
 
 
 
 
 
 
Szám: 12662/2013. 

 
 

M E G H Í V Ó 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2013. november  28-án (csütörtök) 18.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2013. október 31-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 szociális rendelet módosítására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Javaslat a 2014. évre vonatkozó köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Javaslat likviditási hitel újrafelvételére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat az ÁROP-3.A.2-2013-0008 kódszámú pályázatának megvalósítására irányuló 
szervezetfejlesztési tevékenység közbeszerzésének lezárására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat a stratégiai zajtérkép elkészítésére létrehozott társulási megállapodás megszüntetésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

8. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2014. évi munkatervére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 
 



9. Javaslat Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőinek jutalmazására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat állati melléktermék gyűjtőhely megszüntetésére, valamint új gyűjtőhely kialakítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

4. Javaslat szociális parcellák kijelölésére 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Javaslat platán fák vásárlására a Bem József utcai köztemetőbe 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

6. Javaslat a gyáli 0164/12-13-14 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásával és telekalakításával 
kapcsolatosan 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat Gyál Város Önkormányzata és a BKK közötti finanszírozási szerződés hatályának 
elismerésére  

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

8. Egyebek 
 
Zárt ülés: 
 

9. Javaslat Közművelődési Díj adományozására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

10. Javaslat a PMPSZ intézményvezetői pályázatok véleményezésére 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

11. Javaslat fellebbezés elbírálására 
 
 Előterjesztő: Kojnok Balázs irodavezető 
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Gyál, 2013. november 21.  
 
       Tisztelettel: 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2013. október 31-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A 2013. október 31-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 november 12-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:      108.882 e Ft   79.938 e Ft  73,42 % 
 iparűzési adó:   1.088.817 e Ft              841.652 e Ft  77,30 % 
 építményadó:      205.299 e Ft              203.031 e Ft  98,90 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 202.496 e Ft összegű likviditási hitelkeretet október hónapban egyetlen alkalommal sem 
vettük igénybe. 
 

3./ A lekötött pénzeszközök állománya az alábbi: 
 

- Gyál jövője elnevezésű kötvénykibocsátásból származó lekötött pénzeszköz nagysága 2013. 
november 18-án  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 pénz eszközökből történő lekötésből pedig 
641.433 ,- Ft a november 18-ig realizált kamat összege. A 400 millió Ft óvadéki betét lekötéséből származó 
kamat összege: 32.612.479 ,- Ft. 

 
 
II. Törvényességi referens 
 
Az Alapítvány a Tulipán utcai óvodáért kérelemmel fordult a T. Képviselő-testület felé. Az Alapítvány eddigi 
székhelyét (2360 Gyál, Wesselényi u. 24.) az ingatlan tuladonosváltása miatt a szervezet a továbbiakban nem 
használhatja. Kéri, hogy az Alapítvány székhelye a Gyáli Tulipán Óvoda épülete, azaz a 2360 Gyál, Tulipán u. 
23. sz. alatti ingatlan lehessen.   
 
A civil szervezetekre vonatkozó jogszabályi előírások értelmében az Alapítványnak igazolnia kell a Budapest 
Környéki Törvényszék felé a székhelyhasználat jogosságát.  
 
Tekintettel arra, hogy az Alapítvány tevékenységével a Gyáli Tulipán Óvodát támogatja, kérem a T. Képviselő-
testületet, hogy tulajdonosként nyilatkozatával járuljon hozzá, hogy az Alapítvány a Tulipán utcai Óvodáért a 
2360 Gyál, Tulipán u. 23. sz. alatti ingatlant székhelyeként használja.  
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Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
1.  hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát képező 2360 Gyál, Tulipán u. 23. sz. alatti ingatlant Alapítvány a 
Tulipán utcai Óvodáért ingyenes használat jogcímén székhelyeként használja, és ezt a bírósági nyilvántartásban 
feltüntesse. 
2. felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
III. Igazgatási Iroda 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy – a 2009-ben beindított program folytatásaként – a humán 
papilloma vírus (HPV) által okozott méhnyakrák és nemi szervi szemölcsök elleni védőoltást 2013-ban a (2000. 
január 1-je és 2000. december 31-e között született) 264 fő állandó lakóhellyel rendelkező fiatal közül 
 
 69 fő leány 
 42 fő fiú 
vette igénybe térítésmentesen. 
 
A leányok méhnyakrák elleni oltásához szükséges CERVAREX szuszpenziós injekciót a GlaxoSmithKline 
Kft.15.500,- Ft bruttó áron biztosította. 
A 69 fő leány közül 12 fő szociálisan rászoruló volt. A szociálisan rászoruló gyermekek oltásához szükséges 
vakcinát a Vöröskereszt biztosította a 2012. decemberi pályázatunk alapján, mely 558.000,- Ft megtakarítást 
jelentett önkormányzatunknak. Az 57 fő leány háromszori oltásához szükséges vakcina megvásárlása 
2.650.500,- forintba került.  
 
A fiúk részére is adható nemi szervi szemölcsök elleni védőoltást az MSD Pharma Hungary Kft. 15.700,- Ft 
bruttó áron biztosította. 
Az 42 fő fiú háromszori oltásához szükséges vakcina megvásárlása 1.978.200,- forintba került. 
 
Tájékoztatásul csatolom a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerületétől 2013. október 25-én 
érkezett levelet, melynek tárgya a Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola 2014/2015. tanévre 
vonatkozó szakképzési beiskolázási terve. (1. sz. melléklet) 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2013. szeptember havi tevékenységéről készített kimutatását.  
A  Gyáli Polgármesteri Hivatal pénzügyi jelentéseinek összegzése alapján a közterület-felügyelet által kirótt 
bírságokból ténylegesen befolyt összeg: 2013. október 31-ig:   3.265.000-Ft.  
 
IV. Városfejlesztési Iroda 
 
Közfoglalkoztatás: 
A 2013 szeptemberében – napi 6 órában - alkalmazásra került 13 fő közfoglalkoztatott szerződése 2013.11.30-án 
lejár. 2013. december 1-től, amennyiben érintettek elvállalják a további közmunkát, akkor a közfoglalkoztatási 
szerződések meghosszabbíthatók 2014.02.28-ig.  
 
2013. november hónapban 65 fő közfoglalkoztatott került téli közfoglalkoztatásra napi 8 órában a Start-munka 
program keretében 2014.04.30-ig. 57 fő takarítói munkakört, 3 fő adminisztrációs területet, 5 fő konyhai 
kisegítői feladatokat lát el. A 65 fő nagy része (maximum 55 fő) várhatóan 2013. decemberétől 3-4 hónapos 
képzésen vesz részt. 
 
 
VI. Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
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A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi az utak hóeltakarítását és 
síkosságmentesítését. 
 
A munkálatok a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet 
figyelembevételével előre maghatározott útvonalakon, a különféle útkategóriáknak megfelelő gyakorisággal és 
minőségben történnek. 
 
A gépi takarítási, jégmentesítési munkálatoknál elsőbbséget élveznek az egyes gyűjtő utak, továbbá az különféle 
intézményeket (pl. Egészségügyi központ, iskolák, Polgármesteri Hivatal) megközelítő útvonalai, majd ezt 
követik az kiszolgáló és lakó utak hóeltakarítása, ahol a gépjárművek járhatóságának biztosítása a feladat. 
 
Az egyes intézmények előtti parkolók, járdaszakaszok, buszmegállók takarítása közmunkásokból és Kft. 
dolgozókból álló hómunkásokkal kerül elvégzésre. A részletes tájékoztató és a hóeltakarítási térkép az 
beszámoló mellékletét képezi. 
 
 
 
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. november 19.  
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



 
A 2013. október 24-i testületi és bizottsági anyagok postázásáról a levelező szerver logja 
és az onkormanyzat@gyal.hu postafiók tartalma alapján a következőket lehet megállapítani 
időrendben haladva: 
 
Az onkormanyzat@gyal.hu címről 2013.10.24-én 13:44-kor lett elküldve a „KT 2013 10. 31” 
tárgyú levél a következő címekre: 
<czotter.ferenc.laszlo@gyal.hu> 
<cseszko.tibor@gyal.hu> 
<eros.jozsef@gyal.hu> 
<fa.cecilia@gyal.hu>,  
<fa.zsuzsanna@gyal.hu>, 
<gacsi.kiss.dezsone@gyal.hu>,  
<kasa.csilla@gyal.hu>,  
<lakos.peter@gyal.hu>,  
<panczel.karoly@gyal.hu>,  
<papai.mihaly@gyal.hu>,  
<veghtibor.ogy@gmail.com>,  
<veghneildiko@halasztelek.hu>, 
<veghne.bagya.ildiko@gyal.hu>,  
<vinnai.tibor@gyal.hu>, 
<zabanne.nagy.gyongyi@gyal.hu> 
<badics.ferenc@gyal.hu>,  
<botlik.zoltan@gyal.hu>,  
<diera.eva@gyal.hu>, 
<jegyzo@gyal.hu>, 
<kiss.istvan@gyal.hu>,  
<kojnok.balazs@gyal.hu>,  
<sandor.tamas@gyal.hu>,  
<savai.maria@gyal.hu>,  
<szabo.jozsefne@gyal.hu>,  
<toth.istvanne@gyal.hu> 
 
A levélre 2013.10.24 13:48-kor, az 1. mellékletben található üzenet érkezett. 
 
Eszerint a szerver nem tudta továbbítani a levelet a következő címekre:  
 
veghtibor.ogy@gmail.com 
veghneildiko@halasztelek.hu 
 
A hiba oka az hogy, a fogadó szerver, konkrétan a gmail-smtp-in.l.google.com valamint a 
remote.halasztelek.hu nem fogadta a levelet, mert annak mérete nagyobb, mint amekkora 
azokon a szervereken engedélyezett. 
 
A levélre 2013.10.24 13:48-kor a 2. mellékletben található üzenet érkezett. 
 
Eszerint a szerver nem tudta továbbítani a levelet a következő címre:  
 
kasa@ady-gyal.hu 
 
A hiba oka az, hogy a fogadó szerver, konkrétan az ASPMX.L.GOOGLE.COM 
 nem fogadta a levelet, mert annak mérete nagyobb, mint amekkora azon a szerveren 
engedélyezett. 
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2013.10:24  13:50 és 14:00 között a következő tárgyú levelek lettek postázva: 
PGB 2013 10 28 
SZEKB 2013 10 30 
ISKB 2013 10 30 
OKB 2013 10 30 
 
Ezek közül az „OKB 2013 10 30” tárgyú levélre a 3. mellékletben található hibaüzenet 
érkezett. 
 
Eszerint a szerver nem tudta továbbítani a levelet a következő címre:  
 
veghneildiko@halasztelek.hu 
 
A hiba oka az hogy, a fogadó szerver, konkrétan a remote.halasztelek.hu nem fogadta a 
levelet, mert annak a levélszűrője szerint az „OKB 2013 10 30” tárgyú levél tartalma 
levélszemét. 
 
Az onkormanyzat@gyal.hu címről 2013.10.24-én 14:01-kor lett elküldve az „Együttes ülés 
2013 10 31” tárgyú levél a következő címekre: 
<badics.ferenc@gyal.hu>, 
<botlik.zoltan@gyal.hu>,  
<czotter.ferenc.laszlo@gyal.hu>, 
<cseszko.tibor@gyal.hu>,  
<eros.jozsef@gyal.hu>,  
<fa.cecilia@gyal.hu>,  
<fa.zsuzsanna@gyal.hu>, 
<gacsi.kiss.dezsone@gyal.hu>,  
<kasa.csilla@gyal.hu>,  
<lakos.peter@gyal.hu>,  
<panczel.karoly@gyal.hu>,  
<papai.mihaly@gyal.hu>,  
<veghtibor.ogy@gmail.com>,  
<veghne.bagya.ildiko@gyal.hu>,  
<vinnai.tibor@gyal.hu>,  
<zabanne.nagy.gyongyi@gyal.hu> 
 
A levélre 2013.10.24 14:03-kor, a 4. mellékletben található üzenet érkezett. 
 
Eszerint a szerver nem tudta továbbítani a levelet a következő címre:  
 
veghtibor.ogy@gmail.com 
 
A hiba oka az hogy, a fogadó szerver, konkrétan a gmail-smtp-in.l.google.com nem fogadta a 
levelet, mert annak mérete nagyobb, mint amekkora azon a szerveren engedélyezett. 
 
 
2013.10.24 14:03-kor a 5. mellékletben található üzenet érkezett. 
 
Eszerint a szerver nem tudta továbbítani a levelet a következő címre:  
 
veghneildiko@halasztelek.hu 
 
A hiba oka az hogy, a fogadó szerver, konkrétan a remote.halasztelek.hu nem fogadta a 
levelet, mert annak mérete nagyobb, mint amekkora azon a szerveren engedélyezett. 

mailto:onkormanyzat@gyal.hu
mailto:badics.ferenc@gyal.hu
mailto:botlik.zoltan@gyal.hu
mailto:czotter.ferenc.laszlo@gyal.hu
mailto:cseszko.tibor@gyal.hu
mailto:eros.jozsef@gyal.hu
mailto:fa.cecilia@gyal.hu
mailto:fa.zsuzsanna@gyal.hu
mailto:gacsi.kiss.dezsone@gyal.hu
mailto:kasa.csilla@gyal.hu
mailto:lakos.peter@gyal.hu
mailto:panczel.karoly@gyal.hu
mailto:papai.mihaly@gyal.hu
mailto:veghtibor.ogy@gmail.com
mailto:veghne.bagya.ildiko@gyal.hu
mailto:vinnai.tibor@gyal.hu
mailto:zabanne.nagy.gyongyi@gyal.hu


 
 
Szintén 2013.10.24 14:03-kor érkezett a fenti levélre a 6. mellékletben található üzenet. 
 
Eszerint a szerver nem tudta továbbítani a levelet a következő címre:  
 
kasa@ady-gyal.hu 
 
A hiba oka az, hogy a fogadó szerver, konkrétan az ASPMX.L.GOOGLE.COM 
 nem fogadta a levelet, mert annak mérete nagyobb, mint amekkora azon a szerveren 
engedélyezett. 
 
 
 
Gyál, 2013. november 14.    Surányi András  
       informatikus 
 
 
 
A bizottsági ülések anyagának elektronikus úton történő postázásáról minden képviselő külön 
SMS-ben is kapott értesítést 2013. november 13-án 14.45 órakor. 
Az SMS-t követően Erős József és Véghné Bágya Ildikó telefonon jelezte, hogy nem kapta 
meg a bizottsági anyagokat, ekkor mindenkivel megpróbáltam telefonon felvenni a 
kapcsolatot a postázás tényét illetően. Néhány képviselőt nem tudtam telefonon elérni. 
(Gazdikné Kasa Csilla, Cseszkó Tibor, Végh Tibor) 
Az informatikussal történt egyeztetés után a problémás eseteknek,- így azoknak is, akik nem 
jelezték ugyan személyesen, de a címéről jelzés érkezett, hogy nem sikerült továbbítani az 
anyagot - egy olyan alkalmazáson keresztül (www.toldacuccot.hu) küldtük ki az e-mail-eket, 
amely bármilyen terjedelmű anyagot képes továbbítani. Ilyenkor egy jelzés érkezik az illető 
postafiókjára, hogy üzenete érkezett, de magát a levelet külön meg kell nyitnia, ha el akarja 
olvasni azt. 
 
Ezt követően senkitől nem érkezett visszajelzés. 
 
Gyál, 2013. november 21. 
 
 
         Tóth Istvánné  
         szervezési ügyintéző 

http://www.toldacuccot.hu/


Mellékletek: 
 

1. Melléklet 
 

This is the mail system at host hunor.gyalph.lan. 
 
I'm sorry to have to inform you that your message could not 
be delivered to one or more recipients. It's attached below. 
 
For further assistance, please send mail to postmaster. 
 
If you do so, please include this problem report. You can 
delete your own text from the attached returned message. 
 
                   The mail system 
 
<veghtibor.ogy@gmail.com>: message size 59804917 exceeds size limit 
35882577 of 
    server gmail-smtp-in.l.google.com[173.194.66.27] 
 
<veghneildiko@halasztelek.hu>: message size 59804917 exceeds size limit 
    35840000 of server remote.halasztelek.hu[213.181.208.52] 
 
 
Reporting-MTA: dns; hunor.gyalph.lan 
X-Postfix-Queue-ID: C98902E18E1 
X-Postfix-Sender: rfc822; onkormanyzat@gyal.hu 
Arrival-Date: Thu, 24 Oct 2013 13:48:42 +0200 (CEST) 
 
Final-Recipient: rfc822; veghtibor.ogy@gmail.com 
Original-Recipient: rfc822;veghtibor.ogy@gmail.com 
Action: failed 
Status: 5.3.4 
Diagnostic-Code: X-Postfix; message size 59804917 exceeds size limit 
35882577 
    of server gmail-smtp-in.l.google.com[173.194.66.27] 
 
Final-Recipient: rfc822; veghneildiko@halasztelek.hu 
Original-Recipient: rfc822;veghneildiko@halasztelek.hu 
Action: failed 
Status: 5.3.4 
Diagnostic-Code: X-Postfix; message size 59804917 exceeds size limit 
35840000 
    of server remote.halasztelek.hu[213.181.208.52] 
 
 
Return-Path: <onkormanyzat@gyal.hu> 
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) 
 by hunor.gyalph.lan (Postfix) with ESMTP id C98902E18E1; 
 Thu, 24 Oct 2013 13:48:42 +0200 (CEST) 
X-Virus-Scanned: by amavisd-new-2.6.5 (20110407) (Debian) at gyalph.lan 
Received: from mail.gyal.hu ([127.0.0.1]) 
 by localhost (hunor.gyalph.lan [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 
10024) 
 with ESMTP id 3bWHfFtjcF9A; Thu, 24 Oct 2013 13:48:37 +0200 (CEST) 
Received: from [127.0.0.1] (unknown [10.0.0.1]) 
 by hunor.gyalph.lan (Postfix) with ESMTPSA id 1EF6B2E18DA; 
 Thu, 24 Oct 2013 13:48:26 +0200 (CEST) 
Message-ID: <52690A79.3010000@gyal.hu> 
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Disposition-Notification-To: "onkormanyzat@gyal.hu" <onkormanyzat@gyal.hu> 
Date: Thu, 24 Oct 2013 13:54:33 +0200 
From: "onkormanyzat@gyal.hu" <onkormanyzat@gyal.hu> 
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:24.0) Gecko/20100101 
Thunderbird/24.0.1 
MIME-Version: 1.0 
To: Czotter Ferenc <czotter.ferenc.laszlo@gyal.hu>, =?ISO-8859-2?Q?Cseszk?= 
 =?ISO-8859-2?Q?=F3_Tibor?= <cseszko.tibor@gyal.hu>, =?ISO-8859-2?Q?Er=F5?= 
 =?ISO-8859-2?Q?s_J=F3zsef?= <eros.jozsef@gyal.hu>, =?ISO-8859-2?Q?=22Fa_?= 
 =?ISO-8859-2?Q?Cec=EDlia_dr=2E=22?= <fa.cecilia@gyal.hu>,  
 Fa Zsuzsanna <fa.zsuzsanna@gyal.hu>, 
 =?ISO-8859-2?Q?G=E1csi_Kiss_Dezs=F5n=E9?= <gacsi.kiss.dezsone@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Gazdikn=E9_Kasa_Csilla?= <kasa.csilla@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Lakos_P=E9ter?= <lakos.peter@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?P=E1ncz=E9l_K=E1roly?= <panczel.karoly@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?P=E1pai_Mih=E1ly?= <papai.mihaly@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?V=E9gh_Tibor?= <veghtibor.ogy@gmail.com>,  
 =?ISO-8859-2?Q?V=E9ghn=E9_B=E1gya_Ildik=F3?= 
 <veghneildiko@halasztelek.hu>, =?ISO-8859-2?Q?V=E9ghn=E9_B=E1gya_Ild?= 
 =?ISO-8859-2?Q?ik=F3?= <veghne.bagya.ildiko@gyal.hu>,  
 Vinnai Tibor <vinnai.tibor@gyal.hu>, 
 =?ISO-8859-2?Q?Zab=E1nn=E9_Nagy_Gy=F6ngyi?= 
 <zabanne.nagy.gyongyi@gyal.hu>, Badics Ferenc <badics.ferenc@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Botlik_Zolt=E1n?= <botlik.zoltan@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Diera_=C9va?= <diera.eva@gyal.hu>, =?ISO-8859-
2?Q?Jegyz=F5?= 
 <jegyzo@gyal.hu>, =?ISO-8859-2?Q?Kiss_Istv=E1n?= <kiss.istvan@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Kojnok_Bal=E1zs?= <kojnok.balazs@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?S=E1ndor_Tam=E1s?= <sandor.tamas@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?S=E1vai_M=E1ria?= <savai.maria@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Szab=F3_J=F3zsefn=E9?= <szabo.jozsefne@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?T=F3th_Istv=E1nn=E9?= <toth.istvanne@gyal.hu> 
Subject: KT 2013 10 31 
Content-Type: multipart/mixed; 
 boundary="------------080002030609090708090500" 
X-Antivirus: avast! (VPS 131023-1, 2013.10.23), Outbound message 
X-Antivirus-Status: Clean 

 
 
2. Melléklet 
 

This is the mail system at host hunor.gyalph.lan. 
 
I'm sorry to have to inform you that your message could not 
be delivered to one or more recipients. It's attached below. 
 
For further assistance, please send mail to postmaster. 
 
If you do so, please include this problem report. You can 
delete your own text from the attached returned message. 
 
                   The mail system 
 
<kasa@ady-gyal.hu>: message size 59805613 exceeds size limit 35882577 of 
server 
    ASPMX.L.GOOGLE.COM[173.194.66.26] 
 
 
Reporting-MTA: dns; hunor.gyalph.lan 
X-Postfix-Queue-ID: 1CFB52E18DA 
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X-Postfix-Sender: rfc822; onkormanyzat@gyal.hu 
Arrival-Date: Thu, 24 Oct 2013 13:49:02 +0200 (CEST) 
 
Final-Recipient: rfc822; kasa@ady-gyal.hu 
Original-Recipient: rfc822;kasa@ady-gyal.hu 
Action: failed 
Status: 5.3.4 
Diagnostic-Code: X-Postfix; message size 59805613 exceeds size limit 
35882577 
    of server ASPMX.L.GOOGLE.COM[173.194.66.26] 
 
 
Return-Path: <onkormanyzat@gyal.hu> 
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) 
 by hunor.gyalph.lan (Postfix) with ESMTP id 1CFB52E18DA 
 for <kasa@ady-gyal.hu>; Thu, 24 Oct 2013 13:49:02 +0200 (CEST) 
X-Virus-Scanned: by amavisd-new-2.6.5 (20110407) (Debian) at gyalph.lan 
Received: from mail.gyal.hu ([127.0.0.1]) 
 by localhost (hunor.gyalph.lan [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 
10024) 
 with ESMTP id M4QUbTKOoJOo for <kasa@ady-gyal.hu>; 
 Thu, 24 Oct 2013 13:48:56 +0200 (CEST) 
Received: by hunor.gyalph.lan (Postfix, from userid 108) 
 id B16B02E18E4; Thu, 24 Oct 2013 13:48:51 +0200 (CEST) 
X-Sieve: Pigeonhole Sieve 0.2.6 
X-Sieve-Redirected-From: kasa.csilla@gyal.hu 
Delivered-To: kasa.csilla@gyal.hu 
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) 
 by hunor.gyalph.lan (Postfix) with ESMTP id 9AA4C2E18E2; 
 Thu, 24 Oct 2013 13:48:43 +0200 (CEST) 
X-Virus-Scanned: by amavisd-new-2.6.5 (20110407) (Debian) at gyalph.lan 
Received: from mail.gyal.hu ([127.0.0.1]) 
 by localhost (hunor.gyalph.lan [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 
10024) 
 with ESMTP id 3bWHfFtjcF9A; Thu, 24 Oct 2013 13:48:37 +0200 (CEST) 
Received: from [127.0.0.1] (unknown [10.0.0.1]) 
 by hunor.gyalph.lan (Postfix) with ESMTPSA id 1EF6B2E18DA; 
 Thu, 24 Oct 2013 13:48:26 +0200 (CEST) 
Message-ID: <52690A79.3010000@gyal.hu> 
Disposition-Notification-To: "onkormanyzat@gyal.hu" <onkormanyzat@gyal.hu> 
Date: Thu, 24 Oct 2013 13:54:33 +0200 
From: "onkormanyzat@gyal.hu" <onkormanyzat@gyal.hu> 
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:24.0) Gecko/20100101 
Thunderbird/24.0.1 
MIME-Version: 1.0 
To: Czotter Ferenc <czotter.ferenc.laszlo@gyal.hu>, =?ISO-8859-2?Q?Cseszk?= 
 =?ISO-8859-2?Q?=F3_Tibor?= <cseszko.tibor@gyal.hu>, =?ISO-8859-2?Q?Er=F5?= 
 =?ISO-8859-2?Q?s_J=F3zsef?= <eros.jozsef@gyal.hu>, =?ISO-8859-2?Q?=22Fa_?= 
 =?ISO-8859-2?Q?Cec=EDlia_dr=2E=22?= <fa.cecilia@gyal.hu>,  
 Fa Zsuzsanna <fa.zsuzsanna@gyal.hu>, 
 =?ISO-8859-2?Q?G=E1csi_Kiss_Dezs=F5n=E9?= <gacsi.kiss.dezsone@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Gazdikn=E9_Kasa_Csilla?= <kasa.csilla@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Lakos_P=E9ter?= <lakos.peter@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?P=E1ncz=E9l_K=E1roly?= <panczel.karoly@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?P=E1pai_Mih=E1ly?= <papai.mihaly@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?V=E9gh_Tibor?= <veghtibor.ogy@gmail.com>,  
 =?ISO-8859-2?Q?V=E9ghn=E9_B=E1gya_Ildik=F3?= 
 <veghneildiko@halasztelek.hu>, =?ISO-8859-2?Q?V=E9ghn=E9_B=E1gya_Ild?= 
 =?ISO-8859-2?Q?ik=F3?= <veghne.bagya.ildiko@gyal.hu>,  
 Vinnai Tibor <vinnai.tibor@gyal.hu>, 
 =?ISO-8859-2?Q?Zab=E1nn=E9_Nagy_Gy=F6ngyi?= 
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 <zabanne.nagy.gyongyi@gyal.hu>, Badics Ferenc <badics.ferenc@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Botlik_Zolt=E1n?= <botlik.zoltan@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Diera_=C9va?= <diera.eva@gyal.hu>, =?ISO-8859-
2?Q?Jegyz=F5?= 
 <jegyzo@gyal.hu>, =?ISO-8859-2?Q?Kiss_Istv=E1n?= <kiss.istvan@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Kojnok_Bal=E1zs?= <kojnok.balazs@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?S=E1ndor_Tam=E1s?= <sandor.tamas@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?S=E1vai_M=E1ria?= <savai.maria@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Szab=F3_J=F3zsefn=E9?= <szabo.jozsefne@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?T=F3th_Istv=E1nn=E9?= <toth.istvanne@gyal.hu> 
Subject: KT 2013 10 31 
Content-Type: multipart/mixed; 
 boundary="------------080002030609090708090500" 
X-Antivirus: avast! (VPS 131023-1, 2013.10.23), Outbound message 

X-Antivirus-Status: Clean 
 

3. Melléklet 
 
This is the mail system at host hunor.gyalph.lan. 
 
I'm sorry to have to inform you that your message could not 
be delivered to one or more recipients. It's attached below. 
 
For further assistance, please send mail to postmaster. 
 
If you do so, please include this problem report. You can 
delete your own text from the attached returned message. 
 
                   The mail system 
 
<veghneildiko@halasztelek.hu>: host remote.halasztelek.hu[213.181.208.52] 
said: 
    550 5.7.1 Message rejected as spam by Content Filtering. (in reply to 
end 
    of DATA command) 
 
 
Reporting-MTA: dns; hunor.gyalph.lan 
X-Postfix-Queue-ID: E97B62E18DA 
X-Postfix-Sender: rfc822; onkormanyzat@gyal.hu 
Arrival-Date: Thu, 24 Oct 2013 14:00:37 +0200 (CEST) 
 
Final-Recipient: rfc822; veghneildiko@halasztelek.hu 
Original-Recipient: rfc822;veghneildiko@halasztelek.hu 
Action: failed 
Status: 5.7.1 
Remote-MTA: dns; remote.halasztelek.hu 
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.7.1 Message rejected as spam by Content 
Filtering. 
 
 
Return-Path: <onkormanyzat@gyal.hu> 
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) 
 by hunor.gyalph.lan (Postfix) with ESMTP id E97B62E18DA 
 for <veghneildiko@halasztelek.hu>; Thu, 24 Oct 2013 14:00:37 +0200 
(CEST) 
X-Virus-Scanned: by amavisd-new-2.6.5 (20110407) (Debian) at gyalph.lan 
Received: from mail.gyal.hu ([127.0.0.1]) 
 by localhost (hunor.gyalph.lan [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 
10024) 
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 with ESMTP id poiy5uojGahG for <veghneildiko@halasztelek.hu>; 
 Thu, 24 Oct 2013 14:00:37 +0200 (CEST) 
Received: by hunor.gyalph.lan (Postfix, from userid 108) 
 id 493052E18E2; Thu, 24 Oct 2013 14:00:37 +0200 (CEST) 
X-Sieve: Pigeonhole Sieve 0.2.6 
X-Sieve-Redirected-From: veghne.bagya.ildiko@gyal.hu 
Delivered-To: veghne.bagya.ildiko@gyal.hu 
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) 
 by hunor.gyalph.lan (Postfix) with ESMTP id ECCE92E1854; 
 Thu, 24 Oct 2013 14:00:36 +0200 (CEST) 
X-Virus-Scanned: by amavisd-new-2.6.5 (20110407) (Debian) at gyalph.lan 
Received: from mail.gyal.hu ([127.0.0.1]) 
 by localhost (hunor.gyalph.lan [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 
10024) 
 with ESMTP id Ig0+fB4+aaLK; Thu, 24 Oct 2013 14:00:35 +0200 (CEST) 
Received: from [127.0.0.1] (unknown [10.0.0.1]) 
 by hunor.gyalph.lan (Postfix) with ESMTPSA id B44652E18E1; 
 Thu, 24 Oct 2013 14:00:32 +0200 (CEST) 
Message-ID: <52690D54.2020309@gyal.hu> 
Disposition-Notification-To: "onkormanyzat@gyal.hu" <onkormanyzat@gyal.hu> 
Date: Thu, 24 Oct 2013 14:06:44 +0200 
From: "onkormanyzat@gyal.hu" <onkormanyzat@gyal.hu> 
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:24.0) Gecko/20100101 
Thunderbird/24.0.1 
MIME-Version: 1.0 
To: =?ISO-8859-2?Q?Gazdikn=E9_Kasa_Csilla?= <kasa.csilla@gyal.hu>,  
 Fa Zsuzsanna <fa.zsuzsanna@gyal.hu>, 
 =?ISO-8859-2?Q?V=E9ghn=E9_B=E1gya_Ildik=F3?= 
 <veghne.bagya.ildiko@gyal.hu>, =?ISO-8859-2?Q?G=E1csi_Kiss_Dezs=F5n=E9?= 
 <gacsi.kiss.dezsone@gyal.hu>, =?ISO-8859-2?Q?P=E1ncz=E9l_K=E1roly?= 
 <panczel.karoly@gyal.hu>, =?ISO-8859-2?Q?P=E1pai_Mih=E1ly?= 
 <papai.mihaly@gyal.hu>, =?ISO-8859-2?Q?Diera_=C9va?= <diera.eva@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Jegyz=F5?= <jegyzo@gyal.hu>, =?ISO-8859-2?Q?Kojnok_Bal=E1?= 
 =?ISO-8859-2?Q?zs?= <kojnok.balazs@gyal.hu>, =?ISO-8859-2?Q?S=E1vai_M=E1?= 
 =?ISO-8859-2?Q?ria?= <savai.maria@gyal.hu>, =?ISO-8859-2?Q?Nagy_G=E1bo?= 
 =?ISO-8859-2?Q?rn=E9?= <nagy.gaborne@gyal.hu> 
Subject: OKB 2013 10 30 
Content-Type: multipart/mixed; 
 boundary="------------030500040700080503050308" 
X-Antivirus: avast! (VPS 131023-1, 2013.10.23), Outbound message 
X-Antivirus-Status: Clean 
 
 
4. Melléklet 

 
This is the mail system at host hunor.gyalph.lan. 
 
I'm sorry to have to inform you that your message could not 
be delivered to one or more recipients. It's attached below. 
 
For further assistance, please send mail to postmaster. 
 
If you do so, please include this problem report. You can 
delete your own text from the attached returned message. 
 
                   The mail system 
 
<veghtibor.ogy@gmail.com>: message size 56530219 exceeds size limit 
35882577 of 
    server gmail-smtp-in.l.google.com[173.194.66.27] 
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Reporting-MTA: dns; hunor.gyalph.lan 
X-Postfix-Queue-ID: 67FF52E1854 
X-Postfix-Sender: rfc822; onkormanyzat@gyal.hu 
Arrival-Date: Thu, 24 Oct 2013 14:03:41 +0200 (CEST) 
 
Final-Recipient: rfc822; veghtibor.ogy@gmail.com 
Original-Recipient: rfc822;veghtibor.ogy@gmail.com 
Action: failed 
Status: 5.3.4 
Diagnostic-Code: X-Postfix; message size 56530219 exceeds size limit 
35882577 
    of server gmail-smtp-in.l.google.com[173.194.66.27] 
 
 
Return-Path: <onkormanyzat@gyal.hu> 
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) 
 by hunor.gyalph.lan (Postfix) with ESMTP id 67FF52E1854 
 for <veghtibor.ogy@gmail.com>; Thu, 24 Oct 2013 14:03:41 +0200 
(CEST) 
X-Virus-Scanned: by amavisd-new-2.6.5 (20110407) (Debian) at gyalph.lan 
Received: from mail.gyal.hu ([127.0.0.1]) 
 by localhost (hunor.gyalph.lan [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 
10024) 
 with ESMTP id tQEu54eFrG4z; Thu, 24 Oct 2013 14:03:36 +0200 (CEST) 
Received: from [127.0.0.1] (unknown [10.0.0.1]) 
 by hunor.gyalph.lan (Postfix) with ESMTPSA id 205172E18E1; 
 Thu, 24 Oct 2013 14:03:26 +0200 (CEST) 
Message-ID: <52690DFC.6020209@gyal.hu> 
Disposition-Notification-To: "onkormanyzat@gyal.hu" <onkormanyzat@gyal.hu> 
Date: Thu, 24 Oct 2013 14:09:32 +0200 
From: "onkormanyzat@gyal.hu" <onkormanyzat@gyal.hu> 
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:24.0) Gecko/20100101 
Thunderbird/24.0.1 
MIME-Version: 1.0 
To: Badics Ferenc <badics.ferenc@gyal.hu>, =?ISO-8859-2?Q?Botlik_Zolt=E1?= 
 =?ISO-8859-2?Q?n?= <botlik.zoltan@gyal.hu>,  
 Czotter Ferenc <czotter.ferenc.laszlo@gyal.hu>, 
 =?ISO-8859-2?Q?Cseszk=F3_Tibor?= <cseszko.tibor@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Er=F5s_J=F3zsef?= <eros.jozsef@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?=22Fa_Cec=EDlia_dr=2E=22?= <fa.cecilia@gyal.hu>,  
 Fa Zsuzsanna <fa.zsuzsanna@gyal.hu>, 
 =?ISO-8859-2?Q?G=E1csi_Kiss_Dezs=F5n=E9?= <gacsi.kiss.dezsone@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Gazdikn=E9_Kasa_Csilla?= <kasa.csilla@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Lakos_P=E9ter?= <lakos.peter@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?P=E1ncz=E9l_K=E1roly?= <panczel.karoly@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?P=E1pai_Mih=E1ly?= <papai.mihaly@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?V=E9gh_Tibor?= <veghtibor.ogy@gmail.com>,  
 =?ISO-8859-2?Q?V=E9ghn=E9_B=E1gya_Ildik=F3?= 
 <veghne.bagya.ildiko@gyal.hu>, Vinnai Tibor <vinnai.tibor@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Zab=E1nn=E9_Nagy_Gy=F6ngyi?= 
 <zabanne.nagy.gyongyi@gyal.hu> 
Subject: =?ISO-8859-2?Q?Egy=FCttes_=FCl=E9s_2013_10_31?= 
Content-Type: multipart/mixed; 
 boundary="------------030405010503040008000500" 
X-Antivirus: avast! (VPS 131023-1, 2013.10.23), Outbound message 
X-Antivirus-Status: Clean 
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5. Melléklet 
 

This is the mail system at host hunor.gyalph.lan. 
 
I'm sorry to have to inform you that your message could not 
be delivered to one or more recipients. It's attached below. 
 
For further assistance, please send mail to postmaster. 
 
If you do so, please include this problem report. You can 
delete your own text from the attached returned message. 
 
                   The mail system 
 
<veghneildiko@halasztelek.hu>: message size 56530923 exceeds size limit 
    35840000 of server remote.halasztelek.hu[213.181.208.52] 
 
 
Reporting-MTA: dns; hunor.gyalph.lan 
X-Postfix-Queue-ID: 52C8F2E18E1 
X-Postfix-Sender: rfc822; onkormanyzat@gyal.hu 
Arrival-Date: Thu, 24 Oct 2013 14:03:54 +0200 (CEST) 
 
Final-Recipient: rfc822; veghneildiko@halasztelek.hu 
Original-Recipient: rfc822;veghneildiko@halasztelek.hu 
Action: failed 
Status: 5.3.4 
Diagnostic-Code: X-Postfix; message size 56530923 exceeds size limit 
35840000 
    of server remote.halasztelek.hu[213.181.208.52] 
 
 
Return-Path: <onkormanyzat@gyal.hu> 
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) 
 by hunor.gyalph.lan (Postfix) with ESMTP id 52C8F2E18E1 
 for <veghneildiko@halasztelek.hu>; Thu, 24 Oct 2013 14:03:54 +0200 
(CEST) 
X-Virus-Scanned: by amavisd-new-2.6.5 (20110407) (Debian) at gyalph.lan 
Received: from mail.gyal.hu ([127.0.0.1]) 
 by localhost (hunor.gyalph.lan [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 
10024) 
 with ESMTP id bIcq+kEiJxkL for <veghneildiko@halasztelek.hu>; 
 Thu, 24 Oct 2013 14:03:49 +0200 (CEST) 
Received: by hunor.gyalph.lan (Postfix, from userid 108) 
 id AEC322E18AD; Thu, 24 Oct 2013 14:03:47 +0200 (CEST) 
X-Sieve: Pigeonhole Sieve 0.2.6 
X-Sieve-Redirected-From: veghne.bagya.ildiko@gyal.hu 
Delivered-To: veghne.bagya.ildiko@gyal.hu 
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) 
 by hunor.gyalph.lan (Postfix) with ESMTP id 369A72E18E2; 
 Thu, 24 Oct 2013 14:03:42 +0200 (CEST) 
X-Virus-Scanned: by amavisd-new-2.6.5 (20110407) (Debian) at gyalph.lan 
Received: from mail.gyal.hu ([127.0.0.1]) 
 by localhost (hunor.gyalph.lan [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 
10024) 
 with ESMTP id tQEu54eFrG4z; Thu, 24 Oct 2013 14:03:36 +0200 (CEST) 
Received: from [127.0.0.1] (unknown [10.0.0.1]) 
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 by hunor.gyalph.lan (Postfix) with ESMTPSA id 205172E18E1; 
 Thu, 24 Oct 2013 14:03:26 +0200 (CEST) 
Message-ID: <52690DFC.6020209@gyal.hu> 
Disposition-Notification-To: "onkormanyzat@gyal.hu" <onkormanyzat@gyal.hu> 
Date: Thu, 24 Oct 2013 14:09:32 +0200 
From: "onkormanyzat@gyal.hu" <onkormanyzat@gyal.hu> 
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:24.0) Gecko/20100101 
Thunderbird/24.0.1 
MIME-Version: 1.0 
To: Badics Ferenc <badics.ferenc@gyal.hu>, =?ISO-8859-2?Q?Botlik_Zolt=E1?= 
 =?ISO-8859-2?Q?n?= <botlik.zoltan@gyal.hu>,  
 Czotter Ferenc <czotter.ferenc.laszlo@gyal.hu>, 
 =?ISO-8859-2?Q?Cseszk=F3_Tibor?= <cseszko.tibor@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Er=F5s_J=F3zsef?= <eros.jozsef@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?=22Fa_Cec=EDlia_dr=2E=22?= <fa.cecilia@gyal.hu>,  
 Fa Zsuzsanna <fa.zsuzsanna@gyal.hu>, 
 =?ISO-8859-2?Q?G=E1csi_Kiss_Dezs=F5n=E9?= <gacsi.kiss.dezsone@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Gazdikn=E9_Kasa_Csilla?= <kasa.csilla@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Lakos_P=E9ter?= <lakos.peter@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?P=E1ncz=E9l_K=E1roly?= <panczel.karoly@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?P=E1pai_Mih=E1ly?= <papai.mihaly@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?V=E9gh_Tibor?= <veghtibor.ogy@gmail.com>,  
 =?ISO-8859-2?Q?V=E9ghn=E9_B=E1gya_Ildik=F3?= 
 <veghne.bagya.ildiko@gyal.hu>, Vinnai Tibor <vinnai.tibor@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Zab=E1nn=E9_Nagy_Gy=F6ngyi?= 
 <zabanne.nagy.gyongyi@gyal.hu> 
Subject: =?ISO-8859-2?Q?Egy=FCttes_=FCl=E9s_2013_10_31?= 
Content-Type: multipart/mixed; 
 boundary="------------030405010503040008000500" 
X-Antivirus: avast! (VPS 131023-1, 2013.10.23), Outbound message 
X-Antivirus-Status: Clean 

 
6. Melléklet 
 

This is the mail system at host hunor.gyalph.lan. 
 
I'm sorry to have to inform you that your message could not 
be delivered to one or more recipients. It's attached below. 
 
For further assistance, please send mail to postmaster. 
 
If you do so, please include this problem report. You can 
delete your own text from the attached returned message. 
 
                   The mail system 
 
<kasa@ady-gyal.hu>: message size 56530885 exceeds size limit 35882577 of 
server 
    ASPMX.L.GOOGLE.COM[173.194.78.26] 
 
 
Reporting-MTA: dns; hunor.gyalph.lan 
X-Postfix-Queue-ID: 51ED32E18AD 
X-Postfix-Sender: rfc822; onkormanyzat@gyal.hu 
Arrival-Date: Thu, 24 Oct 2013 14:03:55 +0200 (CEST) 
 
Final-Recipient: rfc822; kasa@ady-gyal.hu 
Original-Recipient: rfc822;kasa@ady-gyal.hu 
Action: failed 
Status: 5.3.4 
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Diagnostic-Code: X-Postfix; message size 56530885 exceeds size limit 
35882577 
    of server ASPMX.L.GOOGLE.COM[173.194.78.26] 
 
 
Return-Path: <onkormanyzat@gyal.hu> 
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) 
 by hunor.gyalph.lan (Postfix) with ESMTP id 51ED32E18AD 
 for <kasa@ady-gyal.hu>; Thu, 24 Oct 2013 14:03:55 +0200 (CEST) 
X-Virus-Scanned: by amavisd-new-2.6.5 (20110407) (Debian) at gyalph.lan 
Received: from mail.gyal.hu ([127.0.0.1]) 
 by localhost (hunor.gyalph.lan [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 
10024) 
 with ESMTP id sNCXoEGBGlW6 for <kasa@ady-gyal.hu>; 
 Thu, 24 Oct 2013 14:03:49 +0200 (CEST) 
Received: by hunor.gyalph.lan (Postfix, from userid 108) 
 id 893842E1854; Thu, 24 Oct 2013 14:03:47 +0200 (CEST) 
X-Sieve: Pigeonhole Sieve 0.2.6 
X-Sieve-Redirected-From: kasa.csilla@gyal.hu 
Delivered-To: kasa.csilla@gyal.hu 
Received: from localhost (localhost.localdomain [127.0.0.1]) 
 by hunor.gyalph.lan (Postfix) with ESMTP id 369A72E18E2; 
 Thu, 24 Oct 2013 14:03:42 +0200 (CEST) 
X-Virus-Scanned: by amavisd-new-2.6.5 (20110407) (Debian) at gyalph.lan 
Received: from mail.gyal.hu ([127.0.0.1]) 
 by localhost (hunor.gyalph.lan [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 
10024) 
 with ESMTP id tQEu54eFrG4z; Thu, 24 Oct 2013 14:03:36 +0200 (CEST) 
Received: from [127.0.0.1] (unknown [10.0.0.1]) 
 by hunor.gyalph.lan (Postfix) with ESMTPSA id 205172E18E1; 
 Thu, 24 Oct 2013 14:03:26 +0200 (CEST) 
Message-ID: <52690DFC.6020209@gyal.hu> 
Disposition-Notification-To: "onkormanyzat@gyal.hu" <onkormanyzat@gyal.hu> 
Date: Thu, 24 Oct 2013 14:09:32 +0200 
From: "onkormanyzat@gyal.hu" <onkormanyzat@gyal.hu> 
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:24.0) Gecko/20100101 
Thunderbird/24.0.1 
MIME-Version: 1.0 
To: Badics Ferenc <badics.ferenc@gyal.hu>, =?ISO-8859-2?Q?Botlik_Zolt=E1?= 
 =?ISO-8859-2?Q?n?= <botlik.zoltan@gyal.hu>,  
 Czotter Ferenc <czotter.ferenc.laszlo@gyal.hu>, 
 =?ISO-8859-2?Q?Cseszk=F3_Tibor?= <cseszko.tibor@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Er=F5s_J=F3zsef?= <eros.jozsef@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?=22Fa_Cec=EDlia_dr=2E=22?= <fa.cecilia@gyal.hu>,  
 Fa Zsuzsanna <fa.zsuzsanna@gyal.hu>, 
 =?ISO-8859-2?Q?G=E1csi_Kiss_Dezs=F5n=E9?= <gacsi.kiss.dezsone@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Gazdikn=E9_Kasa_Csilla?= <kasa.csilla@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Lakos_P=E9ter?= <lakos.peter@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?P=E1ncz=E9l_K=E1roly?= <panczel.karoly@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?P=E1pai_Mih=E1ly?= <papai.mihaly@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?V=E9gh_Tibor?= <veghtibor.ogy@gmail.com>,  
 =?ISO-8859-2?Q?V=E9ghn=E9_B=E1gya_Ildik=F3?= 
 <veghne.bagya.ildiko@gyal.hu>, Vinnai Tibor <vinnai.tibor@gyal.hu>,  
 =?ISO-8859-2?Q?Zab=E1nn=E9_Nagy_Gy=F6ngyi?= 
 <zabanne.nagy.gyongyi@gyal.hu> 
Subject: =?ISO-8859-2?Q?Egy=FCttes_=FCl=E9s_2013_10_31?= 
Content-Type: multipart/mixed; 
 boundary="------------030405010503040008000500" 
X-Antivirus: avast! (VPS 131023-1, 2013.10.23), Outbound message 
X-Antivirus-Status: Clean 
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
 
 
 
 
 
Alulírott Pápai Mihály polgármester Gyál Város Önkormányzatának (2360 Gyál, Kőrösi 
út 112-114.) képviseletében jelen okirat aláírásával  
 
 

h o z z á j á r u l o k, 
 

 
hogy a Gyál Város Önkormányzatának kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonát képező, Gyál, 499/2 
hrsz. alatt felvett, természetben a 2360 Gyál, Tulipán utca 23.  sz. alatti ingatlant (amelyen a 
Gyáli Tulipán Óvoda működik) az Alapítvány a Tulipán utcai Óvodáért (eddigi székhely: 
2360 Gyál, Wesselényi u. 24., nyilvántartási szám: AM 3020) ingyenes használat jogcímén az 
Alapítvány fennállásának időtartama alatt székhelyként használja, és e tényt a Budapest 
Környéki Törvényszéknél bejegyeztesse.  
 
 
Gyál, 2013. november 19. 
 
 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 
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TÁJÉKOZTATÓ 

2013. október havi mezőőri tevékenységről 
 
 

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



Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2013. Oktober hónap

Illetékes szerv 
értesítése

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése guberálók, lomtalanítók 
ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események 3 db 2 db 1 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 4 db 4 db
Közterület engedély nélküli használata 25 db 1 db 24 db
Ebrendészettel kapcsolatos esetek 3 db 3 db
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók ellenőrzése 38 db 38 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 31 db 31 db
Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, jelzése, ellenőrzése 5 db 5 db
Gyalogos járőrözés 29 db 29 db
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése 4 db 1 db 3 db
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése 5 db 5 db
Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése 4 db 1 db 3 db
Zöldterület szabálytalan használata 11 db 11 db
Illegális fakivágás észlelése 2 db 2 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 13 db 0 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 2 db 1 db 1 db
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 2 db 2 db
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése 1 db 1 db
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 14 db 14 db
Megállással, várakozással, behajtással kapcsolatos 274 db 188 db 86 db 885 000 Ft
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése 1 db 1 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 11 db 11 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 6 db 6 db
Irodai értekezletek 1 db 1 db
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 7 db 7 db
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 97 db 97 db

 
 

Összesen: 593 db 247 db 247 db 86 db 885 000 Ft

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



Téli üzemeltetés

Gyál Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Nonprofit 

Kft.



Gyáli közúthálózat

A munkálatok a helyi közutak kezelésének 
szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) 
GKM rendelet figyelembevételével előre 
maghatározott útvonalakon, a különféle 
útkategóriáknak megfelelő gyakorisággal 
és minőségben történnek.

A gépi takarítási, jégmentesítési 
munkálatoknál elsőbbséget élveznek az 
egyes gyűjtő utak, továbbá az különféle 
intézményeket (pl. Egészségügyi központ, 
iskolák, Polgármesteri Hivatal) 
megközelítő útvonalai, majd ezt követik 
az kiszolgáló és lakó utak hóeltakarítása, 
ahol a gépjárművek járhatóságának 
biztosítása a feladat.



A feladat meghatározás jogszabályi háttere

• Közúti közlekedésr ől szóló 1988. évi I. törvény

• A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
szóló 5/2004 (I.28.) GKM rendelet

• Téli üzemeltetési terv



Előkészületek a nyári hónapoktól
• fagyveszélyes helyek jelölése
• személyzet és gépek felkészítése

• intézkedési terv kidolgozása, 

• szóróanyag beszerzés
• bérelt gépek - vállalkozók versenyeztetése

Téli szolgálat
• ügyeleti szolgálat és információközlés
• hóeltakarítás

• síkosság-mentesítés

• út menti növényzet gondozása
Tavaszi leszerelés
• gépek tisztítása, javítása, festése

• műszaki, és gazdasági értékelés

Téli útüzemeltetésTéli útüzemeltetés

A téli útüzemeltetés egész éves, folyamatos feladatokkal jár:



Az átlagos tél fogalma

� 15-20 havas nap, 

� 50-60 síkos nap

� 24 óránál kevesebb folyamatos havazás

� Hőmérséklet nem hidegebb, mint -8 C

� Szél sebessége kisebb 30 km/ó



Információtól a munkavégzésig

• Útbeutazás, útellenőrzés
• Lakossági-intézményi értesítés
• Országos Meteorológiai Szolgálat (riasztás)
• FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület (riasztás)



A folyamatos havazás vagy a hófúvásos időszak 
időtartama meghaladja a 24 órát és a szélsebesség 
nagyobb 30 km/h-nál, vagy 12 órán túl ónos eső
hullik.

ElhárításIV. fokozat  

A lehullott hó vastagsága meghaladja az 5 cm-t.Hó-
eltakarítás

III. fokozat

A szolgálat napi időtartama alatt a hőmérséklet 
várhatóan + 3°C alá süllyed, részleges vagy teljes 
síkosság-mentesítés válhat szükségessé, max. 5 cm 
hóréteg lehullásáig.

Szigorú
készenlét

II. fokozat

A teljes területen a léghőmérséklet meghaladja + 
3°C értéket az elrendelés napján és az előrejelzések 
alapján az elrendelést követő 24 órában.

Egyszerű
készenlét

I. fokozat

Fokozatok

Az időjárás függvényében négy fokozatot különböztetünk meg:



Mivel szórunk?

• NaCl

• CaCl2

• kevert anyagok

• homok zúzalék



A tél költségei

4 -6 millió Ft 
az időjárás függvényében

Az elhárítási költségek az Gyál Város Önkormányzata 
által biztosítottak.



A közútkezelő felkészültsége és munkája csak a 
szükséges, de nem az elégséges feltételt biztosítja.

A gépjármű vezetők mentális, a járművek műszaki 
felkészítése elengedhetetlen.

A biztonságos téli közlekedés feltétele





 
 
 
 
 
 
 

       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. október 31. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 
221/2013. IX.31.) sz. határozatával elfogadta. 
 

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

206/2013.(X.17.)     Intézkedést nem igényel. 
207/2013.(X.17.)  A Bóbita Bölcsőde bővítése kapcsán felmerült plusz 

munkák elvégeztetésére vonatkozóan a szerződéskötés 
megtörtént. 

208/2013.(X.17.)  A Bóbita Bölcsőde bővítés eszközbeszerzés eredeti ajánlata 
és a végső ajánlat közötti különbségre a  fedezet a 2014. évi 
költségvetésben tervezésre kerül. 

209/2013.(X.17.)  A Bóbita Bölcsőde bútorbeszerzése tárgyában a 
közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződéskötés a Kbt. 
szerint időben megtörtént.  

210/2013.(X.17.)  A Kőrösi úti járda Kisfaludy utcától a Bem J. utcáig terjedő 
szakaszának megépítésére a fedezet a 2014. évi 
költségvetésbe tervezésre kerül. 

211/2013.(X.17.)  A Kőrösi úti járda építés tárgyú közbeszerzési eljárás 
nyertesével a szerződéskötés a Kbt. szerint időben 
megtörtént. 

212/2013.(X.17.) -tól 
216/2013.(X.17.)-ig  Az iskolák intézményi tanácsainak alakuló ülései 

lezajlottak, ahol a testület által delegált képviselők is részt 
vettek. 

217/2013.(X.17.)  Az ÁROP pályázat megvalósítására irányuló 
szervezetfejlesztési tevékenység közbeszerzésének 
lezárására és a nyertes kihirdetésére a november 28-ai 
testületi ülésen kerül sor. 

218/2013.(X.31.)     Intézkedést nem igényel. 
219/2013.(X.31.)  A Rádió 5 közműsor szolgáltató médium létrehozásával 

kapcsolatosan a tárgyalások elindítása  folyamatban van. 
220/2013.(X.31.)     Intézkedést nem igényel. 
221/2013.(X.31.)     Intézkedést nem igényel. 
222/2013.(X.31.)  Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévié költségvetésének 

teljesítéséről szóló beszámoló a MÁK területileg illetékes 
igazgatóság részére megküldésre került. 

223/2013.(X.31.)  A 2014. évi költségvetés tervezésekor a testület által 
elfogadott költségvetési koncepcióban foglaltak lesznek az 
irányadók.  

224/2013.(X.31.)  A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet-
tervezetben javasolt módosítások az eredeti rendeletbe 
beépítésre kerültek. 

225/2013.(X.31.)  2014-ben az önkormányzat belső ellenőrzése az elfogadott 
tervnek megfelelően történik. Az elfogadó határozat a belső 
ellenőr részére megküldésre került. 
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226/2013.(X.31.)  A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft-vel a feladatellátási szerződés aláírása megtörtént. 

227/2013.(X.31.)  A testület által javasolt módosítások figyelembe vételével 
Gyál Város Településrendezési eszközeinek megújításával 
kapcsolatos egyeztetési dokumentációt a Pestterv Kft. 
leszállította. 

228/2013.(X.31.) -tól 
231/2013.(X.31.)-ig A bölcsőde és az óvodák éves beszámolójának 

elfogadásáról szóló testületi határozat az intézményvezetők 
részére átadásra került. 

232/2013.(X.31.) A Bóbita Bölcsőde módosított  Alapító Okirata elkészült, 
melynek 1 példánya átadásra került az intézményvezető 
részére. 

233/2013.(X.31.)  A helyi óvodák logopédusainak a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központhoz való átkerülésére 
vonatkozó testületi határozat az érintettek részére átadásra 
került. 

234/2013.(X.31.)  A KMOP Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra 
fejlesztésére vonatkozó pályázat előkészítése folyamatban 
van. 

235/2013.(X.31.)  A Települési Értéktár Bizottság feladatkörének ellátásával 
az Oktatási és Kulturális Bizottságot bízta meg a testület, 
mely határozat tartalma a Szervezeti és Működési 
Szabályzatba beépítésre kerül a november 28-i ülésen. Pest 
Megye Önkormányzata részére az értesítés megtörtént. 

236/2013.(X.31.)  A Millenniumi park átalakításával kapcsolatban a Deep 
Forest Kft-vel a szerződéskötés folyamatban van. 

237/2013.(X.31.)  A 403/1 hrsz-ú út földrészlet térítésmentes tulajdonba 
vételével kapcsolatos szerződés aláírásra került. 

238/2013.(X.31.)  A Pest Megye Önkormányzata által alapított Év Sportolója 
Díj kitüntetésre a testület által javasolt Sárkány Máté 
anyagának felterjesztése megtörtént. 

 

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. november 19. 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a szociális rendelet módosítására 
 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény 
2014. január 01-jei hatállyal módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényt, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt. 

A törvény célja az önkormányzati segély kialakítása, ezáltal a szociális ellátórendszer átláthatóbbá tétele, a 
nyújtható támogatási formák számának csökkentése. 

 
Az egyaránt válsághelyzetek kezelését szolgáló átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás az ellátórendszer átláthatóbbá tétele és az ellátások egyszerűsítése érdekében összevonásra kerül és 
egy ún. önkormányzati segély ellátás kerül kialakításra. 

 
Mindhárom ellátás részletes jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait önkormányzati rendeletek tartalmazzák. A 
képviselő-testületek mérlegelési jogkörébe tartozik annak szabályozása, hogy milyen feltételekkel nyújthatóak az 
egyes ellátások, és az önkormányzatok döntése az is, hogy az egyes ellátások biztosítására mekkora összeget 
terveznek a rendelkezésükre álló kereten belül. 

 
Az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozás a három korábbi ellátás sajátosságait figyelembe véve, az 
átmeneti segély törvényi szabályainak alapulvételével került kidolgozásra. 
 
Míg korábban az átmeneti segély és a temetési segély esetében a családi helyzet alapján került differenciálásra, 
hogy az önkormányzat a rendeletében jövedelemhatárként mely összegnél nem határozhat meg alacsonyabbat 
(az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a és 150%-a), illetve a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás esetében nem tartalmazott a Gyvt. ilyen jellegű korlátozást, addig a javasolt módosítás szerint az 
ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatár önkormányzati 
rendeletben szabályozott mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál nem lehet 
alacsonyabb. 
 
A törvényi előírás szerint az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított 
önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-
ánál. 
A jelenlegi szabályozás szerint a temetési segély összege 15.600.-Ft. A tervezetben az aktualizált legkisebb 
temetési költség 10%-a, vagyis 23.000.-Ft szerepel. 
 
A módosítás érinti a szociális rendelet hatásköri rendelkezéseit is, melyet a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletében is át kell vezetni. 
 
A Tisztelt Képviselő-testület a 235/2013.(X.31.) számú határozatával az Oktatási és Kulturális Bizottság 
feladatkörébe utalta a Gyáli Települési Értéktár Bizottság feladatainak ellátását, így célszerűségi okokból az 
SzMSz. erre vonatkozó módosítását is jelen rendelettervezet tartalmazza. 
 
Fentiek alapján elkészítettük Gyál Város Önkormányzata pénzbeli és természetben nyújtható szociális és 
gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999.(IX.15.) önkormányzati 
rendeletének, valamint a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.(III.29.) 
önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó javaslatunkat. 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 



szóló 7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelete 39. § (4) bekezdés a) és c) pontja alapján a rendelet-tervezetet 
nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a melléklet szerinti rendelet-tervezet megtárgyalására! 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2013. november 05. 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 



melléklet 
 
 
 
 

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

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

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

 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében, és 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és 
gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (IX.15.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) valamint a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 

 
 
1. § A R. 13. §-a és az azt megelőző alcím helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

„Önkormányzati segély 
 

13. § (1) A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére önkormányzati segélyt nyújt. 
 
(2) Önkormányzati segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 
 
(3) Gyermekét egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő, illetve három vagy több gyermekes család 
esetében, továbbá, ha a családon belül valamely családtag tartós betegsége áll fenn önkormányzati segély 
állapítható meg akkor is, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az (2) bekezdésben meghatározott 
mértéket meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. 
 
(4) A háziorvos által igazolt rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége a család összjövedelméből levonható. 
 
(5) A támogatás éves keretösszege családtagonként 10.000.-Ft. 
 
(6) Elhunyt családtag eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély 
összege  a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének, 230.000.-Ft-nak a 10%-a. 
 
(7) A Képviselő-testület az önkormányzati segélyt élelmiszerutalvány formájában vagy szociális, illetve gyermek 
étkeztetés térítési díjának a szolgáltatóhoz való utalásával, vagy a kérelemben megjelölt célhoz kapcsolódóan 
közvetlen átutalással is folyósíthatja. Utóbbira akkor van lehetőség, ha a kérelmező kifejezetten megjelöli a 
segély konkrét célját (pl.: közmű számla kifizetése, szemétdíj hátralék rendezése stb.), és hozzájárul ahhoz, hogy 
a szolgáltató cég ismert számlaszámára közvetlenül utalja azt az Önkormányzat.” 
 
2. § A R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„14.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati segélyt méltányosságból, különösen indokolt esetben a 13.§-ban 
meghatározott jogosultsági feltételektől és keretösszegtől függetlenül is nyújthatja, ha a kérelmező, illetve a 
család rendkívüli élethelyzetbe kerül, ami létfenntartását súlyosan veszélyezteti. 
 
(2) Különösen indokolt a méltányosság gyakorlása, ha ennek hiányában a kérelmező személyeknek az élete, testi 



épsége, egészsége valamint, katasztrófa helyzet, elemi kár következtében létfenntartása kerülne súlyos veszélybe. 
 
(3) A (2) bekezdésben szabályozott esetekben az egy alkalommal kifizethető/átutalható önkormányzati szociális 
segély összege nem haladhatja meg az 50.000.- Ft-ot. 
 
(4) A méltányossági önkormányzati segély felhasználásáról elszámolás kérhető. Amennyiben a jogosult az 
összegről - ha kötelezve lett az elszámolásra - nem nyújt be elszámolást a meghatározott határidőn belül, vagy 
azt nem arra a célra használta fel, amelyre kérte, akkor úgy kell tekinteni, mintha a támogatást jogosulatlanul és 
rosszhiszeműen vette volna fel.” 
 
3. § A 17. §-t megelőző alcím helyébe az „Önkormányzati segély keretében nyújtható átmeneti kölcsön” alcím 
lép. 
 
4. § A R. 28. § (3) bekezdésben a „rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra” szövegrész helyébe az 
„önkormányzati segélyre” szövegrész lép. 
 
5. § A R. 29. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„29.§ Az e rendeletbe foglalt ellátások esetében a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatások 
megtérítésénél a Szt. 17.§-ába foglalt rendelkezések szerint kell eljárni.” 
 
6. § A R. 31. § e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„e) gyakorolja az önkormányzati segéllyel - a méltányosságból nyújtható önkormányzati segély kivételével - 

összefüggő feladat- és hatásköröket;” 
 
7. § A R. 32. § b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„b) gyakorolja a méltányosságból nyújtható önkormányzati segéllyel összefüggő feladat- és hatásköröket;” 
 
8. § A R. 32. §-ában, valamint 33. §-ában az „Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság” 
szövegrész helyébe a „Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság” szövegrész lép. 
 
9. § Az SzMSz. 50. § (1) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
 
„g) a Gyáli Települési Értéktár Bizottság feladatkörének ellátása.” 
 
10. § Az SzMSz. 1. melléklete 3./ pontjának 1. francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, 
valamint a 2. francia bekezdés hatályát veszti. 
 
„- gyakorolja a méltányosságból nyújtható önkormányzati segéllyel összefüggő feladat- és hatásköröket,” 
 
11. § Az SzMSz. 2. melléklete 6. francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, valamint a 9. és 11. 
francia bekezdés hatályát veszti. 
 
„- gyakorolja az önkormányzati segéllyel - a méltányosságból nyújtható önkormányzati segély kivételével - 
összefüggő feladat- és hatásköröket.” 
 
12. § E rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a R. 15. §-a, 16. §-a, 19-
24. §-ai, 31. § c), f) és h) pontjai, valamint a 32. § c) pontja. 
 
 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 



 

 

 

 

Tárgy: Javaslat a köztisztviselők 2014. évi 
illetménykiegészítésére vonatkozó rendelet 
megalkotására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. §-a rögzíti, hogy a 
helyi önkormányzat rendeletben egységesen a köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, 
amelynek mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény legfeljebb 30%-a, 
középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény legfeljebb 20%-a.  

2013-ban – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – az illetménykiegészítés mértéke minden köztisztviselőre 
vonatkozóan az alapilletmény 20%-a a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2013. évi 
illetménykiegészítéséről szóló 22/2012.(XII.01.) önkormányzati rendelet alapján.  

Jelenleg a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők létszáma 46 fő. Az érvényben lévő, 20%-os 
mértékű illetménykiegészítés 46 fő köztisztviselő tekintetében mintegy 20,5 millió Ft+járulékai személyi jellegű 
kiadást jelent a következő évre. A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadásáról rendelkező 223/2013.(X.31.) 
sz. önkormányzati határozat 4. pontja alapján ezen összeget a Képviselő-testület biztosítani kívánja a jövő évi 
költségvetésben. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt önkormányzati rendelet megalkotására. 

A rendelet megalkotása minősített szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Márki Tímea csoportvezető 

Gyál, 2013. november 5. 

 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 



 
 
 

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

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2014. évi 
illetménykiegészítéséről  

 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetménykiegészítés 2014. évi 
mértékére az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 
1. § A Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőkre vonatkozó illetménykiegészítés mértékét  
 
a.) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-ában, 
b.) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-ában 
 
állapítja meg. 
 
2. § E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és 2014. december 31. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 

 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 

 
 
 
 
Z Á R A D É K : 
 
 
A rendelet 2013. december ……. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és a www.gyal.hu. honlapon történt közzététellel. 
 
Gyál, 2013. december ……. 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 
 

http://www.gyal.hu/


 
 
 
 
 
 
 
       Tárgy: Javaslat likviditási hitel újrafelvételére 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 79/2013. (IV.25.) sz. határozata alapján úgy döntött, hogy 
hozzájárul 250 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 2013. július  01-i kezdettel. 
Az adósságkonszolidációt követően számlavezető bankunk a likviditási hitelkeret összegét 202.496.552,- Ft-ra 
csökkentette, a 145/2013. (VI.19.) sz. határozat alapján. 
 
A likviditási hitelszerződés alapján a hitel lejárata: 2013. december 31. 
 
Az Önkormányzat bevételei nem egyenletesen realizálódnak, különösen igaz ez a helyi adó bevételekre.  
A kiadások jelentős részét viszont – az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait - havi 
rendszerességgel kell finanszírozni. 
 
A folyamatos működés biztosítása érdekében javasoljuk 200 millió forint likviditási hitel újrafelvételét a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 1 §. c) és 10 §. (2) c) pontjai alapján, 2014. január 01-i 
kezdettel 2014. december 31-ig terjedő időszakra. 
 
A rendelkezésre álló hitelkeret összegéért rendelkezésre tartási díjat fizetnünk nem kell, költség csak akkor keletkezik, 
ha a hitel igénybevételre kerül, hitelkamat formájában.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. hozzájárul a 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételére 2014. január 01-napjától 2014. december 31. 

napjáig. 
 
2. kötelezettséget vállal arra, hogy 2014. december 31-én az igénybevett likviditási hitel összegét teljes mértékben 

visszafizeti. 
 
3. felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Határidő : 2013. december 31. 
Felelős :  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette : Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2013. november 4. 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az ÁROP-3.A.2-2013-0008 kódszámú 
pályázat megvalósítására irányuló szervezetfejlesztési 
tevékenység közbeszerzésének lezárására. 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Az ÁROP-3.A.2 -2013 „Önkormányzatok szervezet fejlesztése a Közép-Magyarországi régióban” című 
pályázaton való indulásról a T. Képviselő-testület 132/2013. (V. 30.) sz. határozatával döntött.  
 
Az ÁROP-3.A.2 -2013-0008 „Az új szervezeti-működési kultúra bevezetése Gyál Város Önkormányzatának 
napi rutinjába” c. pályázati anyagot a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóságának vezetője 
31.641.435,-Ft azaz Harmincegymillió hatszáz negyvenegyezer négyszázharmincöt forint támogatásra 
érdemesnek ítélte. 
A támogatás 100%-os intenzitású, utófinanszírozott és előleget a max. mértékre, 25%-ra kértünk. 
 
A Képviselő-testület 217/2013. (X. 17.) sz. határozatával kiválasztotta a PERFECTUS Kft –t közbeszereztető 
cégnek, akik előkészítették a hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárást a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban Kbt.) 121. § (1) bekezdés a) pontja és a 122. § (7) bekezdés a) pontja 
alapján, mivel a szolgáltatás becsült értéke nem éri el a nettó huszonöt millió forintot. 
 
A projekt megvalósításának kezdete: 2013. 10. 29. 
A projekt megvalósításának befejezése: 2014. 12. 31. 
 
Gyál Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint, az ajánlattételi felhívás és dokumentáció 
elfogadásáról, a Bíráló Bizottság eseti tagjairól, valamint meghívásos eljárás esetén az ajánlattételre felkért 
ajánlattevőkről és a tárgyalást lefolytató személyekről szóló döntést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
137/2013.(X.28.) sz. határozatával hozta meg. 
Az alábbi cégnek küldtük meg az ajánlattételi felhívást:  
 
 

Cég neve Cégjegyzékszáma Címe Ajánlati ár 

1.Kozák HR Tanácsadó Kft  (01-09-676973) 1143 Budapest, Stefánia út 16. nem tett ajánlatot 

2.IPS Tanácsadó Kft  (01-09-999131) 1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 65. fsz. 2. 14.000.000,-Ft +ÁFA 

3.IDS Scheer Hungária 
Informatikai és Tanácsadó Kft 

(13-09-702264) 1117. Budapest, Infopark sétány 1.1. lház. 2. 23.622.048,-Ft+ÁFA 

 

Mindkét cégnek hiánypótlási felhívás került kiküldésre, melynek határideje: 2013. 11.14. 15.00 óra.  
A tárgyalás 2013. 11.15. 8.00 órára került kitűzésre. 
 
Ezek eredményeként a Bíráló Bizottság a közbeszerzés nyerteseként a 
……………………………………………………………………………………javasolja kihirdetni. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. „Az új szervezeti-működési kultúra bevezetése Gyál Város Önkormányzatának napi rutinjába” c. 
ÁROP-3.A.2-2013-0008 kódszámú pályázatának megvalósítására irányuló szervezetfejlesztési 
tevékenység tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének a 
……………………………………………………………………………………….hirdeti ki …. 
Ft+ÁFA összegű ajánlata alapján. 

 



2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére és a szerződés 
megkötésére. 

 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget, de név szerinti szavazást igényel. 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sávai Mária 
 
 

Gyál, 2013. november 15. 
 

 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.  
 
 
 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Mellékletek:  
bontási jkv,  
később kerülnek kiküldésre: tárgyalási jegyzőkönyv, összegzés és döntési javaslat 
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Szakvélemény és döntési javaslat 

l. Az ajánlatkérő neve és címe: Gyál Város Önkormányzata, 2360 Gyál, Körösi út 112.-114. 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Gyál Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-0008 kódszámú pályázatának megvalósítására irányuló 
szervezetfejlesztési tevékenységek 
Teljesítendő feladatok: 
ÁROP-3.A.l A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztési c. pályázatban vállalt és megvalósított intézkedések 
felülvizsgálata. 

l. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális 
változtatások, ezzel összefUggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, 
finapszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, 
közép-és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező 
opciók meghatározása. A tevékenységet a projekt kezdetétől számított 6 hónapon belül kell 
megvalósítani . 

2. A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos 
elégedettségről és felmerülő igényekrőL A lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak 
felmérése minimum egy adekvát módszer (pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, 
telefonos interjú stb.) alkalmazásával minimum két időintervallumban . 

3. A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem 
önkormányzati szaigáitatás nyújtók bevonásávaL 

4. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel - különösen köznevelési
oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat 
által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel -
kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása 

5. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses 
kapcsolatok felülvizsgálata. A kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az 
új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell felülvizsgálata, 
átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti 
javaslatok kidolgozása és megvalósítása. 

6. A közszolgáltatások nyújtásának és a szervezet működésének folyamatos, ciklikus minőségfejlesztése 
érdekében nemzetközileg elfogadott minőség-menedzsment modell bevezetése vagy felülvizsgálata, 
például a közigazgatásra adaptált Közös Értékelési Keretrendszer (Common Assessment Framework; 
CAF) alkalmazása révén 

7. Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, 
újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat 
átszervezése, optimalizálása. 

8. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések 
intézményei , jelentősebb foglalkoztató i humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak 
munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése 

9. Tudásmegosztás 
l O. Horizontális szempontok teljesítése 
ll . A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes 

időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása. 
3. A választott eljárás fajtája: A Kbt. 122. §(7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 
Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja:-
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: Az eljárást megindító felhívás közvetlen ül került ajánlattevöknek 
megküldésre 2013. október 31-én. 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Eredményes 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (l) bekezdés d) pontja 
szerinti eredménytelenség i esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, 
hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:-
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

l 



8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 
9. a) Az érvényes ajánlatottevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai- szerinti tartalmi eleme, 
illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
IPS Tanácsadó Kft 
1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 65 . 
Ajánlati ár nettó 14 OOO OOO Ft + ÁFA 
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 
IDS Scheer Hungária Kft. 
1117 Budapest, Infopark sétány l . l. !ház. 2. em. 
Ajánlati ár nettó 23 622 048 Ft + ÁFA 
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 
l O. Az érvénytelen ajánlatottevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:-
11 . a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai : 
IPS Tanácsadó Kft 
1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 65. 
Ajánlati ár nettó 14 OOO OOO Ft + ÁFA 
Az adott ajánlat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat. 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:-
12. *A közbeszerzésnek az( ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
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b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezöbb aján latot tevő aján latában:-
14. *Az alkalmasság igazo lásában részt vevő szervezetek, és azon a lkalmassági követelmények megje lölése, 
amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

Gyál, 20 13. november .tZ· 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja 

Név Aláírás 
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-------------------------------·--·---------··-----·--· 
TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV 

amely Gyál Város Önkormányzata 2360 Gyál, Körösi út 112-114. címen 2013. november 15. napján 8:00 órakor 
készült. 

Tárgy: 
Gyál Város Önkormányzata 
ÁROP-3.A.2-2013-0008 kódszám ú pályázatának megvalósítására irányuló szervezetfejlesztési 
tevékenységek 
tárgyú közbeszerzési eljárása 

Jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz mellékeltjelenléti ív szerint 
Jegyzőkönyvvezető: Máthé Márk, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
Jegyzőkönyv-hitelesítő ajánlatkérő részéről: Sávai Mária 
Jegyzőkönyv-hitelesítő ajánlattevő részéről: Szirtes Hajnalka 

Napirend: Tárgyalás ajánlattevökkel 

Máthé Márk: köszönti a megjelenteket és ellenőrzi a jelenlévők képviseleti jogosultságát, majd ismerteti a 
tárgyalási szabályokat. 

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 
• Az első tárgyalási szakaszban az ajánlatkérő az ajánlattevökkel együttesen tárgyal. 
• Az ajánlatban becsatolt cégkivonat, illetve aláírási címpéldány szerint kötelezettség vállalásra jogosult 

tehet csak ajánlatot, más személy csak akkor, ha a cégkivonat alapján képviseletre jogosult(ak)tól teljes 
- legalább - bizonyító erejü magánokiratba foglalt, a tárgyalásra teljes körü meghatalmazással 
rendelkezik. 

• A képviseleti jogosultság meglétéről ajánlattevöknek nyilatkozniuk kell a tárgyalás megkezdése előtt . 

• A tárgyalások zárt körben folynak, csak az ajánlatkérő , az ajánlattevők, ill. támogató szervezet 
képviselői lehetnekjelen. 

• A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet valamennyi ajánlattevő megkap. 
• A tárgyaláson ajánlatkérő a megkötendő szerződés bírálat alá nem eső feltételeiről fog tárgyalni. 
• A tárgyalási szakasz a végső ajánlattételi határidővel ér véget. 
• A végleges ajánlati árak megtételére írásban, egy alkalommal kertil sor, ha a szerződéses feltételekkel, 

az ajánlat szakmai tartalma nem módosul, akkor a jelen tárgyalás keretében, ha módosul, akkor egy 
későbbi időpontban írásban. Az ajánlatokat az ajánlati nyilatkozat aktualizált benyújtásával lehet 
megtenni, melyet ajánlatkérő a tárgyaláson rendelkezésre bocsát. 

• A tárgyalásos szakaszban nem áll fenn az ajánlattevőnek, illetőleg az ajánlatkérőnek az ajánlati 
kötöttsége. A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. Ha az ajánlatkérő a végső 

ajánlatokat felolvasta, beáll az ajánlati kötöttség, a szerződést a felhívásnak, illetőleg a 
dokumentációnak és az ajánlatnak a tárgyalás befejezésekori tartalmaszerint kell megkötni. Ajánlatkérő 
a végső ajánlattételi határidő időpontjában nyilvánosan bontja fel a beérkezett ajánlatokat. 

• Ha valamely ajánlattevő nem módosítja eredeti ajánlatát és/vagy nem vesz részt a tárgyaláson, úgy 
ajánlati kötöttsége az eredeti árajánlata vonatkozásában áll fenn, s az eredeti ajánlata kerül értékelésre. 

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy egyik ajánlattevő sem tartozik a kizáró okok hatálya alá, 
alkalmasságukat megfelelő módon az alábbi ajánlattevők igazolták 
• IPS Tanácsadó Kft. 

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 65. 

• IDS Scheer Hungária Kft. 
1117 Budapest, Infopark sétány l. l. Iház. 2. em. 

Tárgyalás: 

Máthé Márk ismerteti jelen lévőkkel , hogy az IDS Scheer Hungária Kft. faxon és e-mailben küldött értesítést, 
hogy a tárgyaláson nem tud részt venni, de eredeti ajánlatát fenn tartja. 

Máthé Márk megkérdezi jelen lévő ajánlattevőt, hogy a szerződéses feltétel ekkel , az ajánlat szakmai tartalmával 
kapcsolatban van-e észrevétel, kérdés? 

Ajánlatkérő és ajánlattevő nyilatkozott, hogy sem a szerződéses feltételekkel , sem az ajánlat szakmai tartalmával 

hp"olatb"" észcf é", módosftó javaslata ninc""· JlJ //1' 
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Máthé Márk megkérdezi jelen lévő IPS Tanácsadó Kft-t, hogy kíván-e és képes-e most módosított ajánlatot 
tenni? 

Szirtes Hajnalka, az IPS Tanácsadó Kft. ügyvezetőjeként nyilatkozott arról, hogy nem kívánnak az ajánlatukon 
módosítani. 

Máthé Márk megállapítja, hogy sem a tárgyalást megelőzően, sem a tárgyaláson ajánlat módosítására nem került 
sor, mindkét ajánlattevő fenn tartja eredeti ajánlatát, az ajánlati kötöttség beáll. 

Sávai Mária ismerteti, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban foglalt feladat a "Az új szervezeti-müködési 
kultúra bevezetése Gyál Város Önkormányzatának napi rutinjába" megnevezésü, ÁROP-3 .A.2-2013-0008 
pályázati azonosítószámú pályázat keretében valósul meg. A tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a 
rendelkezésre álló anyagi fedezet - mely egyben az eljárás becsült értéke - bruttó 19.435.500.- Ft, mely nettó 
15.303.543 Ft. 

Ajánlatkérő képviselője kérdezi, van-e a tárgyalással, illetőleg az eljárással kapcsolatban további kérdés, 
észrevétel? 

Kérdés, észrevétel nincs. 

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, ajánlatkérő képviselője a jelenlévőknek megköszöni a 
részvételt és a tárgyalást 8 óra 35 perckor befejezettnek nyilvánítja. 

Jegyzőkönyv lezárva! 

............. S~\.~ .. ~ .... .. ........ . 
Jegyzőkönyv- 'telesítö, Sávai Mária 
(ajánlatkérö és r "l) 

e ítö, Szirtes Hajnalka 
r' l) 

kmf. //r 
Má~á~i~: j~gyzökönyvvezetö 

Alulírott a fenti jegyzőkönyv elolvasása és megértése után aláírásommal tanúsítom, hogy a jegyzőkönyv tartalma 
a tárgyaláson ténylegesen történtekkel mindenben megegyezik. A jegyzőkönyv és melléklete l példányának 
átvételét elismerem. 

Gyál, 2013. november 15. 

Ajánlattevő szervezet neve: Képviselö neve Képvis~személy aláírása 
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Tárgy: Javaslat a stratégiai zajtérkép elkészítésére 
létrehozott társulási megállapodás 
megszüntetésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Budapest és vonzáskörzete - köztük Gyál - az első stratégiai zajtérkép és az arra épülő intézkedési terv elkészítésének 
együttműködésére 2005-ben társulási megállapodást kötött.  
 
A környezeti zaj értékeléséről és a kezeléséről szóló 280/2004. (X.20) Kormányrendelet szerint a zajtérképet 5 évente 
felül kell vizsgálni, illetve megújított zajtérképet és intézkedési tervet kell készíteni. 
 
Tekintettel arra, hogy a társulási megállapodás nem rendelkezett a zajtérképek fenntartásáról, Tarlós István Budapest 
főváros főpolgármestere megkereste a társulásban résztvevő önkormányzatokat a megállapodás megújítása érdekében, 
valamint kezdeményezte a felelős államtitkárságnál a feladat végrehajtásához szükséges forrás biztosítását. 
 
Fentiek alapján a Tisztelt Képviselő-testület a 169/2012.(IX.12.) számú határozatával hozzájárult azt új társulási 
megállapodáshoz való csatlakozáshoz. 
 
Tarlós István a mellékelt levelében tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a feladat ellátásához szükséges központi 
költségvetési forrás biztosításáról szóló egyeztetések nem vezettek eredményre, így nem lehetséges a feladat 
önkormányzati társulásban történő megoldása. 
A Fővárosi Önkormányzat ennek megfelelően úgy döntött, hogy közös megegyezéssel megszünteti Budapest és 
vonzáskörzete települési önkormányzatainak a feladat végrehajtására létrehozott társulását, valamint felkérte a 
résztvevő önkormányzatokat egy hasonló döntés meghozatalára. 
 
A társulás megszűnésének hatályát egységesen 2014. február 20. napjában kell megállapítani, tekintettel arra, hogy a 
társulás megszüntetése csak a projekt zárójelentésének elfogadását követő 5 év lejárata után lehetséges. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a) 2014. február 20-ai hatállyal – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
91. § b) pontja és a társulási megállapodás 7. pontja alapján – közös megegyezéssel megszünteti a Budapest és 
vonzáskörzete települési önkormányzatainak a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004.(X.20.) Korm. 
rendeletben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtására létrehozott Társulását. 
b) visszavonja a 169/2012.(IX.12.) számú határozatát. 
c) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. február 20. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
A előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 
A előterjesztést készítette: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2013. november 6. 

 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 





 

 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2014. évi 
munkatervére 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Mellékelten Önök elé terjesztem Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkatervére 
vonatkozó – Polgármesteri Hivatal által elkészített – javaslatot. A munkaterv-tervezet készítése során figyelembe 
vettük az előttünk álló megoldandó legfontosabb feladatokat, azokat havi ütemezésben építettük be a tervezetbe. 
 
A munkaterv elkészítésének kötelezettségét Gyál Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 
11. §-a írja elő. 
 
Kérem Önöket, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek annak érdekében, hogy 
testületi üléseinket a jövőben is szabályozott rendben tudjuk megtartani. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti – 2014. évre 
vonatkozó – munkatervet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
    Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Gyál, 2013. november 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

         /2013.(………) sz. határozatával elfogadott 
2014. évi munkaterve 

 
Állandó napirendi pontok: 
 

 Polgármester beszámolója a két testületi ülés között tett intézkedésekről 
 Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
Január 30. 
 

1. Javaslat közigazgatási szünet időpontjának meghatározására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 

2. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 
 
 Előterjesztő: Dr. Molnár Andor intézményvezető 
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotására (első tárgyalás) 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

4. Javaslat az intézmények energetikai korszerűsítési pályázatával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Beszámoló a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

6. Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet 
módosítására 
 

 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
Február 27. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

2. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
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4. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervére 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
   Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat „közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítása” pályázat benyújtására és saját erő biztosítására 

 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár működéséről szóló 2013. évi beszámoló 
elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

8. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár éves munkatervének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester  
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

9. Javaslat a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 

10. Javaslat a civil szervezetek és sportolói szervezetek támogatásához pályázat kiírására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
Március 27. 
 

1. Tájékoztató a 2014. évi pályázati lehetőségekről 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 

2. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat a gyál-felsői vasútállomás tájépítészete közbeszerzési eljárásának lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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4. Javaslat a Millenniumi park tájépítészete közbeszerzési eljárásának lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Beszámoló a rendőrség 2013. évi munkájáról és tevékenységéről 
 
 Előterjesztő: Danó Zoltán őrsparancsnok 
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági  Bizottság 
 

6. Beszámoló a FEGY Polgárőrség s Tűzoltó Egyesület 2013. évi tevékenységéről 
 
 Előterjesztő: Kalmár Róbert a FEGY elnöke 
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
 
Április 24. 
 

1. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzés vizsgálatainak tapasztalatairól 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Beszámoló a DPMV Zrt. 2013. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek – várospolitikai célkitűzésekkel összehangoló  
- megújításával kapcsolatos döntések meghozatalára: A végleges dokumentáció elfogadása 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Javaslat a civil szervezetek és a sportolói szervezetek pályázatainak elbírálására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Zárt ülés: 
 

6. Javaslat Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

7. Javaslat a Gyáli Közoktatásért Díj kitüntetés odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Május 29. 
 

1. Beszámoló a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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2. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi 

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

3. Tájékoztató a 2013. évi közbeszerzésekről 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság munkájáról 
 
 Előterjesztő: Gazdikné Kasa Csilla a Bizottság Elnöke 
 
 
Június 26. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat a 2014. évi intézményi felújításokra 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat a Sportcsarnok pályázattak kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Zárt ülés: 
 

4. Javaslat Kiváló Gyáli Sportolói Díj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
Szeptember 11.  
 

1. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2014. év első félévi költségvetésének teljesítéséről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

2. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály  polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 

3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való 
csatlakozásra 

 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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4. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Zárt ülés: 
 

5. Javaslat Pest Megye Közgyűlése által alapított kitüntető díjra való felterjesztésre 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
Október 30. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 Tárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

2. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata 2014. év I-III. negyedéves költségvetésének alakulásáról 
  
 Előterjesztő: polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

3. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására 
  
 Előterjesztő: polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

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

 Előterjesztő: alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

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

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

7. Javaslat a Tulipán Óvoda 2012/2013. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
November 27. 
 

1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2015. évi munkatervére 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 Tárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

2. Javaslat az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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3. Javaslat a 2015. évre vonatkozó köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat folyószámla hitel újrafelvételére 
 
 Előterjesztő: polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

5. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság munkájáról 
 
 Előterjesztő: a Bizottság Elnöke 
 
Zárt ülés: 
 

6. Javaslat a gyáli Közművelődési Díj odaítélésére 
 
 Előterjesztő: alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
 
November 28. 
 
Közmeghallgatás: 
 

1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásáról 
 

2. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó terveiről 
 

3. Közérdekű kérdések és bejelentések 
 
 
G y á l, 2013. november 5. 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 polgármester címzetes főjegyző 



 
 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetőinek 
jutalmazására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft javadalmazási szabályzatát a Tisztelt Képviselő-testület a 
189/2010. (VIII.26.) sz. határozatával fogadta el. A szabályzat II. 1. sz. pontja szerint „A Társaság ügyvezetői (vezető 
tisztség viselői ) munkaviszonyának létesítése, módosítása illetve  megszüntetése, javadalmazásának (ideértve  
valamennyi díjazást, illetve juttatást) megállapítása, esetlegesen az Mt. 3. § (6) bekezdés szerinti szerződés kötése az 
alapítói jogokat gyakorló, egyszemélyi tag a Gyál Város Önkormányzat Képviselő testülete kizárólagos – át nem 
ruházható - hatáskörébe tartozik.” 
 
A Kft egy igen nehéz és a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodási adatok alapján sikeres évnek nagy részén van túl. A 
meglévő feladatai mellé ebben az évben megkapta az általános iskolák működtetésével kapcsolatos feladatokat is. 
Befejeződött a Városközpont beruházás, a Bölcsőde felújítása és bővítése, járdaépítések stb. 
Zsigovits Gábor ügyvezető lebonyolította Kft. által kiírt takarítási közbeszerzés keretein belül a Polgármesteri Hivatal 
és a Városi Egészségügyi Központ takarítási közbeszerzését is, amelyen éves szinten több millió forint megtakarítást 
sikerül elérni. 
 
A Kft javadalmazási szabályzatában foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Donhauzer Ádám 
ügyvezető részére 500.000,- Ft, Zsigovits Gábor ügyvezető részére 800.000 Ft jutalom összegének kifizetéséhez 
járuljon hozzá. 
A kifizetéshez szükséges forrás a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft bérmegtakarításaként rendelkezésre 
áll, pótelőirányzatot nem igényel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
 
1. Donhauzer Ádám a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft ügyvezetője részére 500.000,- Ft, valamint 

Zsigovits Gábor a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetője részére 800.000 Ft 
összegű jutalom kerüljön kifizetésre a Kft-él rendelkező bérmegtakarítás terhére.  

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő : 2013. december 31. 
Felelős :  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette : Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2013. november 11. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat állati melléktermék gyűjtőhely 
megszüntetésére, valamint új gyűjtőhely 
kialakítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Településünkön az állati melléktermék gyűjtőhely a 047/1 hrsz-ú külterületi ingatlanon működik, konténeres gyűjtés 
formájában. A kihordott állati hulladékot az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. szállítja el. 
 
A szolgáltatást jelenleg ellenőrzés nélkül bárki térítésmentesen igénybe veheti.  
Tekintettel arra, hogy a gyűjtőhely szabadon, ellenőrzés nélkül használható, sajnos néha jelentős mennyiségű oda nem 
illő hulladékot is elhelyeznek benne, pl. sittet, háztartási hulladékot, amit kézi erővel kell kiválogatni az állati hulladék 
közül. 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága tájékoztatta 
Önkormányzatunkat, hogy ezen gyűjtési mód már nem felel meg a vonatkozó előírásoknak, így 2013. december 31. 
napjáig meg kell azt szüntetni. 
 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1) bekezdése alapján az állati 
eredetű melléktermék - így különösen az elhullott állat tetemének - tulajdonosa saját költségén köteles annak 
elszállításáról, ártalmatlanná tételéről az előírt módon gondoskodni. 
 
A begyűjtési és ártalmatlanítási kötelezettség az önkormányzatot csak abban az esetben terheli, ha a hulladék 
közterületen, közúton található, illetve, ha az állati eredetű melléktermék tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen 
tartózkodik. 

A vonatkozó jogszabály - a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi 
szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet - alapján a gyűjtőhely kialakítására az alábbi szabályok 
vonatkoznak: 

„13. § (1) A települési gyűjtőhelyek kialakítása és működése során legalább a (2)-(8) bekezdésben meghatározott 
követelményeket kell betartani. 

(2) A települési gyűjtőhelyet az önkormányzatnak vagy az általa megbízott vállalkozónak olyan helyen kell 
létesítenie, hogy az a környezetére köz- és állategészségügyi, valamint környezetvédelmi szempontból veszélyt ne 
jelentsen, bűz-, illetve szagterhelést ne okozzon. 

(3) A gyűjtőhelynek közútról az időjárási viszonyoktól függetlenül jól megközelíthetőnek kell lennie. A gyűjtőhelyet 
legalább 150 cm magas kerítéssel és zárható kapuval kell ellátni. 

(4) A települési gyűjtőhelyen olyan - akár könnyűszerkezetes - építményt kell létesíteni, amely alkalmas az állati 
eredetű melléktermékek gyűjtésére szolgáló konténer, a takarításhoz, fertőtlenítéshez szükséges eszközök, vegyszerek 
tárolására, illetve - ha egyébként nem megoldott - kielégíti a személyzet alapvető személyi higiéniai szükségleteit. 

(5) A konténertároló építmény határoló felületeinek, valamint az építmény előtti térnek moshatónak és 
fertőtleníthetőnek kell lennie. A takarításhoz, fertőtlenítéshez és a személyzet tisztálkodásához megfelelő vízellátásról, 
valamint a szennyvízkezelésről gondoskodni kell. 

(6) A települési gyűjtőhelyen olyan személyt kell alkalmazni, aki alkalmas a szakmai és az alapvető nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, valamint a bizonylat-kiállítási feladatok ellátására. 

(7) A települési gyűjtőhely üzemeltetője köteles működési szabályzatot készíteni, és azt a járási állategészségügyi 
hivatalnak megküldeni. A települési gyűjtőhely üzemeltetője köteles gondoskodni a 17. § (3) bekezdésében előírt 
jelentési kötelezettség teljesítéséről. 

(8) A települési gyűjtőhelynek rendelkeznie kell olyan mérleggel, amely legalább a kis és közepes testű állatok 
testtömegének lemérésére alkalmas.” 



Fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek az új gyűjtőhely kialakítására – hűtőkonténeres megoldással 
- a gyepmesteri telep területét kijelölni, mivel jól megközelíthető. 

Javasoljuk továbbá, hogy a szolgáltatást térítésmentesen csak a gyáli lakosok használhassák, ők is azzal a korlátozással, 
hogy a gyűjtőhelyen csak kishaszonállatokat, illetve háziállatokat lehet elhelyezni. 
Mivel településünkön nincs jelentős mértékű állattenyésztés, így fenti korlátozás nem okoz problémát a lakosságnak. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) 2013. december 31. napjával megszünteti a gyáli 047/1 hrsz-ú ingatlanon üzemelő állati melléktermék 
gyűjtőhely üzemeltetését. 

b) az új gyűjtőhelyet a gyáli 0177/2 hrsz-ú ingatlanon hozza létre. 
c) felhatalmazza a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-t a gyűjtőhely kialakítására, a szükséges 

engedélyek beszerzésére, valamint a gyűjtőhely üzemeltetésére, mely feladatokhoz a 2014. évi 
költségvetésében forrást biztosít. 

d) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
A előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
A előterjesztést készítette: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2013. november 8. 

 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 
Szám:               /2013. Tárgy: Javaslat szociális parcellák kijelölésére 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2014. január 1-jén lépnek hatályba a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításának 
szociális temetésre vonatkozó rendelkezései. A törvénymódosítás érinti a Bem József utcai köztemető 
parcelláinak felhasználási módját, ugyanis a törvény 24/A. §. (4) bekezdése szerint a koporsós temetések 
számára szociális parcellát, urnás temetések számára szociális temetkezési helyet kell kijelölni. 
 
A temetőkről és temetkezésről szóló 15/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelet 13.§ (1) bekezdése értelmében a 
temetőrendezési tervet/vázrajzot (1.sz. melléklet) az üzemeltető készíti és a Képviselő-testület hagyja jóvá. 
 
A szociális parcella kijelölésére csak a Bem József utcai köztemetőben van lehetőség, ugyanis a többi köztemető 
részben vagy teljesen lezártak. A temető helyszíni bejárását követően megállapítást nyert, hogy a parcellák 
kijelölésére a még üresen álló parcellák (Urnasír III. és X. számú) lennének a legalkalmasabbak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. 
évi XLIII. törvényben meghatározott szociális temetések esetében a Bem József utcai köztemető temetőrendezési 
tervében meghatározott „Urnasír III” parcellát kívánja kijelölni az urnás temetések, és a „X. számú” parcellát 
kívánja kijelölni a koporsós temetések számára. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság     
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezetői igazgató 
 
Gyál, 2013. november 5. 
 
 

Zsigovits Gábor 
    ügyvezető 





Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.   Telefon: (29) 340-134  Fax: (29) 340-063 

Honlap: www.varosuzemeltetes-gyal.hu  Email: info@varosuzemeltetes-gyal.hu 

 
Szám:   84 /2013. Tárgy: Javaslat platán fák vásárlására a Bem József 

utcai köztemetőbe 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi a gyáli köztemetők üzemeltetését az 
Önkormányzattal kötött megállapodás alapján. 
Tevékenységeinkkel folyamatosan azon törekszünk, hogy a gyáli temetők méltó nyughelyként szolgálhassanak, a 
kilátogató hozzátartozók méltóképpen megemlékezhessenek elhunytjaikról. 
 
A Bem József utcai köztemetőben lehetőség van a folyamatos fejlesztésekre, szépítésekre parkosításra, számos terület 
áll rendelkezésre, amely még beépítetlen. 
 
A főbejárat két oldalára platán fasort terveztünk kialakítani, amelynek megvalósításához 18 db platán fa beszerzésére 
lenne szükség. A fák, és hozzá kapcsolódó kiegészítők (karó, szarvasmarhatrágya, drain cső) bruttó ára 440.460,- Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a 18 db platánfa beszerzésében támogatni 
szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bem József utcai köztemetőben 18 db platánfa 
ültetéséhez hozzájárul, és a beszerzéshez szükséges bruttó 440.460,- Ft összeget biztosít a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek a 2013. évi költségvetés 6. sz. mellékletében a céltartalékok között a „Civil 
szervezetek támogatása” soron rendelkezésre álló keret terhére. 

Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
                                               Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
Gyál, 2013. november 8. 
 
 
 Zsigovits Gábor 
  ügyvezető 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
                                                                                                                   
 Diera Éva 
                                                                                                                       irodavezető 
  Pénzügyi és Adó Iroda  

1/1. 



Gyál város fásítás

Oldal 1

Gyál város fásítás

Platanus x acerifolia/ Platán



Gyál város fásítás

Platanus x acerifolia / Platán

FL;  18 db, 3 db karóval/fa, 50 liter szarvasmarhatrágya/fa. 

Egységárak:

10/12 tk:  12.800 Ft/fa, 

Ti. 12/14  tk: 18.900 Ft/fa, 

Ti. 14/16 tk: 22.890 Ft/fa

Mindegyik fához : 990 Ft/db szarvasmarhatrágya, 4400Ft/3 db karó, széles hevederpánttal,dréncső (d50-es) 180Ft/fa

Oldal 2



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a gyáli 0164/12-13-14 hrsz.-ú ingatlanok 
belterületbe vonásával és telekalakításával 
kapcsolatosan 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 A város településrendezési tervének SZT/28 számú szabályozási tervlapjának megfelelően sor került 
Farkasné Radnóthy Tímea és Radnóthy László tulajdonában lévő gyáli 0164/11 hrsz.-ú ingatlan 
telekalakításának első ütemére. Ennek eredményeként a Móricz Zsigmond utca szélesítését, illetve a belső 
területek feltárását elősegítve kialakításra került a 0164/12 hrsz.-ú út. A második ütemben megvalósuló 0164/14 
hrsz.-ú ingatlan telekmegosztása során lehetőség van az önkormányzati tulajdonban lévő 8103 hrsz.-ú zsáktelek 
közútcsatlakozásának biztosítására.  

Az előzetes egyeztetések és tárgyalások eredményeként a mellékelt megosztási vázlat szerinti 
megosztás során a tulajdonosok felajánlottak egy 4m széles területrészt (kb. 180 m2-t), amely az önkormányzati 
8103 hrsz.-ú ingatlanhoz csatolva, annak nyúlványát képezi majd. Továbbá az Önkormányzatunknak 
térítésmentesem átadják a 0164/12 hrsz.-ú 1741 m2 nagyságú ingatlan tulajdonjogát is, közút céljára. Az átadott 
ingatlanrészért és közterületért cserébe kérik, hogy az ingatlanok belterületbe vonása és telekalakítása során 
felmerülő földmérési és földhivatali költségeket az Önkormányzat vállalja. 
 

A Méter Földrendező és Földmérő Bt. árajánlata alapján következő költségek várhatóak: 
 

Belterületbe csatolási vázrajzok:  földmérő díja (záradékolással együtt) bruttó  90.700.- Ft 
     Földhivatali eljárás díja 3 x 6.600.- =  19.800.- Ft 
 

Megosztási vázrajzok:  I. rész földmérő díja (záradékolással együtt) bruttó  81.350.- Ft 
     Földhivatali eljárás díja 4 x 14.000.- =  56.000.- Ft 

II. rész földmérő díja (záradékolással együtt) bruttó  81.350.- Ft 
     Földhivatali eljárás díja 5 x 14.000.- =  70.000.- Ft 

Építéshatósági eljárás díja 2 x 3.000.-Ft illetékbélyeg =       6.000.- Ft 
Összesen:                    405.200.- Ft 

 
 
A telekalakítási eljárás befejezése, illetve a tulajdonjog bejegyzése várhatóan már áthúzódik 2014. év elejére. 
 
A 0164/12 hrsz.-ú közterület Önkormányzati tulajdonba vétele a belterületbe vonással egyidőben, a 8103 hrsz.-ú 
ingatlan megközelítését biztosító nyúlvány tulajdonjogának átvétele a jogerős telekalakítási engedély kiadása 
után történik. 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) Farkasné Radnóthy Tímea és Radnóthy László tulajdonában lévő 0164/12 hrsz.-ú ingatlant, közút 

céljára – a tulajdonos felajánlása alapján – térítésmentesen, köszönettel tulajdonba veszi. 
b.) Farkasné Radnóthy Tímea és Radnóthy László tulajdonában lévő a 0164/14 hrsz.-ú ingatlan 

telekalakítása során, az önkormányzati tulajdonban lévő 8103 hrsz.-ú ingatlan közút csatlakozásához 
szükséges 4m szélességű nyúlványt köszönettel tulajdonba veszi. 

c.) a 0164/12, 0164/13 és 0164/14 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásával, illetve telekalakításával 
kapcsolatos földmérői és földhivatali költségekre a fedezet a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 
között az egyéb különféle dologi kiadások során biztosított. 

d.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  2014. június 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. november 05. 

   

 

                                                                                                                                         Pápai Mihály 
                   polgármester 

Melléklet :  1 pld. kérelem 
                             1 pld. helyszínrajz (jelenlegi állapot) 
  1 pld. vázrajz (tervezet) 
  3 pld. tulajdoni lap 
 
 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
                                                                                                                                       Diera Éva 

Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője  



























 

 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata és a 
BKK közötti finanszírozási szerződés 
hatályának elismerésére  

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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. E szerződés 
hatályát felek meghosszabbították, 2013. január 1-től 2013. december 31-ig annak érdekében, hogy a közösségi 
közlekedés zavartalan ellátásáról gondoskodni tudjanak, bízva a háromoldalú megállapodás megújításában (1. 
sz. melléklet). E megállapodásban felek előírták, hogy a hatályba lépésének feltétele a háromoldalú 
megállapodás fennállása. A háromoldalú megállapodás hatályvesztését követően 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, így felek a gyakorlatban ténylegesen is 
teljesítették a finanszírozási szerződés szerinti kötelezettségeiket.  
 
2013. októberében a BKK Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megállapodást kötött egymással (2. sz. 
melléklet), amely szerint a BKK, mint közlekedésszervező a továbbiakban is, egészen 2022. június 30. napjáig 
ellátja a Budapest közigazgatási határán kívüli autóbusz-közlekedési szolgáltatást. E megállapodás határozott 
idejű: 2013. május 1-től 2022. június 30. napjáig tart. E megállapodás feljogosítja továbbá a BKK-t arra, hogy az 
érintett települési önkormányzatokkal kétoldalú megállapodásokat kössön, amelyre Gyál esetében 2014. január 
1-i hatályba lépéssel kerül majd sor.  
 
Mivel a Gyál Város Önkormányzata és a BKK közötti finanszírozási szerződés 2.2 pontja akként rendelkezik, 
hogy amennyiben a hatálya alatt a háromoldalú megállapodás megszűnne, e szerződés is hatályát veszti, a BKK-
val közös nyilatkozat kiadására van szükség, amellyel elismerjük a már megszűnt, de a gyakorlatban alkalmazott 
finanszírozási szerződés rendelkezéseinek alkalmazását 2013. május 1. napjától 2013. december 31-ig (3. sz. 
melléklet). 
 
Tekintettel arra, hogy 2013. május 1. napját követően a BKK jogalap hiányában számlát nem bocsátott ki, Gyál 
Város Önkormányzata ezen időponttól finanszírozási hozzájárulást sem fizetett. Ezen közös nyilatkozat aláírását 
követően a BKK-nak megnyílik a jogosultsága a 2013. május 1. és 2013. december 31. közötti időszakra 
esedékes finanszírozási hozzájárulás követelésére. Ezen közös nyilatkozat a BKK-val közösen kialakított 
álláspont szerint akként rendelkezik, hogy az „elmaradt” finanszírozási hozzájárulás nem egy összegben 
teljesítendő, hanem azt az Önkormányzatnak 2013. december, 2014. január és február hónap utolsó napjáig 
három egyenlő részletben kell megfizetnie.   
 
Kérem Önöket, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1. 
a Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel 2013. január 10. napján megkötött finanszírozási szerződést 2013. évre 
vonatkozóan hatályosnak ismeri el, az előterjesztés melléklete szerinti „nyilatkozat finanszírozási hozzájárulásra 
vonatkozó szerződés hatályának elismeréséről” elnevezésű dokumentum elfogadásával.  
 

 



 

 

2. 
Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2013. november 30. 
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. november 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 
 
 
 
 

















































NYILATKOZAT 
FINANSZÍROZÁSI HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 

HATÁLYÁNAK ELISMERÉSÉRŐL ÉS A  
 
 

A nyilatkozatot tevő felek: 
 
egyrészről  
 
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhely:  1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 
a cég rövidített megnevezése:  BKK Zrt. 
cégjegyzékszám:  Cg. 01-10-046840 
adószám: 23028966-4-44 
csoportazonosító szám: (CSASZ): 17781372-5-44 
képviseli: Somodi László és Mészáros László vezérigazgató- helyettesek 
mint közlekedésszervező (a továbbiakban: ”Közlekedésszervező”) 
 
másrészről   
 
Gyál Város Önkormányzata 
székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
adószám: 15730370-2-13 
képviseli: Pápai Mihály polgármester 
mint megrendelő ( a továbbiakban: „Önkormányzat”)  
 
A nyilatkozatot tevő felek egybehangzóan kijelentik, hogy a 2013. évre vonatkozóan hatályosnak tekintik a 2013. 
január 10. napján, 1037/156-1/2012/1037 azonosító számon megkötött finanszírozni hozzájárulásra vonatkozó 
szerződést, különös tekintettel arra, hogy az Önkormányzat, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a 
Közlekedésszervező közötti Megállapodás helyébe 2013. május 1- től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a 
Közlekedésszervező közötti megállapodás lépett.  
 
Felek egybehangzóan nyilatkoznak, hogy Önkormányzat a 2013. május 1. napja és 2013. december 31. napja 
közötti időszakra fizetendő finanszírozási hozzájárulás összegét akként köteles három egyenlő részletben 
Közlekedésszervező részére teljesíteni, hogy Közlekedésszervező az első részletről 2013. december 15. napjáig, 
a második részletről 2014. január 15. napjáig, a harmadik részletről pedig 2014. február 15. napjáig kiállítja és 
megküldi számláját, melyet Önkormányzat tárgyhó utolsó napjáig köteles megfizetni.  
 
 
 
 
Gyál, 2013. …………. napján.     Budapest, 2013. ……. napján. 
 
 
 
          

Pápai Mihály             Somodi László        Mészáros László  
polgármester       vezérigazgató-helyettes  vezérigazgató- helyettes 

  Gyál Város Önkormányzata       BKK Budapesti Közlekedési Központ  
                   Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 Önkormányzat      Közlekedésszervező 
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