% 45% 35% 

 

 
 
 
 

 
 
Képolvasás, szövegmondás 

 
Önállóan, összefüggéseket 
felismer, alapos 

Segítséggel, csak a lényeget 
felismerő 

Segítséggel sem, lényegtelen 
dolgokat mond el 

74% 18% 3% 
 

 
 

 
D: Olvasás, betűfelismerés 
 
Minden betűt és szót felismer Csak egyes betűket ismer fel Nem ismeri fel a betűket 
93% 5% 2% 

 

32



 

 
 

 

 
 

Szociális fejlődés 
 

A: Társas kapcsolatok 
 

1. Felnőttel 
 
Kezdeményező Elfogadó Elutasító 
48% 51% 1% 

 

 
 
 2. Társakkal 
 
Kezdeményező Elfogadó Elutasító 
55% 44% 1% 
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3.  Helyzete 
 

Vezető, irányító Egyenrangú Alárendelt Peremhelyzetű 
21% 69% 9% 1% 
 

 

 
 
 

B: Magatartás 
     
Önértékelés 

 
Túlzott Reális Negatív 
19% 76% 5% 

 

 
 
 

Jellemzői 
 
Nyugodt, 
kiegyensúlyozott 

Nyugtalan Változó Egyéb (dacos, 
zárkózott, merev, 
szorongó, csendes, 
közönyös 

81% 11% 13% 6% 
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C: Tanuláshoz való viszonya 
 
Szeret tanulni, 
motivált 

Változó Nem tanul szívesen Passzív, közömbös 

75% 13% 6% 6% 
 
 
 

 
Sikertelenséget… 
 
Elviseli Bezárkózik Agresszivitással 

válaszol 
Sírással 
válaszol 

Feladja Jobb 
teljesítményre 
ösztönzi 

43% 7% 2% 14% 5% 29% 
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Minden tárgyból 
egyenletesen teljesít 

Néhány tárgyból lemaradt Kiemelkedően jól teljesít 

88% 7% 5% 
 
 

 
 
80 db kérdőív érkezett vissza az iskolákból. 
 

 
 
 

 

 Felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 
 
Fejlesztőpedagógiai éves beszámoló 
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 A fejlesztőpedagógus munkatársunk, a felzárkóztatásban aktív fejlesztőpedagógiai, 
gyógypedagógiai feladatokat látott el, mely tartalmazza:  
 
 gyerekek megfigyelését  
 gyerekek képességeinek, készségszintjének mérését 
 egyéni fejlesztési tervek készítését 
 fejlesztő -, felzárkóztató foglalkozásokat 
 BTM ( Beilleszkedési Tanulási Magatartási) gyerekek ellátását 
 SNI gyerekek gyógypedagógiai ellátását 
 szakvélemények írását 
 kapcsolattartást a helyi Nevelési Tanácsadóval 
 gyerekek vizsgálatra küldésének koordinálását, figyelemmel kísérését (Nevelési 

Tanácsadó, Szakértői Bizottságok felé) 
 egyéni fejlesztési naplók vezetésének koordinálása 

 
Minden esetben a pedagógusokkal együttműködve valósultak meg a feladatok. 

 
 
 
 
További kitűzött célok megvalósulása: 
 
 
 

1. Mérések, vizsgálatok 
 

    Minden nevelési év elején a tanköteles korú gyermek egy komplex vizsgálaton vesznek 
részt, amelynek célja az elmaradott fejlettségi területek és az elmaradás mértékének a 
meghatározása. Az intenzív fejlesztés egyéni differenciálásának érdekében olyan vizsgálati 
módszerek alkalmazására van szükség, amelyek segítik a pedagógiai munka megtervezését, és 
alkalmasak a gyermek fejlődési ütemének mérésére is.  
 
Az év eleji vizsgálati eredményeket, figyelembe véve és az óvodapedagógusok megfigyelései, 
tapasztalatai alapján készültek el az egyénre szabott fejlesztési tervek.  
 
    Az óvoda fejlesztőpedagógusa, több év tapasztalata alapján állította össze a vizsgáló 
eljárásban használt anyagot, kiemelve feladatsorokat B. Sindelar a tanulási zavart okozó 
részképesség-gyengeségek felismerésére szolgáló teszt magyar adaptációjából, az Inizan 
Prognosztikai tesztből és a Goodenough emberrajz tesztet alkalmazta, valamint  munkájában 
felhasználta „Amit az óvónőknek tudnia kell” című kiadványt. Ezeket a vizsgáló eljárásokat 
vagy ötvözve, vagy egyiket kiválasztva végezte el a részképesség vizsgálatokat attól függően, 
hogy az egyes gyerekeknél melyiket ítélte a leghatékonyabbnak a pontos részképesség-
gyengeség megállapítása szempontjából. 
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A részképességmérés megoszlása csoportok szerint: 
 
A fejlesztőpedagógus, a 2012/2013-as nevelési évben 137 tanköteles korú gyermek 
vizsgálatát végezte el. 
 
Csoportbontás szerint: 
 

 Méhecske 
csoport 

Napocska 
csoport 

Napraforgó 
csoport 

Katica 
csoport 

Őzike 
csoport 

Halacska 
csoport 

Csillag 
csoport 

Cinege 
csoport   

Delfin 
csoport 

Virág 
csoport 

Tanköteles 
korú 
gyerekek  

 
 

13 fő 

 
 

22 fő 

 
 

4 fő 

 
 

- 

 
 
25 fő 

 
 

1 fő 

 
 
28 fő 

 
 
31 fő 

 
 

1 fő 

 
 
12 fő 

 
A vizsgálatok kiértékelése során megállapította mind a 137 gyereknél, hogy mely területeken 
teljesített gyengébben az elvárhatónál. 
 
A vizsgálatot 14 részképesség területen végezte el: 
 
Vizsgált részképesség területek 
 

Képességfejlesztés 
szükséges 

1. Emberábrázolás - testséma, testrészek 19 fő 
2. Szerialitás 13 fő 
3. Vizuális percepció, differenciálás 16 fő 
4. Vizuális emlékezet 29 fő 
5. A beszédészlelés és a beszédmegértés 37 fő 
6.  Verbális emlékezet 29 fő 
7.  Gondolkodási műveletek 28 fő 
8. Téri orientáció (viszonyfogalmak) 31 fő 
9.Vizuo-motoros koord., finommotorika, grafomotorika  27 fő 
10. Beszédkészség - beszédértés 43 fő 
11. Figyelem koncentrációja, tartóssága 25 fő 
12. Számfogalom (alapfogalmak, alapműveletek) 24 fő 
13. Időrendiség 20 fő 
14. Nagymozgások, mozgáskoordináció., egyensúlyérzék, 
rugalmasság 

26 fő 

 
 

  Azok a gyerekek, akik fejlettségi szintjük lényegesen elmarad valamilyen területen, vagy 
több területen elmarad az életkoruknak megfelelőtől, rendszeres képességfejlesztő 
foglalkozásban részesültek. 
 
 
Szakvéleménnyel rendelkező gyerekek: 
 
A nevelési év elején 30 gyermek rendelkezett szakvéleménnyel (28 fő BTM, 2 fő SNI). 
Az év során bővült a szakvéleménnyel rendelkező gyerek köre: 
Jelenleg 38 gyermek rendelkezik szakvéleménnyel, ebből 33 fő BTM, 3 fő SNI. 
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Nevelési Tanácsadó szakvéleményével: 29 fő  
Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság szakvéleményével rendelkezik: 6 fő 
Országos Beszédvizsgáló Bizottság szakvéleményével rendelkezik: 3 fő 
 
Ezek a gyerekek fejlesztő foglalkozásra jogosultak, a szakvéleményekben foglaltak szerinti 
óraszámban, fejlesztési területeken. 
 
 
A csoportlétszám szempontjából: 
 
2 főnek számít: 35 fő 
3 főnek számít: 1 fő 
 
 
 

 
 Méhecske 

csoport 
Napocska 
csoport 

Napraforgó 
csoport 

Katica 
csoport

Őzike 
csoport

Halacska 
csoport 

Csillag 
csoport 

Cinege 
csoport

Delfin 
csoport

Virág 
csoport

2 
főnek 
számít 

 
- 

 
9 fő 

 
1fő 

 
- 

 
5 fő 

 
- 

 
7 fő 

 
11 fő 

 
1 fő 

 
1 fő 

3 
főnek 
számít 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 fő 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
Továbbá 11 olyan gyermek járt képességfejlesztő, vagy mozgásfejlesztésre, akik nem 
rendelkeztek szakvéleménnyel, viszont a pedagógusokkal egyetértve szükségesnek láttuk az 
egyéni/kiscsoportos fejlesztést esetükben is. 
 
 
Összesen fejlesztő foglalkozásra járt 46 gyermek. 

- részképesség fejlesztésre 39 fő 
- intenzív mozgásfejlesztésre (Alapozó Terápia) 11 fő 
- részképesség fejlesztésre és intenzív mozgásfejlesztésre is (Alapozó Terápia) 5 fő 

 
 

Heti egy alkalommal 18 gyermek részesült mozgásfejlesztésben, amelyet egy 
óvodapedagógus és a fejlesztőpedagógus heti váltásban tartott. 
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 Méhecske 
csoport 

Napocska 
csoport 

Napraforgó 
csoport 

Katica 
csoport 

Őzike 
csoport 

Halacska 
csoport 

Csillag
csoport 

Cinege 
csoport 

Delfin 
csoport 

Virág 
csoport 

 
Rész-  
képesség-
fejlesztés 

 
- 

 
10 fő 

 
1fő 

 
- 

 
6 fő 

 
- 

 
9 fő 

 
11 fő 

 
1 fő 

 
1 fő 

 
Alapozó 
Terápia 

 
3 fő 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 fő 

 
- 

 
2 fő 

 
- 

 
1 fő 

 
1 fő 

 
Mozgás-
fejlesztés 

 
       3 fő 

 
    3 fő 

 
       1 fő 

 
     - 

 
  2 fő 

 
       - 

 
   3 fő 

 
  3 fő 

 
    - 

 
   3 fő 

 
 
Az év során Nevelési Tanácsadóhoz irányítottunk: 

- iskolaérettségi vizsgálatra 25 gyereket 
- képességvizsgálatra: 9 gyereket 
- pszichológushoz: 3 gyereket 

 
 
 
Szakértői Bizottságokhoz irányítottunk:  
 

Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottsághoz:  
- Vizsgálatra: 4 gyereket  
- Kontrollra: 3 gyereket 

 
Beszédvizsgáló Bizottsághoz:  

- Vizsgálatra: 2 gyereket  
- Kontrollra: 2 gyereket 

 
2. Felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások képességterületek szerinti megoszlása 

 
 
  Megállapítottam – a szakvéleményekkel egyeztettem - minden gyereknél azokat a 
készségeket, képességeket, amelyekre nagyobb hangsúlyt kell fektetni az egyéni fejlesztés 
során. Ugyanakkor figyelembe vettem azokat a képességeit is, amelyekre alapozva 
elindíthatom a felzárkóztatást.  
 
 
A fejlesztés feladatai csoportokra bontva: 
 
 

  
Méhecske  
Csoport 
 

 
Napocska 
csoport 

 
Napraforgó 
 csoport 

 
Katica 
csoport 

 
Őzike 
csoport 

 
Halacska 
csoport 

 
Csillag  
csoport 

 
Cinege 
csoport 

 
Delfin 
csoport 

 
Virág 
csoport 

 
Összesen 

 
Mozgás 

 
3 fő 

 
    4 fő 

 
 1 fő 

 
- 

 
 6 fő 

 
- 

 
3 fő 

 
5 fő 

 
1 fő 

 
1 fő 

 
24 fő 

 
Testséma 

 
     - 

 
    4 fő 

 
      - 

   
     - 

 
  3 fő 

 
     - 

 
  3 fő 

 
    - 

 
 1 fő 

 
     - 

 
     11 fő 
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Figyelem 

 
3 fő 

 
   5 fő 

 
      - 

 
- 

 
  3 fő 

 
- 

 
  6 fő 

 
4 fő 

 
- 

 
1 fő 

 
22 fő 

 
Vizuo-motoros 
 koord.,  
grafomotorika 

 
 
- 

 
 
   7 fő 

 
   
    - 

 
 
- 

 
 
  3 fő 

 
 

 - 

 
 

3 fő 

 
 
  7 fő 

 
 
- 

 
 

1 fő 

 
 

21 fő 

 
Vizuális 
percepció, 
Differenciálás,  
Memória 

 
 
- 

 
 
    7 fő 

 
 
      - 

 
 

 - 

 
   
   4 fő 

 
 
- 

 
 
   6 fő 

 
  
  8 fő 

 
 
- 

 
 

1 fő 

 
 

 26 fő 

Auditív 
percepció, 
Differenciálás, 
 Memória 

 
 

1 fő 

 
 

9 fő 

 
 

1 fő 

 
 
- 

 
 
 6 fő 

 
 
- 

 
 

8 fő 

 
 

9 fő 

 
 
1 fő 

 
 

1 fő 

 
 

36 fő 

 
Téri orientáció 

 
2 fő 

 
    6 fő 

 
      - 

 
- 

 
  2 fő 

 
- 

 
3 fő 

 
10 fő 

 
- 

 
1 fő 

 
24 fő 

 
Számfogalom 

 
- 

 
    5 fő 

 
      - 

 
- 

 
  2 fő 

 
- 

 
3 fő 

 
  8 fő 

 

 
- 

 
1 fő 

 
19 fő 

 
Beszédkészség 

 
 

3 fő 

 
    
    8 fő 

  
     
 1 fő 

 
 
- 

 
  
  5 fő 

 
 
- 

 
 
  6 fő 

 
  

9 fő 

 
 

1 fő 

 
 

1 fő 

 
 

34 fő 
 
Gondolkodási  
műveletek, 
 összefüggések 

 
 
- 

 
 
    8 fő 

 
 
     1 fő 

 
 
- 

 
 

2 fő 

 
 
- 

 
 

2 fő 

 
 

6 fő 

 
 
- 

 
 

1 fő 

 
 

20 fő 

 
Idői 
tájékozódás 

 
- 

 
   5 fő 

 
      - 

 
- 

 
  3 fő 

 
- 

 
2 fő 

 
6 fő 

 
- 

 
- 

 
16 fő 

Szociális 
készségek fejl. 

 
     - 

 
    3 fő 

 
      - 

 
    - 

 
   2 fő 

 
     - 

 
   2 fő 

 
 3 fő 

 
1 fő 

 
     - 

 
      11 fő 

 
 
 
 
Az egyes fejlesztési területek a következő részképességeket tartalmazzák: 
 
 
1. Mozgás: nagymozgások, mozgáskoordináció (szem-kéz, szem-láb), egyensúlyérzék, 
irányváltások mozgásban, keresztmozgások, rugalmasság 
2. Figyelem fejlesztése: szándékos figyelem tartama, terjedelme, megoszlása, 
figyelemkoncentráció 
3. Ábrázolókészség: finommotorika, emberábrázolás- testséma, vizuo-motoros koordináció, 
ceruzafogás, nyomaték, grafomotoros készség 
4. Vizuális percepció, memória, differenciálás, analízis- szintézis, vizuális diszkrimináció, 
Gestalt-látás, vizuális szeriális emlékezet 
5.  Auditív percepció, memória, akusztikus differenciálás, akusztikus szeriális emlékezet 
6. Téri orientáció: saját test elhelyezése a térben, test mozgatása megadott irányba, névutók 
alkalmazása, téri viszonyok, irányok elsajátítása  
7. Számfogalom: mennyiségi alapfogalmak (több, kevesebb, ugyanannyi), alapműveletek 
(hozzáadás, elvonás, kiegészítés), relációk 
8. Beszédkészség: szókincsbővítés, grammatika, mondatszerkezet 
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9.Gondolkodási műveletek: csoportosítás, általánosítás, lényegkiemelés, ok- okozati 
összefüggések, összehasonlítás  
10. Idői összefüggések: sorrendiség, idői alapfogalmak 
 
 

 
     A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az óvodánkba járó tanköteles korú 
gyerekek közül a legtöbben az auditív készségek, beszédkészség területén mutatnak 
hiányosságokat.  

 
 
 
 

3. Eredmények a fejlesztőpedagógiai munkában 
 

 
 
Az előző és a következő táblázat összehasonlításából kiderül, hogy hány gyerek esetében járt 
olyan eredménnyel a felzárkóztatás, hogy további fejlesztésre nincs szükségük. 
 
 
További fejlesztést igényelnek: 
 

  
Méhecske  
Csoport 
 

 
Napocska 
csoport 

 
Napraforgó 
 csoport 

 
Katica 
csoport 

 
Őzike 
csoport 

 
Halacska 
csoport 

 
Csillag  
csoport 

 
Cinege 
csoport 

 
Delfin 
csoport 

 
Virág 
csoport 

 
Összesen 

 
Mozgás 

 
3 fő 

 
    1 fő 

 
      - 

 
- 

 
 3 fő 

 
- 

 
1 fő 

 
1 fő 

 
1 fő 

 
1 fő 

 
11 fő 

 
Testséma 

 
     - 

 
    - 

 
      - 

   
     - 

 
  3 fő 

 
     - 

 
  2 fő 

 
    - 

 
 1 fő 

 
     - 

 
     6 fő 

 
Figyelem 

 
3 fő 

 
   1 fő 

 
      - 

 
- 

 
  2 fő 

 
- 

 
  2 fő 

 
1 fő 

 
- 

 
1 fő 

 
10 fő 

 
Vizuo-motoros 
 koord.,  
grafomotorika 

 
 
- 

 
 
   2 fő 

 
   
    - 

 
 
- 

 
 
  3 fő 

 
 

 - 

 
 

2 fő 

 
 
  1 fő 

 
 
- 

 
 

1 fő 

 
 

9 fő 

 
Vizuális 
percepció, 
Differenciálás,  
Memória 

 
 
- 

 
 
    2 fő 

 
 
      - 

 
 

 - 

 
   
  3 fő 

 
 
- 

 
 
  2 fő 

 
  
  2 fő 

 
 
- 

 
 

1 fő 

 
 

 10 fő 

Auditív 
percepció, 
Differenciálás, 
 Memória 

 
 

1 fő 

 
 

2 fő 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
 3 fő 

 
 
- 

 
 

2 fő 

 
 

2 fő 

 
 
1 fő 

 
 

1 fő 

 
 

12 fő 

 
Téri orientáció 

 
2 fő 

 
   2 fő 

 
      - 

 
- 

 
  2 fő 

 
- 

 
2 fő 

 
2 fő 

 
- 

 
1 fő 

 
11 fő 

 
Számfogalom 

 
- 

 
    1 fő 

 
      - 

 
- 

 
  3 fő 

 
- 

 
2 fő 

 
  2 fő 

 

 
- 

 
1 fő 

 
9 fő 

 
Beszédkészség 

 
 

3 fő 

 
    
    2 fő 

  
     
      - 

 
 
- 

 
  
 3 fő 

 
 
- 

 
 
  2 fő 

 
  

2 fő 

 
 

1 fő 

 
 

1 fő 

 
 

14 fő 
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Gondolkodási  
műveletek, 
összefüggések 

 
 
- 

 
 
    1 fő 

 
 
      - 

 
 
- 

 
 

2 fő 

 
 
- 

 
 

2 fő 

 
 

2 fő 

 
 
- 

 
 

1 fő 

 
 

8 fő 

 
Idői 
tájékozódás 

 
- 

 
   2 fő 

 
      - 

 
- 

 
  3 fő 

 
- 

 
2 fő 

 
2 fő 

 
- 

 
- 

 
9 fő 

Szociális 
készségek fejl. 

 
     - 

 
    1 fő 

 
      - 

 
    - 

 
  1 fő 

 
     - 

 
  2 fő 

 
    - 

 
1 fő 

 
     - 

 
      5 fő 

 
 

1. lényegesen fejlődött: 18 fő 
2. részben fejlődött: 21 fő 
3. nem fejlődött: - 

 
 

 
 

  A 2012/2013-es nevelési évben 135 tanköteles korú gyermek járt óvodánkba.  (Az év 
folyamán 4 fő tanköteles korú gyermek iratkozott ki, és 2 tanköteles korú gyermek iratkozott 
be.) 
 

Az idei nevelési évtől az augusztus 31-ig 6. életévét betöltő gyermekek tankötelesek, az  NKt. 
45 . § (2) szerint. 

A 135 tanköteles gyermek közül 30 fő nyári születésű. A további óvodai nevelést igénylő 
gyerekek, 7 fő kivételével közülük került ki. 

-   28  gyermek további egy évig óvodai nevelésben részesül, részben a szülők kérése, részben 
a pedagógusok, Nevelési Tanácsadó javaslata alapján. 

 
 2013. szeptemberében összesen 105 gyermek lép az első osztályba óvodánkból. 
 
 
 
 
A rendszeres fejlesztő foglalkozásra járó gyerekek várható eredményei az iskolában: 
 
 A fejlesztésre járó tanköteles korú gyerekek közül 24 fő megy el iskolába. 
 
Várhatóan jól teljesít: 9 gyerek     
Közepesen teljesít : 11 gyerek     
Gyengén teljesít : 4 gyerek 
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Logopédiai ellátás, felzárkóztatás: 
 
Az alábbi adatok az 5. életévüket betöltött leendő tanköteles korú gyermekek szűrését 
mutatja. 
 
Ebben a tanévben Oláhné Kohári Kornélia szakv. gyógypedagógus-logopédus 
„Kertváros”Gyáli Nevelési Tanácsadó munkatársa látta el. 
Az alábbi adatokat beszámolójából idézem. 
       
 
 
1. Az elrendelt logopédiai szűrés eredményei: 
 
 
 
Csoportok: Leszűrve: Pöszék: Előző év, SNI:  Ellátva: 
      v. előszűrős 
 
Őzike:  15  8  3  2  7 
 
Méhecske: 11  5  0  0  0 
 
Napocska: 11  6  5  1  8 
 
Cinege: 21  10  5  2  8 
 
Csillag: 19  14  4  0  7 
 
Virág:  11  7  0  1  2 
 
Napraforgó: 6  4  1  0  1 
 
Delfin:  0  0  1  0  1 
 
Összesen: 94  54  19  6  34 
 
A táblázatból, leolvasható, hogy a leszűrt 94 óvodásból 54 gyermek rendelkezik valamilyen 
beszédhibával, ez több mint a fele, vagyis 57%. Ezek közül már vannak olyan gyerekek, akik 
rendelkeznek valamilyen szakvéleménnyel, ezek száma összesen 25 gyerek, vagyis az ellátott 
34 gyerekből 25-nek már van, SNI szakértői véleménye vagy előszűrő papírja vagy BTMN 
szakvéleménye. Ez az ellátottak 73%-át érinti. Az előző vizsgálathoz képest, amely 35 
gyermeket jelölt, egy elment ezért, van most, 34 óvodás. 
 
 
 



 

 
 

 

A szűrések elvégzése szeptember végéig sajnos nem sikerült, ezért a szűrés még október 
hónapba is belenyúlt. 
 Több szülőnek ajánlottam fel, hogy a Nevelési Tanácsadónkba is tudunk számukra 
foglalkozást biztosítani, ezzel a lehetőséggel összesen 5 szülő élt. Ebből 4 óvodás még egy 
foglalkozást kapott, 1 kislány pedig, csak itt kapta meg az ellátását. Egy SNI óvodásnak 
felajánlott foglalkozással az anyuka nem élt. 
 
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Képviselő-testületi döntés kapcsán, amely szerint a 
2013/14-es nevelési évtől 1 fő logopédus állás betöltését lehetővé tette a Tulipán óvodában. 
Bízunk abban, hogy fő állású kollégánk, munkájával elősegíti a hozzánk járó gyermekek 
egészséges személyiség fejlődését, mindenki megelégedésére. 
 
 

 Tehetséggondozás 
 

 
A legtöbb tehetségígéretes gyermekre cselekvések sorának biztosításával, ezek számos 
alkalmazásával lehet rátalálni. 
Mind három, szükségességének felismerését elsősorban a pedagógus hozzá állása, jól és 
rendszeresen végzett pedagógiai munkája segíti elő. 
Valamennyi csoportban a gyerekek minél alaposabb megismerése segíti, hogy a gyerekekkel 
foglalkozó pedagógusok felismerjék a tehetségígéretes, a felzárkóztatásra szoruló 
gyermekeket. Egyéni fejlesztést minden pedagógus végez. Akár egyszerű dolgokban is. Pl. 
játék közben a színek megnevezése, felismertetése, gyakorlása. 
A felzárkóztatást, az egyéni fejlesztésre szoruló gyermekek diagnosztizálását esetenként a 
Nevelési Tanácsadó, illetve a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság szakvéleményben 
megfogalmazott módon segíti. 

 
Tehetségígéretek gondozása az óvodában 

 
Szakmai közösségünk már a harmadik tanévben kezdte meg a tehetséggondozó 
(fakultációknak), foglalkozásoknak újabb formáját. 
Ezeket a műhelyek a kollégák lelkesedése, önkéntessége hívta életre. A gyerekek szívesen 
vesznek rész benne, a szülők elismerésüket fejezték ki, a műhely bemutatók során. 
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Az óvoda szervezésében megvalósult tehetséggondozó foglalkozások: 
 
A tehetségondozó műhelyek munkaterv részeként térítésmentes szervezésben  
 
zeneovi  év végi bemutató: 
 

 
 

Az óvoda által szervezett tehetséggondozó műhelyek 

            Szeptember 
 

                Május 

       Néphagyományőrzés 
 

           27 gyermek 
            

             27 gyermek 
              

       Vizuális kuckó 
 

          23 gyermek              23gyermek 

       Zeneovi 
 

          20 gyermek              20gyermek 

 
Vizuális Kuckón készült alkotások is nagy örömöt okoztak gyereknek, felnőttnek egyaránt. 
 

    

46



 

 
 

 

 
Mozgásfejlesztésre járó gyerekek: 
 
 
A mozgásfejlesztésre nagycsoportos korú gyerekeket válogattunk, az óvodapedagógusok ajánlása 
figyelembe vételével. 
 
 
  

Méhecske 
 
Napocska 

 
Napraforgó 

 
Katica 

 
Őzike 

 
Halacska 

 
Csillag 

 
Cinege 

 
Delfin 

 
Virág 

 
Gyerekek 
száma 

 
3 fő 

 
3 fő 

 
1 fő 

 
- 

 
2 fő 

 
- 

 
3 fő 

 
3 fő 

 
- 

 
3 fő 

 
 
 
 
A kitűzött célok megvalósulása: 
 
A foglalkozásokat heti váltásban tartottuk. A fejlesztés alapjai ugyanazok voltak mindkettőnknél:  
 

- nagymozgások fejlesztése 
- téri orientáció fejlesztése 
- egyensúlyérzék fejlesztése 
- rugalmasság fejlesztése 
- általános mozgásügyesség, mozgáskoordináció fejlesztése 

 
Egyéni színezetét biztosította a mozgásfejlesztéseknek, hogy más- más játékokat, más módszereket 
használtunk az eredmény elérése céljából. 
 
A fejlesztéseket minden esetben megtartottuk, kivéve december 6.-án az óvodai Mikulás ünnepség 
miatt. 
 
A mozgásfejlesztés elveit szem előtt tartottuk minden foglalkozás alkalmával, amelyek: 
 

- Játékosság 
- A gyerek fejlettségi szintjéhez igazodik.                       
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- A gyerekeknél egyéni célokat tűzünk ki.  
- Törekvés a mozgások pontos kivitelezésére. 

 
 
A legtöbb esetben a mozgásokat mondókákkal, tapssal, ritmussal kísértük. Így a gyerekek 
szelektív figyelmét, memóriáját, gondolkodásának összerendezettségét is fejlesztettük. 
 
 
Eredményeink a mozgásfejlesztésben: 
 
A nevelési év során a gyerekek rendszeresen jártak a fejlesztésekre, kivételt a betegségek 
jelentettek. Átlagosan 14-16 gyermek mindig volt az alkalmakon. 
Tapasztalataink szerint szívesen vettek részt a játékos mozgásokban.  
A gyerekeknél tapasztaltunk fejlődést az általános mozgásügyességben, mozgáskoordinációban, a 
nagymozgások, az egyensúlyérzék, a rugalmasság terén. A téri tájékozódás, a verbális memória és 
a figyelemkoncentráció fejlődését is magával hozták azok a játékok, gyakorlatok, amelyeket 
terveztünk a gyerekek számára. 
Munkánkat nagyban segítette a sok eszköz, ami rendelkezésünkre állt. 
 
Nehézségeink:  
 
Nehézségnek és a jövőben megoldásra váró feladatnak tekintjük, hogy a mozgások pontos 
kivitelezéséhez, az eredményesebb fejlődés eléréséhez még ez a gyereklétszám is magas volt. 
Véleményünk szerint 8 gyermeknél egyszerre többre nem lehet egyéni figyelmet fordítani. 
 
Javaslatunk, hogy több kolleganő vegyen részt a mozgásfejlesztésben, így kisebb 
gyermeklétszámmal hatékonyabban tudnánk dolgozni. 
 
 
Beillesztve a tehetséggondozó fakultáció beszámoló (F. Imréné) készítő munkája 

Cini, cini muzsika hagyományőrző mozgásos népi játék tehetséggondozó 
szakkör éves beszámolója a 2012/2013-as évről 

 

A 2012/2013-as nevelési évben az eredeti tervtől eltérve egy, a tavaszi ünnepkörhöz 

tartozó játékfűzést dolgoztunk fel. 

A téltemetéstől (virágvasárnapi kiszehajtás, villőzés) a húsvéti határjáráson át (melynek a 

tavaszi vetések mágikus védelme, a határjelek megújítása és a források megtisztítása volt a 

célja), locsolóversen keresztül, az ünnepkör zárónapja a fehérvasárnapi komatálazásig 

bezárólag a népi hagyományból megőrzött momentumok versekkel, bekiáltásokkal, dalokkal, 

játékokkal szereztek örömet a gyermekeknek. 

 

A szakkör megtartására hetente egyszer szerdánként 1045-1110 között került sor. 
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Szakkört vezették: F. Imréné, T. Anna 

Óvodánk hat csoportjából (Méhecske, Napocska, Őzike, Csillag, Cinege, Virág) vettek részt 

nagycsoportos korú gyermekek a szakkör munkájában.  

Októberben 27 gyerekkel kezdtünk. Lemorzsolódott 2 gyermek, de átvették helyüket mások. 

Így a valós létszám nem csökkent. Olyan is volt, hogy hiányzók helyett jött más gyerek 

megnézni milyen az a hagyomány szakkör. 

Megoszlásuk: 17 leány, 10 fiú. 

A foglalkozásokon legkevesebb 16 gyerek jelen volt. 

 

A nevelő-oktató munkánk nehézségei: 

Szakkörünkre járt néhány magatartás problémás gyerek, akik érdeklődő társaik 

figyelmét időnként elvonták. A magas létszám és a rövid időkeret miatt ez megnehezítette 

munkánkat. 

A nevelő-oktató munkában elért eredményeink: 

Hagyományra járó gyermekeink szívesen jöttek szerdánként foglalkozásainkra. Jó 

érzéssel hallottuk vissza szabad játékidőben vagy az udvaron játszó gyerekek szájából az 

általunk tanított verseket, dalokat. 

 

Rendezvényen való részvétel: 

Év elején úgy terveztük, hogy húsvét előtt bemutatóval zárjuk le szakkörünk munkáját. 

A gyermekek élvezték, de az utolsó egy-két játékot már nem tudták magabiztosan elsajátítani, 

így nem volt kerek egész, még szükségünk lett volna néhány alkalomra, gyakorlásra. 

Ezen kívül egy húsvéti tojások, jelképek kiállítással. Mivel nagyon sok gyerek már a 

szünet előtt sem jött óvodába, (bárányhimlő) és az ünnepet követő első napok távolra estek, 

kiállításunk azzal járt volna, hogy kirakjuk és beszedjük, így elveszítette valós értékét, hogy a 

nagyközönség megtekintse és még az ünnep előtt, ötleteket merítsen belőle az otthoni 

ünnepléshez, mint ahogy az előző években, erre sor került 

 

Javaslatunk a következő nevelési évre: 

A jövőre nézve hamarabb kezdenénk a szakkört, és más napot jelölnénk meg, mert 

általában a szerdai napokra gyakrabban szerveznek az óvodapedagógusok programot. 
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Tudatosabban szervezett, pontosabban egyeztetett szakköri éves terv készítése, melyben nem 

zsúfolódnak össze annyira a tavaszi események. Ezen kívül tudatosabb átgondolást kell 

alkalmazni, hogy a hagyomány szakkör, milyen formában és tartalommal tudna sikeresebb, és 

hatékonyabb lenni, mint az előző években. 

 
 
 

Egyéb térítés mentes foglalkozások 

 
 

           Szeptember 
        

            Május 
       

     Alapozó torna 
   Felzárkóztatás 

        18 gyermek 
   

          18 gyermek 
          

     Katolikus hittan 
 

        20 gyermek 
 

          20 gyermek 
          

     Református hittan         25 gyermek           24 gyermek 

 
 
       Úszás 
(térítéses) 

          48 gyermek              16 gyermek 

 
Az előző tanévekhez képest, olyan lehetőséget kerestünk az idei tanévre, amely sokaknak 
megfizethetőbb költségű. Versenyeztettük az úszást vállalókat, így alakult ki az egységes igen 
kedvezőnek tűnő térítés. Tettük abban a reményben, hogy többen kitartóbban veszik igénybe. 
A várt reményeket a drasztikus csökkenés sem váltotta be. 
Előzőekben a Vecsési Tanuszodába jártunk, havi 4 alkalommal 6 ezer ft. árban busz 
költséggel egyben. Ezt az összeget kívántuk lefaragni. 
 
Idézet az úszás oktatást  koordinátor beszámolójából. 
(óvodapedagógus H. Gabriella)  
Helye:  Malév Uszoda 
Ideje:  Csütörtök 9:00 kezdéssel 
Időtartam: 45 perc 
Oktatás díja:  3300.-/ 4 alkalom 
 
Oktatók: - Vajda Anna 
  Módszere: Csoportos úszásoktatás  

Oktatási célja: A gyermekek játékos vízhez való szoktatása, melyben 
ösztönszerűen alakul ki biztonságérzete vizek különböző helyzeteihez, pl: tengerparti 
nyaralás lehetőségeinek biztonságos élvezésére. Pedagógiai módszere megfelelő volt 
az óvodások életkori sajátosságaira, céljainak megvalósítására. 

   
- Lőrinczi György / oktató csoportja 
Módszere: Csoportos úszásoktatáson belül egyéni oktatás 
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Oktatási célja: Úszó tehetségek kutatása 
Pedagógiai módszere kevésbé volt megfelelő az óvodások életkori 

sajátosságaira nézve. 
 
Úszás kezdete: 2012.09.27.  Létszám: 48 fő ebből 40 fő jelent meg. 
Úszás vége:  2013.04.18.  Létszám: 27 fő ebből 16 fő jelent meg. 
 
Radikális létszámcsökkenés időtartama: 2013.02.07. Megjelentek száma 20 fő alá csökkent. 
 
Ennek oka az oktatók különböző forrásokból, (pályázat) finanszírozott oktatási lehetőségei, 
melynek eredményeképpen Vajda Anna óráinak kivitelezése ellehetetlenedett, így csoportja 
feloszlott. 
Vajda Anna utolsó oktatási alkalma 2013.01.17.  
Csoportjába járó gyerekek közül 9 fő Lőrinczi György csoportjához csatlakozott. 
Némely gyerekek rossz élmények, gyakori betegségek, valamint érdeklődés hiánya miatt 
morzsolódtak le. 
 
A tanév problémamentesen végződött, néhány szülői visszajelzés alapján, szeretnék, ha jövő 
tanévben lenne lehetőség, a további úszásoktatásra. 
 
Lőrinczi úr év végén jelezte, hogy a következő tanévtől nem foglalkozik óvodás csoportokkal. 
Feladat a következő tanévre, annak eldöntése, hogy hogyan tovább óvodai úszásoktatás? 
 
 
 
 
Alábbi Tehetséggondozó foglalkozásokat vettek igénybe az óvoda szervezésén 

kívül 
Angol 14 gyermek 

Foci 8 gyermek 

Karate 6 gyermek 

Szertorna 3 gyermek 

Sakk 43 gyermek 

 
 



 

 
 

 

    
        
Kis csapatjátékosainkra minden  Tulipán ovis felfigyelt, amikor ügyességüket a Zrínyi Iskolai 
Sportnapján megmutatták. Az egész óvoda gratulált, a kis bajnokok labdát kaptak 
elismerésünk  jeléül. 
 

 
 

 
Tapasztalatok, szülői vélemények a szolgáltatások színvonaláról 
 
 
A szülők ebben a nevelési évben is örültek az ingyenes tehetséggondozó műhelyeknek.  
Ezt jól mutatja az is, hogy a tavaszi kirándulásunk délutánján volt a zeneovi bemutatója a 
szülőknek, és minden gyermekünk és szüleje visszajött az év végi bemutató foglalkozásra. 
Az egyik iskolába menő kislányunkat, aki most már második éve járt a zenekuckóba, idén a 
szülők elvitték a zeneiskolai felvételire, ahol nagyon megdicsérték, hogy szépen, tisztán 
énekel.  
A gyerekek szívesen mutogatták a műveiket, amit a vizuális műhelyben készítettek, de 
szívesen tanítgatták társaikat a zeneoviban vagy a néphagyományon tanult dalokra, 
körjátékokra. 
Sajnos az anyagi gondok, nehézségek egyre jobban átszövik a mi mindennapjainkat is, egyre 
többet találkozunk a csoportban is nehéz anyagi helyzetben élő családokkal, mert például az 
úszásoktatásra sokan azért nem jelentkeztek, mert nem tudták volna fizetni a havi költségét. 

 
 Az intézmény szabadidős tevékenysége 

 
Óvodán kívüli előadások, tanulmányi kirándulások, és óvodánk épületében szervezett 
műsorok 
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Egyik nagycsoportunk a Természettudományi Múzeumban. 

 

 

                             

                                                                    A Napocska csoport Veresegyházán volt a medveparkban. 

 
Program, időpont: Résztvevők száma: 

Őszi kirándulás: Veresegyházi 
Medvepark – 2012.Szept. 28 

     23 fő 

Budapest Bábszínház, Marcipán cica 
című előadás – 2012.Okt.09 

     egész óvoda 

Megemlékezés a kopjafánál-
2012.Okt.19 

     középső és nagy csoportok 

Adventi munkadélután – 2012.Nov. 28  
Mikulás (óvodapedagógusok 
mesedramatizációja) 2012.Dec.06 

       
      egész óvoda 

„Támogatjuk a családot!”-Rajzpályázat 
2012.Dec.-11 

    
      15 fő 

Gyermekkarácsony (óvodapedagógusok 
mesedramatizációja) 2012.Dec.-18 

      egész óvoda 

Budapesti Bábszínház, Csipkerózsa  
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 című előadás – 2013.Jan. 15       Középső és nagycsoportos 
korúak 

Farsangi zenés műsor, A csodatrombita- 
2013.Febr.13 

      
      egész óvoda 

Sportnap a Zrínyi Miklós Általános 
Iskolában –3013. Márc.06 
 

      10 fő játékos 
      24 fő szurkoló 
 

Nyílt napok -2013. Márc.12-i hét 
 

       

Március 15.-ei megemlékezés a 
kopjafánál – 2013.Márc. 14 

      Középső és 
nagycsoportosok 

„Ha én felnőtt leszek!”-Rajzpályázat 
2013.Márc.20 

  
      7 fő 

Budapesti Bábszínházi, Csizmás kandúr 
című előadása- 2013.Ápr.23 

 
      egész óvoda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zrínyi Miklós Általános Iskola, Mikola 
Péter előadása – 2013.Ápr.30 

    
    60fő 

Gyereknappal egybekötött családi nap- 
2013.Máj. 11 

Egész óvoda 

Az Ady Endre Általános Iskola 
meghívta a leendő elsőosztályos tanulóit 
iskola nyitogatóra. – 2013.Máj.16 

   
  30 fő 
 

kirándulás: Fővárosi Állat- és 
Növénykertbe –2013. Máj.28 

Több csoport 
 

Nemzeti Összefogás Napja, 
Katicabogárka Együttes előadása - 
2013.Júni. 04 
 
 

       
     Egész Óvoda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Az éves munkaterv teljesítése 

 
 
 Két munkaközösséget hoztunk létre, mindkettő elvégezte az előzőekben megtervezett 

feladatokat. 
 
Mozgás munkaközösség rögzített céljai megvalósultak.  
Ezek a következők voltak:  
(Beillesztve munkaközösség vezetők beszámolójából). 
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Munkaközösségünk célja: 

- betekintés, egymástól való tanulás elvének érvényesítése, kihasználása - belső képzés 

- szakmai tudás bővítése, tapasztalatcsere 

- szakmai továbbképzések részt vevők ismeteteinek továbbadása  

- párbeszéd kialakítása a csoportok óvónőivel 

- segítő szakanyagok, gyűjtemények készítése 

változatos, színes mozgásos tevékenységek szervezése és biztosítása 
 
A játék a művészeti nevelésben 
A játék munkaközösség éves munkájának bemutatása és értékelése 

 
 

A játék az óvodás korú gyermek elsődleges tevékenysége, amely mozgással párosulva az 
egészséges személyiségfejlődés alapja és eggyé szervezi az értelmi, érzelmi és társas 
folyamatokat. A gyermeket meg kell „tanítani” játszani.  
Játéka során kijátssza: 

 magából a feszültséget, 

  társaival együtt működővé válik, ezáltal 

  a fellépő konfliktusok megoldása is problémamentes.  

 ismerkedik a külvilággal 

 fejlődik értelmi képessége, kreativitása 

 különböző viselkedési szabályokat sajátít el 

Kiscsoporttól kezdve nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy kialakuljon a munkafegyelem, 
önálló feladatvégzés, szokják meg a halk beszédet és a türelmes várakozás. A játékfolyamat 
közben ismerjük meg a gyermeket. 
 
Tervezett feladatunk: játékos kultúra átadása kötetlen, mikro-csoportos formában. 
Ismernünk kell a korosztály pszichés sajátosságait (mozgásfejlettség, észlelés, érzelmi- akarati 
élet). 
A bemutató foglalkozás megfigyelési szempontjai  

- Szervezés  

- Irányítás, bemutatás, bemutattatás 

- Gyakorlatok végrehajtása, kivitelezése  

- A feladatok megfeleltek-e a gyermekek mozgásfejlettségének? 

- Mennyire valósult meg a türelem, a tolerancia és az egymásra odafigyelés a 

foglalkozás során? 
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A vállalt feladatok megvalósítása munkaközösségen belül 

Időpont A tevékenységek 
tartalma 

Tevékenységek típusa Bemutató 
óvodapedagógus 

2012.  
szeptember 3. 

A munkaközösség 
céljainak, feladatainak 
megbeszélése 

Ötletek, témák, 
javaslatok, 
lehetőségek 

A  
munkaközösségvezetők 

szeptember 7. Éves terv elfogadása Gyakorlati munkára 
vonatkozó egyéni 
feladatok ütemezése 

A  
munkaközösségvezetők 

december 4. Szokás-, 
szabályrendszer 
működése a játék 
időben 

Bemutató foglalkozás 
megtekintése, a 
tapasztalatok 
megbeszélése 

G. Ildikó 

január 15. Játékos kultúraátadás 
folyamatának 
kialakítása 
mikrocsoportos 
formában 

Bemutató foglalkozás 
megtekintése, a 
tapasztalatok 
megbeszélése 

F. Imréné 
 

február 20. Tevékenységek játékba 
integrálása egyéni 
bánásmód 
alkalmazásával 

Bemutató foglalkozás 
megtekintése, a 
tapasztalatok 
megbeszélése 

T. Anna 

március 26. Alapozóterápia Bemutató foglalkozás 
megtekintése, a 
tapasztalatok 
megbeszélése 

B.-F. Lili 
fejlsztőpedagógus 

április 10. Anyanyelvi nevelés, 
beszédfejlesztés 
mozgásfejlesztés során 

Bemutató foglalkozás 
megtekintése, a 
tapasztalatok 
megbeszélése 

B. H. Katalin 

május 8. A munkaközösség éves 
munkájának értékelése. 

Sikerek, kudarcok, 
tapasztalatok, 
vélemények. 

A  
munkaközösségvezetők 

 
 

 

Kitűzött célok: 

A munkaközösség indítása során arra törekedtünk, hogy az óvodapedagógusok a bemutatókat 

komplexen, az összes részképesség fejlesztésével, a csoport adottságainak, egyéni 

képességeinek figyelembe vételével valósítsák meg. Bemutatók közben a gyerekek ne csak a 

feladatvégzésre összpontosítsanak, hanem a játék valóban szabadon választott, spontán 

tevékenység legyen, s eközben jól érezzék magukat.  
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Megvalósult célok: 

Úgy érzem a nevelési évünk sikeres volt. Kollégáink szívesen vállaltak bemutatókat, melyeket 

a csoport életkori és fejlettségi szintjéhez mérten terveztek. Jó ötleteket láthattunk, melyet 

saját csoportunkban is kipróbálhattunk.  

Például.: -Mindennapos testnevelés során egy-egy gyermek a kör közepére állva mutatta 

be társainak a már ismert feladatokat, s ők pedig utánozták.  

  -Jó ötlet, hogy a fenti torna tevékenység során fejleszthetjük játékosan a 

matematikai képességeket is. 

 -Különböző hangokkal ösztönözték a gyerekeket a számlálásra (pl.fedő 

összeütése, fazékon dobolás, csettintés) 

 -Élő társasjáték – számképek, dobókocka 

 -A gyerekek segítenek a számképkártyák növekvő sorrendben való 

összeszedésében 

 -Manócska játék – élő-élettelen dolgok megbeszélése. Fejleszti: a figyelmet, 

logikai gondolkodást, együttmozgás örömét. 

 

Összegzés:  

Sikeres volt az elmúlt nevelési év. Minden óvodapedagógus aktívan vett részt az egész 
folyamatban. Az óvodánk alapvetően önképző- továbbképző fórum és alkotó pedagógiai 
tevékenység műhelye. Bővíthettük szakmai tudásunkat, egymástól tanulhattunk és új 
ötletekkel gazdagodtunk. A foglalkozások megbeszélése, értékelése során építő jellegű 
„kritikáinkkal” erősödött önbizalmunk, bővült önkontrolunk. Segítő szakanyagokat, 
játékgyűjteményeket készíthettünk önmagunknak és munkatársainknak. 
 A mai nevelésben az a legfontosabb, hogy a közösségben együtt tudjunk dolgozni és 
gondolkodni! 
Köszönöm szépen minden kollégámnak az egész évi együttműködést és a pozitív 
hozzáállásukkal segítették munkánkat!(munkaközösség vezetők beszámolójából) 
 

A nevelési oktatási célok megvalósításához rendelt feladatokat elvégeztük. 
Évközi programjaink: 

 
 

 Nyílt napok ősszel és tavasszal. 
 Kirándulás az Állatkertbe. 
 Télapó az oviban, az óvó nénik előadása. 
 Adventi munkadélután a szülőkkel. 
 Karácsonyi műsor, az óvó nénik előadása. 
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 Farsang  
 Papírgyűjtés ősszel, tavasszal. 
 Anyák napi- évzáró ünnepség. 
 Gyermeknap - Családi nap. 
 A föld napja, madarak fák napja, a víz világnapja, állatok napja . 

(pedagógusok innovációja alapján került megszervezésre)  
 

 Nemzeti összetartozás napja.(pedagógusok innovációja alapján került megszervezésre)  
 
 
2. A belső szabályozó rendszer működése 

2013.március 31-ig felül kellett vizsgálni az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát 
és ennek tartalmaznia kell a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét, amelynek 
része az adminisztrációs rendszer ellenőrzése.  

 
A munkaköri leírásokban foglaltakat igyekeztek a munkatársak betartani. Az előző tanévhez 
képest javult a munkatársak munkafegyelme a pontos munkakezdést mindenki betartotta. Az 
idei tanévben a törvényi változások miatt valamennyi szabályozó dokumentumunkat, újra 
felülvizsgáltuk és teamekben átdolgoztuk. Belső szabályozóink elfogadása szülői 
véleményezése megtörtént.  
A házirend kinyomtatása a beiratkozás alkalmából nem történt meg a szűkös költségvetés 
okán. De megtalálható és olvasható valamennyi csoport előterében, öltözőjében. 
Ma már elmondható, hogy a kollégák ismerik és törekednek a szabályozókban foglaltak 
értelmében végezni munkájukat. 
Az új kollégáknak sokat segítettek a kezdetektől nálunk dolgozó kollégák. 
A Köznevelési Törvénynek megfelelően a Pedagógiai programunk is módosításra került, amit 
2013 szeptemberétől alkalmazunk először. 
 
 
3. Személyi feltételek 
 
 A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 
 
A pedagógiai munkát végző kollégák óvodapedagógusi végzettséggel rendelkeznek. 
 
A nevelőtestületünk szakmai felkészültsége jó színvonalú. Néhány kollégánk ugyan 
gyakorlatlanabb, akik szívesen fogadják a tapasztaltabb kollégák segítségét. Munkatársi 
közösségünk nyitott, érdeklődő, segítőkész. Az újonnan érkezett kollégákat segítették, 
felkarolták, a régebben a pályán lévők. A nevelési programunk átdolgozásában aktívan 
vettek részt kollégáink.  

A munkaközösség vezetők, az újonnan csatlakozott kollégák segítésében is aktív 
feladatokat láttak el. 
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 Az új pedagógusok alkalmazásának módja 
 

A beérkezett önéletrajzok kapcsán, személyes beszélgetésre hívtuk, a jelentkezőket. A 
szakmai beszélgetésen, alkalmanként a vezető helyettes, illetve a munkaközösség vezetők 
is jelen voltak. 
A felvétel, minden esetben próbaidő kikötése mellett történt. 
 
A jelentkező pedagógusok az ország legkülönbözőbb területeiről, adták be a 
jelentkezésüket.  Gyálon élő óvodapedagógusok, többségében helyi intézményeknél már 
foglalkoztatva vannak. 
 
Az állásra, jelentkezőkre vonatkozó tapasztalatok: 
Magas azoknak a fiataloknak a száma, akik záróvizsgát tettek, de nincs meg a 
nyelvvizsgájuk, ezért nem kaptak oklevelet. 
Magas azoknak a jelentkezőknek a száma, akik pályára visszatérni kívánnak, gyakorlatuk 
minimális. 
Többen jelentkeztek, akik 25-30 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek, de 
jelenleg pár éve nem találnak munkát. 
Előfordult, hogy a pályázó több helyre elköteleződött, nem szólt, nem jelezett vissza, hogy 
másik munkahelyet választott. 

 
 
 

 Létszám- és bérgazdálkodás 
 
Munkatársi közösségünkben is, egyre több, azoknak az emberi tényezőknek a száma, 
amelyek megoldásra, illetve azonnali megoldást várnak. 

Tanév elején minden pedagógusi, illetve dajkai állásunk betöltött volt. 
Októberben két fő konyhai feladatokkal is megbízott dajka munkaviszonya szűnt meg 
közös megegyezéssel. 
Az egyik karbantartónk hosszan tartó betegállományban volt. Leszázalékolását 
hónapokig intézte. 
Egy óvó nénink, aki a tanév során sokat hiányzott betegségéből adódóan, augusztus 
29.-ével kérte áthelyezését, lakhelyéhez közelebb eső munkahelyre. 
A keletkezett bérmegtakarítás egy részét, a karbantartó munkaviszonyának 
megszűnése okán az előző évi ki nem vett szabadságának kifizetésére fordítottuk. 
Köszönöm valamennyi munkatársam és szülő nevében, hogy a képviselő testület 
lehetővé tette, hogy óvodánkban is 1fő logopédus segíthesse a nevelő munkánkat a 
következő tanévtől. 

 
 

 Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 
 
Az egész tanévben az előre rögzített munkatervben szereplő feladat és 
munkamegosztás szerint végeztük el feladatainkat. 
Mindenkinek volt csoportban, illetve egyénileg is feladata. 
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A feladatokból adódó terhelést igyekeztünk kiegyensúlyozottan elosztani. A 
betegségek során előfordult, hogy átszervezést igényelt a feladat elvégzésének 
mikéntje, illetve személye. Az éppen kieső kollégák aktuális feladatait más látta el. 
Összességében elmondható, hogy kiegyensúlyozott feladatmegosztás történt. 
 
 
 
 

 Az alkalmazottak javadalmazása, a minőségi munka értékelése 
 
A munkatársi közösség munkájának értékelésében aktív szerepet töltöttek be, a 
munkaközösség vezetők, a vezető- helyettes. 
A jutalmazásnak a differenciált felosztását megfigyelésük, tapasztalataik segítették, 
annak érdekében reális értékelésre kerülhessen sor. Szeretném megköszönni a 
pedagógus napi városi rendezvényt, valamennyi munkatársam nevében. 
A pedagógusnap alkalmából biztosított differenciáltan kiosztott jutalom, mindenki 
számára nagy meglepetést, örömöt jelentett.  

 
 

 Belső kommunikáció, információáramlás 
Továbbra is működtettük, az eddig jól bevált belső információs csatornákat. Vezetők 
közötti értekezletek, munka értekezletek, havi rendszerességgel nevelést közvetlenül 
segítő dajka nénik értekezlete. Faliújságok, munkaközösségek híradói, emlékeztetők, 
táblaírások stb. Az előző tanévben érezhető változások, a korrektebb kommunikáció 
állandósulni látszik, mind szülők felé, illetve kollégák felé. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy a munkatársak közötti beszélgetések, többségében gyermekek nevelésével 
kapcsolatosak. A változást, a régebbi kollégák is észrevételezték. Kölcsönösségen 
alapult, az egymás közötti, nagyobb tisztelet, elfogadás, segítés. 
 

 
 

4. Tárgyi feltételek 
 Az épület műszaki állapota, a környezet biztonsága 

Továbbra is kiemelt feladatok közé tartozik, az épület álagának megőrzése, az 
eszközök óvása. Intézményünk hét éves működése során a fényforrások 
elhasználódtak. Idénre már 40 izzó cseréjére lenne szükség. Csak a legszükségesebbek 
pótlására került sor. Az épületben legalább nyolcféle, különböző foglalatú izzó van 
beszerelve. Ezek nehezen, több helyről és nagyon magas áron kaphatók. Az idei 
szűkös költségvetés nem tette lehetővé ezek, maradéktalan cseréjét. 
A légtechnikai berendezést ebben az évben nem használtuk. A szakszervizzel 
átnézettük, a szerződésbontást megelőzően. Hőcserélője kilukadt. 
Az előző évi beszámolóban leírtam, hogy az udvari gumitéglák állapota elhasználódás 
okán esetleg balesetveszélyt jelent. Idén önkormányzati döntéssel lehetőséget kaptunk 
25nm-gumitégla megvételére,kicserélésére. 
Környezet biztonsága: 
A gumitégla okozta balesetveszély elhárítását a karbantartó megkezdte. 
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Udvari játékok, folyamatos ellenőrzése, folyamatos karbantartása, az idei 
lehetőségekhez mérten. 
Az óvoda esti zárását követően, reggelente tapasztalható továbbra is a rendszeres 
szemetelés törött sörösüvegek, egyebek találhatók, az óvodánk körül. Minden reggel, 
továbbra is a külső körlet takarításával kezdi a munkanapot a karbantartónk. 
Idén is kérték a szülők, hogy jelezzem, az óvoda parkolóinak használhatatlanságát, 
esőzést követően. 
 

 
 Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű 

gazdálkodás érdekében megtett lépések 
 

A gazdálkodás érdekében megtett intézkedések: 

 

 Riasztó rendszer ellenőrzése, karbantartása 

 Légtechnikai berendezést egyáltalán nem használjuk, takarékosság okán.  

 A gázkazánok hőfokának alacsonyabbra történő állítása, a helyiségekben a radiátorok 

szabályozóinak folyamatos ellenőrzése, az aula radiátorainak minimumra állítása. 

 Az épületben található villanyforrások számának csökkentett használata. A fényforrást 

adó izzók folyamatosan elhasználódtak .  Ezek cseréje magas költséget jelent, amit 

nem tudtunk cserélni, „csak szükséges –tűzoltást- végeztük el.” 

 Szakmai folyóiratok előfizetésének lemondása. 

 A vízfolyást szabályozó elzárók mérséklése, valamennyi gyermekmosdóban. 

 Munkatársak teljes körű tájékoztatása, figyelemfelhívás a még fokozottabb energia 

takarékosságra, a felelős használatra. 

 A tisztítószerek minimális beszerzése, szülői felajánlás . 

 Szakmai kiadásra az IPR pályázat összegét 200.ezret költöttük el. 

 A hosszabb betegségben eltöltött dolgozók feladatait, többletmunkavégzés 

felosztásával pótoltuk. 

 

Féléves költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete (Gyáli Tulipán Óvoda 

 

 

Költségvetési létszámkeret: 43  fő (főfoglalkozású 43 fő) 

Költségvetési kiadások és bevételek alakulása 2013.06.30-ig 
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   Ezer forintban 

Kiemelt előirányzat Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés % 

 

Személyi juttatások 75534 76388 36617 48 

Szociális hozzájárulás 20187 20417 9422 46 

Dologi kiadások 40870 43882 22214 51 

Függő kiadások   -1152  

Kiadások összesen: 136591 140687 67101 48 

Saját bevételek 10804 10804 6034 56 

Költségvetési támogatás 125787 127071 61108 48 

2012. évi pénzmaradvány  70 70 100 

Alulfinanszírozás  2742   

Bevételek összesen: 136591 140687 67212 48 

                                                                                             

 I. Bevételek:                                                                                                

Az intézmény költségvetési bevételeinek összege 67.212 e Ft, teljesítése 48 %-os, a 

módosított előirányzathoz képest. 

1. Saját bevételek:Az óvodai térítési díjak teljesítése 56 %-os, az alkalmazottak befizetése 52 

%-ban teljesült. 

2. Átvett pénzeszköz: a 2012-es alulfinanszírozás összege 2.742 e Ft volt, rendezése még 

folyamatban van 

3. Költségvetési támogatás felhasználása 48 %-os,. 

4. 2012-es pénzmaradvány összege 70 e Ft volt, teljesítése 100%-os. 

 

II. Kiadások: 

A költségvetési kiadások összege 67.101 eFt amely felhasználása 48%-os a  módosított 

előirányzathoz képest. 

1. Személyi juttatások:  

- a kiemelt előirányzat 48%-os teljesítést mutat 
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- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére a 2013. évi kompenzációról szóló 

4/2012. (XII.28.) Kormány rendelet alapján, adó és járulék változások ellentételezésére 

szolgáló bérkompenzáció került előirányzatosításra az első négy hónapra vonatkoztatva 854 e 

Ft  értékben 

- a tárgyévre tervezett minőségi bérpótlék összege a kiemelkedő teljesítmény értékelésére 

1.386 e Ft volt, ebből félévkor 711 e Ft lett felhasználva. 

2. Szociális hozzájárulás: 

Az előirányzat a személyi juttatásokkal arányosan 46%-ban teljesült. 

3. Dologi kiadások teljesítése 51 %-os. 

A dologi kiadások %-os alakulásánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a június 30-ai 

pénzforgalmi állapot szerint a májusi számlák csak kis részben kerültek kiegyenlítésre, 

valamint a 2.742 e Ft alulfinanszírozás összegének rendezése folyamatban van. 

a. A készletbeszerzés teljesítése 14 %-os. 

Megtakarítás minden tételnél jelentős, túllépés csak az irodaszer-nyomtatvány beszerzésnél 

jelentkezik, itt a felhasználás 73 %-os. 

b. A szolgáltatási kiadások teljesítése 67 %-os. A gázenergia szolgáltatás kiadásában 

túlteljesítés jelentkezik, a felhasználás 92 %-os. Az intézmény már felhasználta az erre a célra 

tervezett összeget. A víz- és csatornadíjak teljesítése 46 %-os, a villamosenergia-fogyasztás is 

magas 81%-os. 

Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 30/2012. (IX.28.) EMMI 

rendelet szerint az intézmény 200.000 Ft összeget nyert óvodai fejlesztő program 

szervezésére, melyet részben használt fel. 

c. Különféle dologi kiadások között került elszámolásra a vásárolt termékek és 

szolgáltatások Áfá-ja, belföldi kiküldetés, reprezentációs kiadások. Ezek teljesítése 52 %-os. 

d. Az egyéb folyó kiadások tartalmazzák a rehabilitációs hozzájárulást, a késedelmi pótlékok 

összegét, valamint a munkáltató által fizetett Szja összegét. Ezen költségek felhasználása 

48%-os. 

4. A függő kiadásokon szereplő -1.152 e Ft a decemberi illetmény még rendezésre váró 

részlete 

Teljesítési adatok értékelése: 



 

 
 

 

Összességében kijelenthető, hogy az intézmény gazdálkodására jellemző az óvatos, minden 

kiadást megfontolt, átgondolt szemlélet. A rezsi költségeken belül túllépés kompenzálására 

javasolt a más előirányzatokon szereplő kiadások takarékos felhasználása.     

 

Kiegészítés: A Fűtési idény elhúzódott és keményebb telünk volt, mint előző évben. 

(Március 15.-én viharos havazás) 92%-os gáz energia felhasználásunk.                      

         
 Tárgyi felszereltség, (személyiségfejlesztést segítő játékok és eszközök, tanulást 

segítő eszközök 
 
Az idei tanévben, az IPR pályázaton kapott támogatásból 200 ezer Ft. Összegből fejlesztő 
játékokat, társasjátékokat vásároltunk. Kiemelten volt fontos eddig is, a meglévő eszközök 
a megbecsülése. A használatból eredő állapot romlást, minden esetben elsősorban 
javítással próbáljuk orvosolni. 

 
5. Továbbképzések 
 
 Továbbképzésben részt vevők és támogatásuk 
Nevelés nélküli szakmai napon zenei továbbképzésen vettünk részt 

 
 
Pákozdi emlékhelyre látogattunk: 

 
2012. évi összeg felhasználtuk, idén nem volt erre keretünk egy fő (120 óra) Alapozó 
terápia tanulmányain megszerzett tudást a gyerekek javára fordította. 

 
 

 A pedagógusok által kezdeményezett innováció 
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 Óvodapedagógusok Hangszeres együttes muzsikálása, zene-ovi 
 Vizuális kuckó szervezett tehetséges gyerekek számára 
 Az új Köznevelési törvény életbe lépése előtt a Nemzeti Összetartozás 

Napjának óvodai korcsoporttal történő értelmezése, megünneplése. 
 Kezdeményezte nevelőtestületünk az Állatok Világnapja kapcsán, az 

óvodásaink által készített munkákból, kiállítást szerveztünk. 
 Nemzeti összetartozás újabb formája, de az előző évi pozitívumokat megtartva. 
 Örökbe fogadtunk egy gólyát. Kapcsolattartó, koordinátor Madártani 

Intézménnyel. 
 Egészségügyi végzettségű pedagógusunk elindított együttműködést a Magyar 

Vöröskereszttel. 
 Nagyon sok rajz pályázaton indították gyermekeinket. Több pályázónk kiemelt 

díjat is elhozott. 
 Földnapja projekt módszerrel történő feldolgozásának elindítása. 

 
 
 
 

                             

                                 Nagy esemény a Tulipán Óvoda életében a gólya örökbefogadása. 

 
 
 
 
 
 
6. Gyermekvédelmi munka áttekintése 
 
Sajnos, egyre többször és egyre több helyről érkeznek felénk olyan információk, amik a 
családok nehezedő anyagi helyzetéről, kilátástalanság okozta közönyről, gyermeküket 
elhanyagoló környezetről tájékoztatnak bennünket, vagy tapasztalunk. 
Ez az óvodai statisztikából is kiderül : 
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Csoport             Nevelési év eleje            Nevelési év vége 
 50 és 

100% 
Rendszeres 
Gy.véd  
Ked. 

Nagy- 
Családos 

Tart. 
beteg 

50 és 
100%

Rend. 
Gy.véd. 
Ked. 

Nagy-
családos 

Tart. 
beteg 

 
Méhecske 

7 fő 
5 fő 
 

 
5 fő 

 
        7 fő 

  
      0 

6 fő 
9 fő 
 

 
9 fő 

 
        6 fő 

  
      0 

 
Napocska 

3 fő 
11 fő 
 

 
11fő 

 
        2 fő 

 
     1fő    

6 fő 
9 fő 
 

 
9 fő 

 
         4 fő 

 
      2 fő 

 
Napraforgó 
 

6 fő 
4 fő 
 

 
4 fő 

 
        6 fő 

 
      0 

7 fő 
5 fő 
 

 
5 fő 

 
         7 fő 

 
      0 

 
Katica 

10 fő 
3 fő 
 

 
3 fő 

   
        8 fő 

 
      2fő 

9 fő 
6 fő 
 

 
6 fő 

 
        6 fő 

 
      3 fő 

 
Őzike 

6 fő 
3 fő 
 

 
5fő 

 
        1fő 

   
     1 fő 

7 fő 
5 fő 
 
 

 
5 fő  
 

 
        5fő 

  
     2 fő 

 
Halacska 

5 fő 
2 fő  
 

 
5 fő 

  
        1 fő 

 
     1 fő 

7 fő 
2 fő 
 

 
7 fő 

 
        1 fő 

 
     1 fő 

 
Csillag 

5 fő 
7 fő 
 

 
8 fő 

 
        4 fő 

 
     1 fő 

6 fő 
8 fő 
 

 
8 fő 

 
        5 fő 

 
     1 fő 

 
Cinege 

7 fő 
5 fő 
 

 
5 fő 

 
        6 fő 

 
     1 fő 

6 fő 
7 fő 

 
7 fő 

 
        5 fő 

 
     1 fő 

 
Delfin 
 

3 fő 
11 fő 
 

 
11 fő 

 
         3fő 

 
       0 

2 fő 
12 fő 
 

 
12 fő 

 
        2fő 

 
      0 

 
Virág 
 

8 fő 
3 fő 
 

 
3 fő 

 
         6 fő 

 
     2 fő 

8 fő 
4 fő 
 

 
4 fő 

 
        6 fő 

 
     2 fő 

 
Megtett jelzések száma: 11 
 
A megtett intézkedések:   

 Családlátogatás a családgondozó és az óvodapedagógus együttműködésében. 
 Felszólítás rendszeres óvodalátogatásra 
 Védőnői tisztasági ellenőrzés 
 Fogadó óra józan, vagy többször késő szülővel 
 Gyermekorvos értesítése 
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 Heti rendszerességgel gyermekfürdetés, tiszta ruhákkal történő ellátás 
 Szociális okokból egy gyermek sem maradt le kirándulásról, színházlátogatásról. 
 Pedagógiai véleménykészítés a gyermekről. 

 
Szociális problémák, deviancia 

 
A nevelési évben felmerült gyermekvédelmi esetek jellege: 
 

 A gyermek ápolatlansága, elhanyagolása 
 Rendszertelen óvodalátogatás. 
 Gyermeknáspángolás, szülői türelemvesztés. 
 A gyermek elhanyagolásával kapcsolatos megbeszélés. 
 Alkoholos állapotban érkezik a szülő a gyermekér. 
 Több esetben előfordult, hogy óvoda zárásáig nem jönnek a gyermekér. 
 Írásos pedagógiai vélemény készítésének kérése, bíróság megkeresésére. 
 Gyermekláthatás  
 Beteg gyermek ellátatlansága a szülő részéről. (elhanyagolás) 
 A szülő elérhetetlensége sem otthon, sem telefonon. 

 
 
 
Ezekben az esetekben kért segítség formája: 

 védőnői tisztasági ellenőrzés 
 fogadó óra nevelést segítő tanácsadás. 
 családlátogatás 
 családsegítés 
 családgondozás 
 Nevelési Tanácsadásra irányítás 
 gyermekorvos értesítése 

 
 
A kollégákkal való kapcsolattartás, kommunikáció eredménye: 
 - az összes csoportra elmondható, hogy nehezedő körülmények között élnek a családok. Sok 
az egy keresettel, vagy alkalmi munkából élő család. Csoportonként egy-egy kirívó eset is 
van, amikor nagyon mély szegénységben élnek. 
Ezeknek, a gyermekeknek csoporton belüli összefogással a szülők szoktak segíteni, pl. 
ruhával, cipővel vagy volt már rá eset, hogy munkalehetőséggel. 
  - a nevelési év folyamán több alkalommal, óvodán belül is és gyermekjóléttel is 
gyermekvédelmi esetmegbeszélésre került sor, csoportos óvodapedagógusokkal, hogy a 
felmerülő problémákat hogyan, milyen segítséggel tudjuk megoldani.  
 
 Prevenciós munka 

 
 
„A gyermekvédelemben nagy hangsúlyt kell fektetnünk a megelőzésre: 

 rendszeresen kapcsolatot tartunk a szülőkkel 
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 egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezését, biztosítjuk 
 biztonságos, szeretetteljes környezetet biztosítunk az óvodában 
 szeretetteljes kapcsolat kialakítása folyamatos, a gyermek és óvodapedagógus között, 

(hogy ha valami bántja őt, akkor bizalommal merjen odafordulni hozzánk) 
 
 
Azt gondolom, hogy ebben a mai rohanó világban egy kicsivel jobban kötelessége minden 
óvodapedagógusnak odafigyelni a rábízott gyermekre. 
A nevelési év során nagy rendszerességgel szerveztek (Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti 
Szolgálat) és tartottak előadásokat, Szakmaközi megbeszéléseket gyermekvédelemmel, új 
köznevelési törvénnyel kapcsolatban. 
Nagyon sok új és hasznos információval gazdagodtam, megvilágítást nyert a lelki 
elhanyagolás, lelki bántalmazás fogalma, amivel mi pedagógusok is egyre többet találkozunk, 
de szerintem a mi kezünkben van egy hatásos eszköz, nekünk még van lehetőségünk olyan 
környezetet kialakítani az óvodába ahol biztonságban érezheti magát a gyermek. 
„(Gyermekvédelmi felelős beszámolójából) 
 
 
„ A mosoly vidáman világító kisablak a közöny sötét éjszakájában.” 
                                                                                            /Simon András/  
 
 
 
 
7. Közösségi rendezvények, ünnepségek 
 
 Az óvodaközösség kiemelt rendezvényei 

Minden csoportban, beszélgettek, képeskönyveket nézegettek, gyurmából készítettek, 
vagy festettek, ragasztottak, terepasztalokat készítettek a gyerekek. 
Valóságosan is tapasztalatokat gyűjthettek kirándulások alkalmával az állatok 
világáról, gondozásáról és fontosságukról a környezetünkben. Állatkertben, 
simogatóban, lovardában, Természettudományi Múzeumban is jártak a csoportok. 
Voltak csoportok leginkább a nagyobbak, akik terepasztalt készítettek napokon 
keresztül, újrahasznosítható anyagokból. Ötletesebbnél ötletesebb állatokat formáztak 
meg, a legkülönbözőbb módon. Majd napokig részévé vált óvodai játékuknak az 
általuk készített terepasztal. 
Állatok világnapja záró eseményeként a nagycsoportosaink textilfestés 
technikájával készítették el közös alkotásukat, amelyet kiállítottunk az óvoda 
aulájában.  
 



 

 
 

 

 
  
Természettudományi múzeumban 

 
 
Mikulás az oviban Óvó nénik előadása 
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Karácsonyi mese, óvó nénik előadásában 
 
 

 
 
                                                                     
 
Farsang: 
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zene-ovi tehetséggondozó foglalkozás 
 

             
 

Nemzeti összetartozás napja: Zenés interaktív módon történő feldolgozása: 

  
Közös építés öröme az összetartozás érzését erősítette ezen a napon is. 
 
Pirosak                                                                            Fehérek 

 
                            
 
 

71



 

 
 

 

                            zöldek 

 
Az ünnepség lezárásaként, közös futás az egész óvoda területén. Kicsik, nagyok 
felnőttek. 
 
Földnapja projekt: 
A csoportok napokig dolgoztak, hogy a kiállítás megnyitásra kerülhessen. 

 
 
 
 
 
 
Volt csillagjárás                                        Szelektív szemét szedés 
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Bolygók szemléltetése téri játékkal                           Évszakok puzle kirakója, amit a    
                                                                                gyerekek festettek a projekt hét alatt 

 
 
 

 
 Városi szintű rendezvények, programok 

 

-     Közösségi Ház, könyvtár látogatása a népmese, illetve a költészet napján. 

                  
 
 
 
 

 Iskolai átmenetet támogató tevékenységek külső partnerek bevonásával 

- Tanítónők meghívása szakmai napra: 

Hagyomány intézményünkben, hogy februárban meghívjuk a gyáli iskolákból a 
tanítónőket egy délelőttre, amikor a nagycsoportok pedagógusai bemutató 
foglalkozásokat tartanak. A tanítónők megismerkednek az óvodai szokásokkal, az 
óvodapedagógusok módszertani eszközrendszerével, és nem utolsó sorban a 
gyerekekkel. Minden évben nagyon hasznosnak bizonyulnak ezek a szakmai 
találkozások. A tanítónők visszajelzéseiből tudhatjuk, hogy sok jó szakmai 
tapasztalatot, ötletet visznek magukkal óvodánkból. 
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         Tanítónőknek szervezett bemutató foglalkozás.                                           Szakmai megbeszélés a tanítónőkkel. 

- Iskolalátogatások:  

Az Ady Endre Általános Iskola meghívta leendő első osztályosait május 16.-án egy 
iskolalátogatásra, ahol 30 gyerek (8 hátrányos helyzetű) ismerkedhetett az iskola 
épületével, szokásokkal, tanítónőkkel.  

- Sportnap: 

A Gyáli Zrínyi Miklós Általános iskola szervezésében sportnapon vettünk részt 
nagycsoportosaink közül gyerekkel. A 10 részt vevő gyerekek közül 2 hátrányos 
helyzetű. 

                   

                  Ügyességi játékok a sportnapon.                                              Tulipán ovisok a Zrínyi iskolában a sportnapon. 

            - „Zrínyi napok”: 

Óvodánk meghívást kapott a „Zrínyi napok” keretében egy iskolai rendezvényre. 
Ennek a meghívásnak örömmel tettünk eleget, a programon 64 gyerekkel vettünk 
részt, közülük 25 gyerek hátrányos helyzetű. 
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                                           Mikola Péter zenés, mozgásos programja nagy sikert aratott. 

- Nevelési Tanácsadóval szakmai együttműködés folytatása: 

A nehézségekkel, hátrányokkal küzdő gyermekek és szülei részére speciális segítség 
felajánlása a nevelési tanácsadó szakszolgálatának keretében. Az iskolára érettség 
megállapításában együttműködés a nevelési tanácsadóval, dokumentálás céljából. Az 
iskolaérettségi vizsgálatok 25 gyereket érintettek, ebből 6 hátrányos helyzetű. 

Kodály Zoltán Zeneiskola: 

Minden év tavaszán vendégül látjuk a városi zeneiskola néhány növendékét, és 
tanárát, akik zenés műsort, hangszerbemutatót tartanak óvodánkban. Kimondhatatlan 
érzés, hogy volt óvodásaink is meglátogatnak ilyenkor és előadják zenei tudásukat a 
kis ovisoknak. Erre az eseményre, amelyen minden gyermek részt vesz, az idén május 
23.-án került sor. 

                    

                                        A Zeneiskola az idén is színvonalas, játékos délelőttel készült óvodásaink számára. 

 
 

 Kapcsolattartás a Kertbarátok Egyesületével: 

Hagyománnyá vált intézményünkben, hogy minden évben egy nagycsoport karácsonyi 
műsorral, tavasszal pedig anyák napi műsorral lép fel a Kertbarátok Egyesületének 
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felkérésére. Ezt követően kis vendégséggel kedveskednek a gyerekeknek. Ezeken, a 
programokon 8-8 hátrányos helyzetű gyermek vett részt. 

 Kapcsolattartás a Nagycsaládosok Egyesületével: Gyermekruhák, cipők, táskák 
adományozása az óvodába járó gyerekek szüleinek felajánlásával.  

 Kapcsolattartás a Védőnői szolgálattal, és a Gyermekorvosi szolgálattal: 

- Tavasszal egy városi sétával egybekötve fogorvosi, gyermekorvosi rendelő 
felkeresése egy-egy gyermekcsoporttal, az egészségmegőrzés keretén belül, 
fogápolási ismeretek mélyítése céljából. A gyerekek megismerhették az orvos, 
fogorvos gyógyító munkáját. 

                      

                   A Városi Egészségügyi Központban jártunk.                                                           Egy bátor kisfiú a fogorvosi székben. 

- A védőnők 3 havonta jönnek óvodánkba egészségügyi szűrővizsgálatok végzése 
céljából. Ezeken az általános és tisztasági szűréseken minden gyermek részt vesz 
az óvodában. 

 A városi séták alkalmával, több csoport ellátogatott a közelben lévő pékségbe, 
zöldségeshez, a postára, egy asztaloshoz, fogorvoshoz, gyermekorvoshoz, így 
kerülhettek testközelbe, ismerkedhettek különböző foglalkozásokkal a gyermek. 

                      
                                                                  Nagycsoportos gyerekek a város egyik asztalosműhelyében jártak. 
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         Nagycsoportosaink egyik Anyuka fodrászüzletében jártak.                                         A közeli zöldségest látogatták meg gyermekeink. 
 
 
 

                                                                
8. Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány 
2012-ben beadott TÁMOP-3.1.11 Óvodafejlesztés című pályázatot befogadták 
Még nem tudunk eredményt értesítést nem kaptunk. 
 
Alapítványunk sajnos nem tud megfelelően működni, mert a Kuratórium elnöke és több tag 
már nem lakik a városban. Az elnök lakása a székhely, amit családi okokból értékesíteni 
kívánnak. 
Szeretnénk az alapítványnak a székhelyeként az óvodát megjelölni és új kuratóriumi tagok 
változását bejelenteni. 
Nagyon sajnálnánk, ha megszűnne, mert nagyon sok ember erőfeszítése által jött létre. 
A könyvelője: K. Gabriella volt szülőnk. 
Nehézséget jelent a kapcsolattartás, mert a jó cél érdekében szerveződött segítőknek, 
tagoknak már iskolás lett gyermekük. 
  

Alapítvány a Tulipán Utcai Óvodáért  

  

Lekötött betét 102077 

  

Vásárlás:  
2012.12. karácsonyra játékok a 
csoportoknak 100.000 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Összegezve készítette:       óvodavezető 
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Tárgy: Javaslat csatlakozási szándéknyilatkozat 
tételére a KMOP-4.7.1-13 „Elektronikus 
helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” 
című pályázathoz 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A társadalmi egyeztetést követően az elkövetkező napokban várható a KMOP-4.7.1-13 „Elektronikus helyi 
közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázat megjelenése. A pályázat az ASP központhoz való 
csatlakozást segíti elő. Az ASP (Application Service Providing) – magyarul alkalmazás-szolgáltatás, vagy 
alkalmazás-bérlet – egy új üzleti és egyben technológiai konstrukciót jelent.  Az ASP keretében a felhasználók a 
tevékenységük támogatásához szükséges ügyviteli, vagy egyéb szoftvereket úgy veszik igénybe, hogy interneten 
keresztül kapcsolódnak a szolgáltatónál elhelyezett szerverekhez, az ezeken működő adatbázisokhoz és az 
adatokat kezelő programokhoz. A felhasználói gépeken csak egy egyszerű böngészőprogramnak kell futnia és 
internet kapcsolattal kell rendelkeznie. Az ASP központok kiépítése jelenleg van folyamatban, de a közigazgatási 
szolgáltatások egységesítésének és elektronizálásának igénye miatt használatuk elterjedése várható, ezért 
érdemes lehet hozzá időben csatlakozni. 
 
A pályázat a következő szakrendszerek ASP-központon keresztül történő használatához vehető igénybe: 
gazdálkodás, ingatlanvagyon kataszter, önkormányzati adó, iratkezelés, ipar- és kereskedelem, település portál. 
 
A tervezet alapján jól látható, hogy a pályázat 100%-os finanszírozású, tehát önrészt nem igényel, az elnyerhető 
összeg maximuma esetünkben 12 millió Ft, mivel a település portál szakrendszert nem kívánjuk igénybe venni. 
Az egyes településeknek konzorciumban érdemes pályázni, hiszen az azonos igények, és a konzorciumi 
pályázati struktúra többletpontokat jelentenek a pályázat elbírálásánál. Egy konzorciumban maximálisan öt 
település vehet részt. Az előzetes igényfelmérések és javaslatok alapján Gyál Gombával, Mogyoróddal, 
Tápiósággal és Tápiószecsővel alkothatna egy konzorciumot.  
A pályázatot előre láthatólag 2013. november 15-től lehet majd benyújtani. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a.) részt kíván venni a KMOP-4.7.1-13 „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című 
pályázaton 

b.) hozzájárul ahhoz, hogy Gyál Város Önkormányzata Gomba, Mogyoród, Tápióság és Tápiószecső 
Önkormányzataival konzorciumot alkotva pályázzon, mely konzorcium vezetője Gyál lenne, 

c.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a konzorciumi megállapodás 
aláírására és a pályázat benyújtására. 

 
Határidő: 2013. december 31.. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Dr. Sándor Tamás szervezési csoportvezető 
 
Gyál, 2013. október 24. 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Települési Értéktár 
létrehozásával kapcsolatos intézkedések 
megtételére 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyar Országgyűlés 2012 áprilisában fogadta el a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 
2012.évi XXX. törvényt, melynek fő célja ezen értékek összegyűjtése, védelme és támogatása.  
A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról a Kormány 114/2013. (IV. 16.) számú rendelete 
rendelkezik.  
A magyar nemzeti érték a magyar kultúrához, a hagyományokhoz kötődő, akár nemzetünk történelme során, 
akár a közelmúltban felhalmozott, keletkezett, megőrzött egyedi-, különleges-, szellemi-, anyagi-, természeti 
érték, vagy termék, amely a magyarságra jellemző és közismert. A magyar nemzeti értékek rendszerezése és 
támogatása jelentősen növelheti hírnevünket és megbecsülésünket világszerte, és hozzájárul az új nemzedékek 
nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, valamint megerősítéséhez. A magyar nemzeti 
értékek összegyűjtésével jön létre a Magyar Értéktár.  
A hungarikum olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a történelmi vagy a mai 
Magyarországra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság 
csúcsteljesítménye. A hungarikumot a Magyar Értéktárból egyedi értékelés alapján a Hungarikum Bizottság 
választja ki és minősíti hungarikummá. 
A nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát a települési értéktárak adják, amelynek létrehozásáról a települési 
önkormányzatok dönthetnek. Ez a feladat múzeumokra, meglévő közgyűjteményekre, intézményekre 
delegálható, vagy az önálló Települési Értéktár Bizottságra ruházható.  
A T. Képviselő-testület 123/2013. (V.30.) sz. határozatával döntött a települési értéktár létrehozásáról és egyúttal 
felkérte az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy készítse elő az értéktár létrehozásával kapcsolatos 
ütemtervet.  
Az ütemterv az alábbiak szerinti: 
 

1. Felhívás kerüljön közzétételre az Új Gyáli Újság októberi számában a helyi értékek feltérképezésére. 
Az értéktárba bárki kezdeményezheti nemzeti érték felvételét.  

2. Javaslat Települési Értéktár Bizottság létrehozására a Képviselő-testület felé. 
Amennyiben az értéktár kialakítása mellett dönt a testület, Települési Értéktár Bizottságot kell alakítani. 
A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény 
létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. 
A bizottság összeállítására több módozat lehetséges: 
1.) önkormányzati állandó bizottság létrehozása, vagy már létező bizottság feladatkörének 
kibővítése (SZMSZ módosításával jár). 
2.) külön szakmai bizottság alakítása. 
3.) már korábban is létező, helyi értékek gondozását végző állami, önkormányzati, egyházi vagy 
társadalmi szervezet, illetve általa fenntartott intézmény, ezek szervezeti egységei, továbbá más, a 
település fejlesztésében tevékenykedő külső területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezet. 
A 2.2. szerinti külön szakmai bizottság létrehozása javasolt, akik széleskörű ismeretekkel bírnak a 
különböző a helyi értékek felkutatásában. 

3. Gyáli Települési Értéktár Bizottság (összesen 3 fő) elnökének és tagjainak megválasztása. 
4. Gyáli Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. 
5. Határozathozatal a beérkező javaslatokról. 

 
A település helyi jelentőséget meghaladó összegyűjtött értékeit a megyei önkormányzatokhoz kell 
eljuttatni, ahonnan az országos, vagy nemzetközi jelentőségű értékeket tovább küldik a Hungaricum 
Bizottságnak.  
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A Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gyűjteményében a következő, szakterületenkénti kategóriák 
szerint kell azonosítani és rendszerezni:  

 agrár- és élelmiszer-gazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, 
halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;  

 egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi 
termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, 
gyógyvíz- és fürdőkultúra;  

 épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt 
épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését 
szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;  

 ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi 
termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és 
műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;  

 kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a 
népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet 
és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, 
kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, 
világörökségi helyszínek;  

 sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő 
eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy 
szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;  

 természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és 
biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, 
természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert 
körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;  

 turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a 
turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe 
tartozó étel- és italkészítési eljárások.  

 
Kérem a képviselő-testületet, hogy fentiek szerint a határozati javaslatot fogadják el az értéktár létrehozásáról, a 
bizottság felállításáról és annak Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásáról. 
 
Határozati javaslat I:  
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

a.) - a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és 3. § (1-2) 
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére - települési értéktárat, 
annak gondozására Gyáli Települési Értéktár Bizottságot hoz létre. 

b.)  felkéri a polgármestert, hogy ezen döntéséről a Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét 
tájékoztassa. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Pápai Mihály polgármester  
 
Határozati javaslat II:  
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyáli Települési Értéktár Bizottság elnökének megválasztja:  
A Bizottság elnöke: ……………….  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
Határozati javaslat III:  
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyáli Települési Értéktár Bizottság tagjának megválasztja:  
A Bizottság tagja: ……………….  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Pápai Mihály polgármester  
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Határozati javaslat IV:  
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyáli Települési Értéktár Bizottság tagjának megválasztja:  
A Bizottság tagja: ……………….  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
Határozati javaslat V:  
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyáli Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési 
Szabályzatát jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerint fogadja el.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  

 
A II-IV. határozati javaslatok elfogadása minősített, az I. és V. határozati javaslatok elfogadása egyszerű 
szótöbbséget igényelnek. 

 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

Az előterjesztést készítette:  Gazdikné Kasa Csilla bizottsági elnök 

 

Gyál, 2013. október 11. 
 
 
 
 
         Pánczél Károly 
          alpolgármester  



 4

1. számú melléklet  
 
 

A GYÁLI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról 
szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak alapján - a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 
Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg:  
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. A bizottság hivatalos megnevezése: Gyáli Települési Értéktár Bizottság  
2. A bizottság székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112.-114.  
3. A bizottság létszáma: 3 fő  
4. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza  
 

II. A BIZOTTSÁG FELADAT-ÉS HATÁSKÖRE 
 

A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. 
rendelet tartalmazza.  
 

III. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 
 

1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. 
rendelet, és az e szabályzatban foglaltak szerint végzi. 
A bizottság feladata a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, 
gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. 
Munkájába be kell vonni a helyi közművelődési feladatellátás intézményét az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtárat is. 
A működéshez és feladatellátáshoz szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat 
biztosítja. 
2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer  tartja.  
3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig (január 31., és július 31.) beszámol 
tevékenységéről Gyál Város  Önkormányzata Képviselő-testületének.  
4. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy 
kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus 
úton megkaphassák.  
Indokolt esetben a bizottság telefonon is összehívható.  
5. A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a www.gyal.hu 
honlapon keresztül tájékoztathatja.  
6. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a napirend kivételes esetben 
szóban is előterjeszthető.  
7. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén az elnök által felkért egyik bizottsági tag helyettesíti.  
8. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a jelenléte szükséges. 
A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke állapítja meg. 9. Az ülés megnyitása, a 
határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad 
el.  
10. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.  
11. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.  
12. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a hozzászólót, aki 
eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a szót.  
13. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a szavazástól. (Igen, 
nem és tartózkodás együttállása esetén az elnök szavazata dönt.) 
14. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza.  
15. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat formájában hozza.  
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16. A határozatokat külön - külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell 
ellátni, feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a Gyáli TÉB  
(1/2013.10.30. Gyáli TÉB határozat) 
17. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:  
- az ülés időpontját és helyét,  
- a jelenlévők nevét,  
- a tárgyalt napirendi pontokat,  
- a tanácskozás lényegét,  
- a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait, állásfoglalását, véleményét,  
- a szavazás számszerű eredményét és  
- a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.  
18. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:  
- a tárgyalt írásbeli előterjesztés,  
- az írásban benyújtott kiegészítés,  
- a jelenléti ív.  
19. A bizottság ülése nyilvános, a tárgyalás napirendje szerint, az érintettek arra meghívást kaphatnak. 
20. A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési és 
Ügyfélszolgálati irodája biztosítja. 
 

IV. A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük alapján aktívan részt 
venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.  
2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő költségek 
megtérítésére jogosultak.  
 

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba.  
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1. számú függelék  
 

A GYÁLI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁHOZ 

 
 
 
 

Gyáli Települési Értéktár Bizottság elnöke és tagjai:  
 
 
1. Elnök: ………………………………, 2360 Gyál 
2. Tag: …………………………………, 2360 Gyál 
3. Tag: …………………………………, 2360 Gyál 
szám alatti lakosok.  
 



 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Millenniumi park 
                                                                                                                  tervezéséhez tervező kiválasztására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata tulajdonában van a gyáli 5609, 5610, 5619, 5620/1, 5620/2 és az 5627 hrsz-

ú ingatlan, amely természetben a Millenniumi park. A park teljes területe: 18 242 m2. Városunk további 
fejlődése érdekében megfogalmazódott a település zöldfelületeinek fejlesztése, melynek első lépcsője lehet a 
Millenniumi park átalakítása, amely során a kor követelményeinek megfelelő közpark alakulhatna ki. 

 

A park átalakítása során az alábbi szempontok megvalósítását tűztük ki célul: 
 - a parknak egy új bejárati rész kialakítása 
 - a parkoló átépítése, közút csatlakozásának kiépítése  
 - viacolor járda kiépítése a park egész területén 
 - futópálya, illetve szabadtéri edzőhely kialakítása 
 - új köztéri megvilágítás-földkábeles kivitelezéssel 
 - új növények, fák ültetése 
 - pihenő helyek kialakítása 
 - a meglévő katonai emlékmű átépítése 
 - a lezárt temető problémájának megoldása 
 - új köztéri bútorok elhelyezése 

 

A fenti feladat megvalósításának első lépéseként szükséges tájépítészeti és kerttervezési tanulmány, illetve 
kivitelezési tervek elkészítésére. 
A tanulmányterv és kiviteli terv elkészítésére ajánlatkérés került kiküldésre, melyre az alábbi ajánlatok érkeztek: 

Cég neve Tanulmány terv Kiviteli terv 

Studió73 1.500.000.- +ÁFA Minimális – 6.202.280.- +ÁFA
Átlagos – 8.208.900.- +ÁFA

Tervezői – 11.127.620.- +ÁFA

Panda Pont Kft. 2.180.000.-+ÁFA 3.290.000.- + ÁFA

Deep Forest Kft. 1.515.000.-+ÁFA 1.030.000.- + ÁFA

Solitaire-X Kft. 1.250.000.- +ÁFA 5.010.000.- +ÁFA
 

A fenti táblázat és a mellékelt tervezési árajánlatok alapján, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
szíveskedjen határozatát meghozni. 
 

Határozati javaslat: 
 Gyál Város Önkormányzatának Képviselő- testülete: 

1.) a Millenniumi parkot a kor követelményeinek megfelelően az előterjesztésben foglaltak szerint 
átalakítja.  

2.) elfogadja az ajánlatot tevő Deep Forest Kft. ajánlatát, és szerződést kíván kötni a céggel az ajánlatban 
szereplő 2.545.000 Ft+ÁFA értékben a fenti munkákra, melyhez 2014. évi költségvetésben fedezetet 
biztosít. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2014. március 31. 
Felelős:  Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
                                                         Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 
 
Gyál, 2013. szeptember 20.        

       Pápai Mihály  
          polgármester 























Tárgy: Javaslat a gyáli 403/1 hrsz.-ú út (Jókai Mór utca) 
tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Építéshatósági Irodája a 7726-2/2008. számú 
határozatában a város településrendezési tervének SZT/4 számú szabályozási tervlapjának megfelelően 
engedélyezte a gyáli 403 hrsz.-ú ingatlan telekalakítását, amely során a Jókai Mór utca szélesítését elősegítve 
kialakításra került a 403/1 hrsz.-ú 48m2 nagyságú út. Fenti ingatlan, amely már a telekalakítás előtt  
közterületként funkcionált, továbbra is magántulajdonba maradt és a Kisfal-Lak Mérnöki és Szolgáltató Kft. 
(2360 Gyál, Kisfaludy u. 9.) tulajdonát képezi. 

 Tárgyi út tulajdonosa a mellékelt megkeresésben foglaltaknak megfelelően az út tulajdonjogát 
térítésmentesen, anyagi ellentételezés nélkül felajánlja Gyál Város Önkormányzata részére, hogy ezzel is segítse 
a Jókai Mór utca településrendezési terv szerinti szabályozását. 

 Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) a Kisfal-Lak Mérnöki és Szolgáltató Kft. (2360 Gyál, Kisfaludy u. 9.) tulajdonában lévő 403/1 hrsz.-ú 

48m2 területű út megnevezésű földrészletet – a tulajdonos felajánlása alapján – térítésmentesen, 
köszönettel tulajdonba veszi. 

 
b.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 

 

Határidő:  2013. november 30. 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 

 

Gyál, 2013. szeptember 30. 

   

 

                                                                                                                         Pápai Mihály 
   polgármester 

Melléklet :  1 pld. megkeresés 
  1 pld. vázrajz 
  1 pld. tulajdoni lap 
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