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Tárgy:  Javaslat a BKK-val fennálló 
finanszírozási szerződés módosítására  

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
  

Amint az a T. Képviselők előtt is ismeretes, 2013. októberében a BKK Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium megállapodást kötött egymással, amelynek értelmében a BKK, mint közlekedésszervező a 
továbbiakban is, egészen 2022. június 30. napjáig ellátja a Budapest közigazgatási határán kívüli autóbusz-
közlekedési szolgáltatást. Ahhoz, hogy a BKK ezen kötelezettségének eleget tudjon tenni, közbeszerzési eljárás 
keretében választja ki azt az alvállalkozót, akitől ezt a szolgáltatást megrendeli. A közbeszerzési eljárás jelenleg 
is folyamatban van, tájékoztatásuk szerint legkésőbb 2014. június 30. napjáig a közbeszerzési eljárás nyertesével 
a BKK szerződést fog kötni.  
 
A BKK és Gyál Város Önkormányzata közötti finanszírozási szerződést felek 2013. december 31. napjáig közös 
nyilatkozatukkal joghatályosnak ismerték el.  
 
A helyi és helyközi közösségi közlekedés zavartalan biztosítása érdekében megoldást szükséges találni azon 
átmeneti időszakra, amíg a BKK. az üzemeltetővel szerződést köt, azaz 2014. január 1. napja és legkésőbb 2014. 
június 30. napja között. Ennek legkézenfekvőbb módja a felek között immár joghatályos finanszírozási szerződés 
hatályának meghosszabbítása, így a BKK el is küldte tervezetét (1. sz. melléklet), amely a közös nyilatkozattal 
feléledt szerződésből fakadó, 2013. májusától 2013. decemberéig  terjedő fizetési kötelezettséget is rendezné, 
egyúttal a szerződés hatályát a közbeszerzési szerződés megkötéséig kitolná.  
 
Ez a tervezet azonban olyan aggályos rendelkezéseket is tartalmaz, mint: 

 az Önkormányzat a szerződés aláírásától számított 15 napon belül benyújtott számlát egy összegben, 15 
napon belül lenne köteles kiegyenlíteni,  

 2014-ben (erre a legfeljebb 6 hónapra) a 2013. évben teljesített finanszírozási hozzájárulás 1,4%-os 
fogyasztói árindexszel növelt összegét kellene Önkormányzatunknak megfizetni,  

 továbbá Felek kötelezik magukat arra, hogy a közbeszerzési eljárásában kiválasztott üzemeltetővel 
történő szolgáltatás megkezdésének napjától egymással új finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó 
szerződést kötnek.   

 
Az autóbusszal végzett közösségi közlekedéssel érintett települések a 2013. november 27-én Gyálon megtartott 
egyeztető tárgyalásukon kialakították közös álláspontjukat, miszerint a 2013. évre járó finanszírozási 
hozzájárulás részletekben történő teljesítését kezdeményeztük (azzal, hogy természetesen minden településnek a 
rendelkezésére áll a teljesítendő összeg, csupán a hatékony pénzgazdálkodást segíti elő a részletfizetés), az 
infláció mértékével történő emelést erre a fél éves időtartamra nem fogadtuk el, továbbá jeleztük a BKK 
képviselőjének, hogy a későbbi szerződéskötés egymással nem lesz automatikus, arra kizárólag akkor fog sor 
kerülni, ha mindkét fél számára megfelelő paramétereket sikerül ezen okiratban rögzíteni. Ezen közös álláspont 
képviseletében levélben fordultam a BKK felé (2. sz. melléklet).  
 
Somodi László vezérigazgató-helyettes Úr válaszlevelében (3. sz. melléklet) biztosított arról, hogy az általunk 
kért módosítások a BKK részéről is vállalhatóak, így az általuk megküldendő szerződéstervezetben a 
finanszírozási hozzájárulás 3 részletben történő megfizetésének lehetőségét a BKK biztosítani fogja, a 
finanszírozási hozzájárulás összege inflációkövetést nem fog tartalmazni, valamint a felek kötelező 
szerződéskötése helyett rögzíti, hogy az érintettek mindent megtesznek a hosszú távú szerződés megkötése 
érdekében.  
 
Ami a hosszú távú megállapodást illeti (kb. 2014. június 30. és 2022. június 30. között): álláspontom szerint 
Gyál Város Önkormányzatának – a többi tömegközlekedéssel érintett településhez hasonlóan - a BKK-val az új 
üzemeltető kiválasztását követően ismételten indokolt szerződést kötnie, addig azonban feladatunk a város 
érdekeinek leginkább megfelelő, egzakt, minél kedvezőbb szerződési feltételek kidolgozása, és az e 
paraméterekben való egyetértésre jutás. 



 
A fentiek alapján kérem Önöket, hogy az előterjesztés határozati javaslatát elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 

a) hozzájárul a BKK Zrt-vel kötendő finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó szerződés 1. számú 
módosításához, a jelen előterjesztés szerinti tartalommal,  

b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
 Határidő: 2013. december 31. 
 Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: dr Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens 
 
 
Gyál, 2013. december 7.  
 
 
 
 
 
 
          Pápai Mihály 
           polgármester  
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FINANSZÍROZÁSI HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
 
(a továbbiakban: „1. számú Módosítás”), amely létrejött egyrészről a 
 
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhely:  1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19‐21.  
cégjegyzékszám:  Cg. 01‐10‐046840 
adószám:  23028966‐4‐44 
csoportazonosító szám (CSASZ):   17781372‐5‐44 
mint közlekedésszervező (a továbbiakban: „Közlekedésszervező”), 
 
másrészről a 
 
Gyál Város Önkormányzata 
székhely:  2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. 
adószám:  15730370‐2‐13 
képviseli:  Pápai Mihály polgármester 
mint megrendelő (a továbbiakban: „Önkormányzat”)  
 
Közlekedésszervező és Önkormányzat a továbbiakban együttesen „Felek”, külön‐külön a „Fél” között 
alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint. 
 
1. AZ 1.  SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS  ELŐZMÉNYE, A 2013. MÁJUS 1. NAPJÁTÓL 2013. DECEMBER 31. NAPJÁIG  TERJEDŐ 

IDŐSZAKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSI DÍJ FIZETÉSÉNEK RENDEZÉSE 
 
1.1. Felek  rögzítik,  hogy  2013.  január  10.  napján,  a  Gyál  területén  végzett  tömegközlekedési 
közszolgáltatás  megfelelő  módon  történő  megszervezése  és  finanszírozása,  valamint  a  Kijelölő 
Rendelet  szerinti  Közlekedésszervező  által  kiválasztott  Szolgáltatók  útján  történő  lebonyolítása 
tárgyában 2013. december 31. napjáig  szóló Finanszírozási Hozzájárulásra Vonatkozó Szerződést  (a 
továbbiakban: „Szerződés”) kötöttek. 
 
1.2.  Felek rögzítik továbbá, hogy az Önkormányzat, a Közlekedésszervező és a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium  (a  továbbiakban:  „NFM”)  között  2013.  április  30.  napjáig  helyi  járattal  Budapest 
közigazgatási határán kívüli menetrend szerinti autóbusz‐közlekedés biztosítása tárgyú megállapodás 
(a továbbiakban: „Háromoldalú Megállapodás”) volt hatályban. 
 
1.3. A  Háromoldalú Megállapodás  2013.  április  30‐i megszűnésével  a  Szerződés  –  annak  2.2. 
pontja  alapján,  a  bontó  feltétel  bekövetkeztére  tekintettel  a  Ptk.  228.  §  (2)  bekezdése  alapján  – 
hatályát vesztette.  

 
1.4. Az agglomerációs közlekedésre vonatkozóan az NFM és a Közlekedésszervező között 2013. 
október 14. napján – a korábban megszűnt Háromoldalú Megállapodást felváltandó – Megállapodás 
jött  létre  a  Budapest  közigazgatási  határain  kívülre  történő  menetrend  szerinti  autóbuszos 
közszolgáltatások ellátására vonatkozóan. 



 
1.5. Tekintettel  arra,  hogy  a  Megállapodás  2013.  május  1.  napjától  kezdődően  elismerte  a 
Közlekedésszervező  Megállapodásban  rögzített  feladatellátását,  valamint  arra,  hogy 
Közlekedésszervező  a  szolgáltatásokat  a  Háromoldalú  Megállapodás  megszűnését  követően  is 
folyamatosan nyújtotta, az Önkormányzat és a Közlekedésszervező a Szerződést  ‐ a  jelen 1.  számú 
Módosítás 1.  sz. mellékletét képező  „Nyilatkozat  finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó  szerződés 
hatályának  elismeréséről”  (a  továbbiakban:  „Nyilatkozat”)  című  nyilatkozattal  –  2013.  május  1. 
napjától hatályosnak ismerték el. 

 
1.6. Tekintettel a  jelen 1.  számú Módosítás 1.  számú mellékletét  képező Nyilatkozatra, a  Felek 
megállapodnak, hogy a 2013. május 1. napjától 2013. december 31. napjáig nyújtott Szolgáltatásért 
járó havi hozzájárulási díjakról a Közlekedésszervező  jelen 1.  számú Módosítás aláírását követő 15 
napon belül nettó 43.106.424,‐ Ft + ÁFA egyösszegű számlát állít ki, melyet Önkormányzat a számla 
kiállítástól számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni. 
 
2. AZ 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS TÁRGYA 
 
Felek megállapodnak abban, hogy jelen 1. számú Módosítás alapján a Szerződés  az alábbiak szerint 
módosul. 
 
2.1. A Szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi új pont lép:  
 
„Jelen  Szerződés  2013.  január  1.  napjától  a  Közlekedésszervező  által  a  „Budapesti  agglomerációs 
közforgalmú  autóbuszvonalak  üzemeltetése  szóló  és  csuklós  autóbuszokkal”  tárgyú  közbeszerzési 
eljárásban  kiválasztott  üzemeltetővel  történő  szolgáltatás  megkezdésének  napjáig,  de  legkésőbb 
2014. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.” 
 
2.2. A Szerződés 3.3. pontja helyébe az alábbi új pont lép:  
 
„Arra tekintettel, hogy Közlekedésszervező által megszervezett, Önkormányzat közigazgatási határain 
belüli területre is kiterjedő helyi közlekedés Önkormányzat lakosságának helyi közlekedési igényeit is 
kielégíti, Önkormányzat  a  jelen  Szerződés  hatálya  alatti  időszakra  finanszírozási  hozzájárulást  fizet 
Közlekedésszervezőnek, amelynek egy naptári évre vetített összege 2013. évben nettó 64.659.636,‐ 
Ft + ÁFA, azaz hatvannégymillió‐hatszázötvenkilencezer‐hatszázharminchat forint + ÁFA, 2014. évben 
a  Szerződés  3.5.  pontjának megfelelően  (1,4%‐os  fogyasztói  árindex  figyelembe  vételével)  nettó 
65.564.868,‐ Ft + ÁFA, azaz hatvanötmillió‐ötszázhatvannégyezer‐nyolcszázhatvannyolc forint + ÁFA.„ 
 
2.3. A Szerződés 3.6. pontja helyébe az alábbi új pont lép:  
 
„Felek a 3.3. pont szerinti hozzájárulásról az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
58. §‐a szerinti havi elszámolásban állapodnak meg a következők szerint: 
 
Közlekedésszervező  Önkormányzat  részére  havonta  egyenlő  összegekben  a  2013.  évben  nettó 
5.388.303,‐  Ft  +  ÁFA,  azaz  ötmillió‐háromszáznyolcvannyolcezer‐háromszázhárom  forint  +  ÁFA,  a 
2014.  évben  a  Szerződés  3.5.  pontjának  megfelelően  (1,4%‐os  fogyasztói  árindex  figyelembe 
vételével)  nettó  5.463.769,‐  Ft  + ÁFA,  azaz  ötmillió‐négyszázhatvanháromezer‐hétszázhatvankilenc 
forint + ÁFA összegű számlát (a továbbiakban: „Számla”) tárgyhónap 15‐éig állít ki. 
A  teljesítési  határidő  minden  esetben  a  tárgyhónap  utolsó  napja.  A  Számlán  fel  kell  tüntetni  a 
teljesítés jogcímét valamint a teljesítés időszakát.” 
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2.4. A Szerződés 3.13. pontja helyébe az alábbi új pont lép:  
 
„Felek az alábbi kapcsolattartó munkatársakat jelölik ki. 
 
a) Közlekedésszervező részéről: 

 

 Kadlec István szakterületi vezető 
Telefon: +36‐30‐774‐1148 
E‐mail: istvan.kadlec@bkk.hu 
 

 A Közlekedésszervező  szolgálatban  lévő  Fődiszpécsere  (forgalomirányítási  kérdésekkel 
kapcsolatban) 

Telefon: +36‐1‐317‐5166, +36‐1‐461‐6500/14010 
Fax: +36 (1) 317‐1127 
E‐mail: bkkfodiszpecser@bkk.hu 

 
b) Önkormányzat részéről:  

 

 Pápai Mihály polgármester 
Telefon: +36‐29‐540‐932 
Fax: +36‐29‐340‐028 
E‐mail: gyalph@gyal.hu” 

 
2.5. Felek  megállapodnak,  hogy  a  „Budapesti  agglomerációs  közforgalmú  autóbuszvonalak 
üzemeltetése  szóló  és  csuklós  autóbuszokkal”  tárgyú  közbeszerzési  eljárásban  kiválasztott 
üzemeltetővel  történő  szolgáltatás  megkezdésének  napjától  kezdődő  hatállyal  új  finanszírozási 
hozzájárulásra vonatkozó szerződést kötnek. 
 
 
3. AZ 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS HATÁLYBA LÉPÉSE 
 
3.1. Jelen 1. számú Módosítás a mindkét Fél által történő aláírással lép hatályba. 
 
3.2. A Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett részei – a Ptk. 240. § (2) bekezdése alapján 
– változatlan tartalommal maradnak hatályban. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Jelen  1.  számú  Módosítás  egymással  mindenben  megegyező  5  (öt)  eredeti  példányban  készült, 
melyből 2 (kettő) példány Önkormányzatot, 3 (három) példány Közlekedésszervezőt illeti. 
 
Felek  kijelentik,  hogy  rendelkeznek  a  jelen  1.  számú Módosítás  cégszerű/szabályszerű  aláírásához 
szükséges jogosultsággal, illetve felhatalmazással. 
 
Felek  jelen  1.  számú  Módosítás  elolvasás  és  értelmezés  után  ‐  mint  akaratukkal  mindenben 
megegyezőt ‐ jóváhagyólag írták alá. 
 
 
Gyál, 2013. „…………” napján.   Budapest, 2013. „…………” napján. 
 
 
 
 

   
Pápai Mihály  Somodi László  Mészáros László 
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 Tárgy: Javaslat a Gyáli-Városgazda Kft. Alapító 
Okiratának módosítására és alaptőke emelésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata a 268/2012.(XII.13.) sz. határozattal módosított 219/2012.(XI.12.) sz. határozatával 
hozta létre a Gyáli-Városgazda Kft-t, melynek Alapító Okiratát a tevékenységi kör bővítése miatt módosítani 
kell, ugyanis a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. egyes tevékenységi köreit a közeljövőben 
indokolt lehet átszervezni ebbe a profitorientált gazdasági társaságba.  
Tekintettel arra, hogy a társasági törvény úgy módosult, hogy Kft. 500.000.-Ft névértékű alaptőkéjét 3.000.000.-
Ft-ra meg kell emelni a társasági szerződés első módosításakor, ezért javaslom a társaság törzstőkéjének 
2.500.000.-Ft-tal, 3.000.000.-Ft-ra történő megemelését. 
Javaslom továbbá, hogy a társaság Alapító Okiratában írja elő annak a lehetőségét, hogy a társaság esetleges 
veszteség esetén pótbefizetés elrendeléséről dönthessen. Tájékoztatom a T. Testületet arról, hogy a pótbefizetést 
nem kötelező elrendelni, amennyiben azonban az Alapító Okirat nem tartalmaz a pótbefizetés lehetőségére 
vonatkozó előírást, úgy előbb azt módosítani kell és a cégbíróságnál ezt be kell nyújtani, amely késedelemmel és 
többletköltséggel jár.  
A pótbefizetés lehetőségének megteremtése mellett rendelkezni kell az azzal kapcsolatos eljárási szabályokról is, 
melyet a javaslat szintén tartalmaz. 
Tekintettel arra, hogy a cégbíróság felhívása szerint 2013. december 13-ig be kell nyújtani a tárgyévben 
benyújtásra kerülő cégiratokat és a cégbíróság december 20-tól a jövő év első napjaiig szünetet tart, ezért nincs 
értelme ebben az évben benyújtani a cégiratokat. Emellett a benyújtásig a 3.000.000 Ft törzstőke emelésnek 
ténylegesen eleget is kell tenni, erről az ügyvezetőnek kell ügyvéd által ellenjegyzett nyilatkozatot adnia. 
A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a tisztelt Képviselő-testület fogadja el, hogy a módosítások, ill. változások 
2014. január 6. napjától lépnek hatályba és ennek megfelelően  kérem, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel 
Pápai Mihály polgármester urat arra, hogy a Gyál Város Önkormányzata tag nevében a fenti Alapító Okirat 
módosításra vonatkozó alapítói döntést  aláírja. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
I./ a Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság alapítójaként az alábbi 
határozatot hozza: 
   1/2014 ( 01.06. ) számú Alapítói határozat 
Alulírott Gyál Város Önkormányzata / székhelye: 2360. Gyál, Kőrösi út 112-114./, mint a Gyáli-Városgazda 
Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság /székhelye: 2360. Gyál, Rákóczi F. u. 44.,/ 
egyszemélyes alapítója és tulajdonosa a társaságban az alábbi döntést hozom: 
 
1./ A Gyáli Önkormányzat, mint egyszemélyes alapító és tulajdonos a Gyáli-Városgazda Kft 500.000.-Ft 
névértékű törzstőkéjét 2014. január 6. napján kelt társasági szerződés módosítással megemeli 2.500.000.-Ft-tal, 
3.000.000.-Ft-ra, azaz Hárommillió forintra. 
 
A tag a törzstőke emelésnek teljes egészében egyösszegű készpénz befizetéssel tesz eleget, 2014. január 
6.napjától számított 15 napon belül úgy, hogy a társaság  bankszámlájára utalja a 2.500.000.-ft-ot. 
 
Az alapító tag úgy dönt, hogy ennek megfelelően a társaság 2012. december 14-én kelt, egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratának 6. pontja megváltozik, e szerint a Gyál Város Önkormányzat tag törzsbetétje 
3.000.000.-Ft, a törzsbetét összetétele 3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió forint készpénz. 
 
2./ Az Alapító Okirat 1. pontja kiegészül a társaság e-mail címével, ennek megfelelően az Alapító Okirat 
kiegészül az 1.3. ponttal, a társaság e-mail címe: zsigovits.gabor@gyal.hu 
 

mailto:zsigovits.gabor@gyal.hu


3./ Az Alapító Okirat 3.2. pontjában az egyéb tevékenységi körök kiegészülnek a következőkkel: 
 
Állat-egészségügyi ellátás 
Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 
 
4./ Az Alapító Okirat az alábbi 6.1 ponttal egészül ki : 
„Pótbefizetés 
 
Az alapító jogosult olyan döntést hozni, amellyel, mint tag a veszteség fedezésére a szükséges mértékben és 
időben pótbefizetést teljesít. Az ilyen címen kivethető pótbefizetés összege évente több alkalommal elrendelhető 
és az egyenként elrendelhető pótbefizetés mértéke a törzsbetét 100 %-áig terjedhet. 
A pótbefizetést az alapítói határozat meghozatalának napjától számított 30 napon belül kell befizetni a társaság 
bankszámlájára. 
A pótbefizetés a törzsbetét teljes befizetése előtt is előírható. 
A pótbefizetés késedelmes teljesítése, vagy teljesítésének elmulasztása a hatályos Gt-nek a vagyoni hozzájárulás 
nem teljesítésére és végső soron az üzletrész nyilvános árverésére vonatkozó jogkövetkezményét kell alkalmazni 
azzal az eltéréssel, hogy az üzletrész vételárából le kell vonni a nem teljesített pótbefizetés összegét, amely a 
társaságot illeti. 
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket – a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő 
– tag részére vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak a törzsbetét teljes befizetése után kerülhet sor.  
A visszafizetés konkrét összegéről és a visszafizetés határidejéről a társaság könyvelőjével történt egyeztetés 
után az ügyvezető javaslatára az alapító külön határozattal dönt. 
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a 
pótbefizetést kell visszatéríteni.” 
 
5./ Jelen alapítói döntés aláírására Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének  /2013. sz. sz. határozata 
hatalmazta fel a polgármestert. 
 
A fenti változásokkal az Alapító Okirat módosul. 
 
Az Alapító Okirat módosítás cégbírósági átvezetésére, az alapító okirat módosítás ellenjegyzésére az alapító 
meghatalmazza, illetve megbízza Dr. Schmidt Valéria ügyvédet /1114. Budapest, Bocskai út 7. iI.4./. 
 
II./ felhatalmazza a polgármestert és a Gyáli-Városgazda Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős: polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság     
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2013. december 7. 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
                                                                           Diera Éva 
                                                                                                                          irodavezető 
           Pénzügyi és Adó Iroda   



 

Gyáli Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata 

Egységes szerkezetbe foglalva a 2012. XII.13-i és a 2012. XII. 12-i módosítással 

A módosítás szövege vastag, dőlt betűvel szedve 

 

Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény /Gt./ rendelkezéseinek megfelelően  
a  következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát. 

1. A társaság cégneve, székhelye 
 

1.1.A társaság cégneve:   Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt 
     Felelősségű Társaság 
A társaság rövidített cégneve: Gyáli-Városgazda Kft. 
 
1.2.A társaság székhelye: 2360. Gyál, Rákóczi Ferenc u. 44.sz. 
 A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 
 
1.3. A társaság e-mail címe: zsigovits.gabor@gyal.hu 
 

2. A társaság alapítója 
 
Gyál Város Önkormányzata 
székhelye:   2360. Gyál, Kőrösi út 112-114. 
Képviselő:  Pápai Mihály polgármester 
Törzskönyvi azonosító száma: 730370 
Adószáma:  15730370-2-13 
KSH száma:  15730370-8411-321-13 
ÁHTI azonosítója: 739966 
 

3. A társaság tevékenységi körei 
 

3.1.Főtevékenység:  8110 Építményüzemeltetés 
 
3.2. Egyéb tevékenységi körök: 
 
  3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
  3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
  3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
  4110 Épületépítési projekt szervezése 
  4120 Lakó-és nem lakó épület építése 
  4211 Út, autópálya építése 
  4299 Egyéb m.n.s. építés 
  4311 Bontás 
  4312 Építési terület előkészítése 
  4321 Villanyszerelés 
  4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
  4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 
  4331 Vakolás 
  4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
  4333 Padló-, falburkolás 
  4334 Festés, üvegezés 
  4339 Egyéb befejező építés m.n.s. 
  4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
  4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
  4941 Közúti áruszállítás 
  4942 Költöztetés 



  5210 Raktározás, tárolás 
  5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
  5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 
  5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 
  5510 Szállodai szolgáltatás 
  5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
  5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 
  5621 Rendezvényi  étkeztetés 
  5629 Egyéb vendéglátás 
  5630 Italszolgáltatás 
  6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
  6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
  6831 Ingatlanügynöki tevékenység 
  6832 Ingatlankezelés 
  7021 PR. kommunikáció 
  7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
  72212 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
  7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 
  8121 Általános épülettakarítás 
  8122 Egyéb épület-, ipari takarítás 
  8129 Egyéb takarítás 
  8130 Zöldterület-kezelés 
  8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
  9311 Sportlétesítmény működtetése 
  9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása 
  7500 Állat-egészségügyi ellátás 
  9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 
 

4. A társaság működésének időtartama 
 
A társaság időtartama: határozatlan. 
 

5. A társaság törzstőkéje 
 
5.1.A társaság törzstőkéje 3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió forint készpénz, amely a törzstőke 100 % 
százaléka. 
 
5.2.A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig az alapításkor  a pénzbeli hozzájárulás 100 %-át 
befizette az  Alapító a társaság pénztárába, a 2014 január 06.-n kelt alapító okirat módosítás szerinti  
tőkeemelésnek megfelelő 2.500.000.-Ft a társaság letéti bankszámlájára a változás elhatározásától 
számított 15 napon belül megfizetésre kerül. 
 

6. A tag törzsbetéte 
 
Név:  Gyál Város Önkormányzata 
A törzsbetét összege:  3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió forint. 
A törzsbetét összetétele: 3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió forint készpénz. 
 

6.1. Pótbefizetés 
 
Az alapító jogosult olyan döntést hozni, amellyel, mint tag a veszteség fedezésére a szükséges mértékben és 
időben pótbefizetést teljesít. Az ilyen címen kivethető pótbefizetés összege évente több alkalommal 
elrendelhető és az egyenként elrendelhető pótbefizetés mértéke a törzsbetét 100 %-áig terjedhet. 
 
A pótbefizetést az alapítói határozat meghozatalának napjától számított 30 napon belül kell befizetni a 
társaság bankszámlájára. 
A pótbefizetés a törzsbetét teljes befizetése előtt is előírható. 
 
A pótbefizetés késedelmes teljesítése, vagy teljesítésének elmulasztása a hatályos Gt-nek a vagyoni 
hozzájárulás nem teljesítésére és végső soron az üzletrész nyilvános árverésére vonatkozó 



jogkövetkezményét kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az üzletrész vételárából le kell vonni a nem 
teljesített pótbefizetés összegét, amely a társaságot illeti. 
 
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket – a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben 
szereplő – tag részére vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak a törzsbetét teljes befizetése után kerülhet 
sor.  
 
A visszafizetés konkrét összegéről és a visszafizetés határidejéről a társaság könyvelőjével történt 
egyeztetés után az ügyvezető javaslatára az alapító külön határozattal dönt. 
 
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a 
pótbefizetést kell visszatéríteni. 
 

7. Üzletrész 
 
A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából öt megillető hányadot az üzletrész testesíti 
meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 
 

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása 
 
8.1.Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
 
8.2.Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és a Gt-ben meghatározott esetekben /öröklés, 
valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén/ osztható fel. 
 
8.3.Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és 
így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 
 

9. A nyereség felosztása 
 
A tagot a társaságnak a Gt. 131.§. /1/ bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény 
szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi 
adózott eredményéből osztalék illeti meg. 
 

10. Az alapítói határozat 
 
10.1.A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban 
értesíti. 
 
10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés 
kizárólagos hatáskörébe utal. 
 

11. Az ügyvezető 
 
11.1.A társaság ügyvezetője határozatlan időtartamra 2012. november 12. napjától : 
 
Név:    Zsigovits Gábor 
Születési hely és idő:  Budapest, 1982. október 12. 
Anyja születési neve: Laskovits Lívia 
Lakcím:   2360. Gyál, Dobó Katica utca 29. 
adóazonosító jele: 8422873192 
 
11.2.Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles. 
 

12. Cégjegyzés 
 
Önálló cégjegyzésre jogosult:   Zsigovits Gábor ügyvezető 
 
 
 



13. Felügyelőbizottság 
 
13.1.A társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság választására kerül sor. 
 
13.2.A felügyelőbizottság tagjai : 
 
Név:    Badics Ferenc 
Anyja születési neve:   Bátor Gizella 
Születési hely és idő:  Budapest, 1959. 07.25. 
Lakcím:    2360. Gyál, Kiskomáromi utca 11. 
adóazonosító jele:  8338072605 
 
A megbízatás időtartama: 2012. november 12. – 2017. november 11. 
 
Név:    Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna 
Anyja születési neve:  Ronga Mária 
Születési hely és idő:  Budapest, 1962. 01.26. 
Lakcím:    2360. Gyál, Tél utca 6. 
adóazonosító jele:  8347233373 
 
A megbízás időtartama: 2012. november 12. – 2017. november 11. 
 
Név:    Sárközi András 
Anyja születési neve:  Szabó Margit 
Születési hely és idő:  Pomáz, 1953. 09.09. 
Lakcím:    2360. Gyál, Somogyi Béla utca 8. 
adóazonosító jele:  8316623978 
 
A megbízatás időtartama: 2012.november 12.- 2017. november 11. 
 

14. A társaság megszűnése 
 
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti 
meg. 
 

15. Egyéb rendelkezések 
 
15.1.Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e 
kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget. 
 
15.2.A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos gazdasági társaságokról 
szóló jogszabályt, jelenleg a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseit /Gt./, a társaságnak és tagjainak az ott nem 
szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvet, jelenleg az 1959. 
évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni és az alapító Önkormányzat jellegéből adódó mindenkor hatályos 
jogszabályokat. 
 
A jelen alapító okirat a az alapító 2014 január 06 án kelt Alapító Okirat módosításának megfelelően egységes 
szerkezetbe foglalva az eredeti Alapító okirat szövegével- a tőke emelés, a tevékenységi kör kiegészítését, és a 
pótbefizetésről szóló rendelkezést tartalmazza. 
  
 
Gyál, 2014.január 6. 
 
 
 
 
……………………………………………………………… 
 
A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot készítettem és ellenjegyzem  
Gyál, 2014 január 06.       



 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Tájékoztató a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás jövőbeni ellátásával kapcsolatos 
eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 59/2013. (III.28.) sz. határozatával megalakította a Gy.T.H. Gyál és 
Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t azzal a céllal, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
előírásainak megfelelően hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végezzen a városban. 
 
A tevékenység ellátásához szükséges feltételeket (hulladékgyűjtés, ártalmatlanítás/kezelés, adminisztratív feladatok) 
alvállalkozó bevonásával szeretné a Kft. biztosítani, melynek kiválasztásához nyílt közbeszerzési eljárást kellett 
lefolytatni. 
 
A közbeszerzés eljárás dokumentációját három Társaság váltotta ki: A.S.A. Magyarország Kft, VERTIKÁL 
Közszolgáltató Zrt., FKF Zrt. 
 
Az ajánlattételi határidőig (2013. december 6.) egyedül az A.S.A. Magyarország Kft. adott be ajánlatot, amely lapján a 
következők szerint alakulnának az ürítési díjak, amelyet a Kft-nek kellene megfizetni az alvállalkozó felé: 
 

60 l-es 342 Ft/ürítés+ÁFA 
120 l-es 480 Ft/ürítés+ÁFA 
240 l-es 756 Ft/ürítés+ÁFA 

 
A szolgáltatást igénybevevők figyelembe vételével kalkulált éves költség: 
 

Edény űrméret Díj/ürítés Mennyiség Összes éves nettó díj 
60 l 342 Ft 590 db 10 492 560 Ft 
120 l 480 Ft 6147 db 153 429 120 Ft 
240 l 756 Ft 255 db 10 024 560 Ft 

173 946 240 Ft 
  
2013. július 1-től érvényes jogszabályoknak megfelelően rögzített díjak, amelyek bevételként figyelembe vehetőek: 

60 l-es 218 Ft/ürítés+ÁFA 
120 l-es 255 Ft/ürítés+ÁFA 
240 l-es 334 Ft/ürítés+ÁFA 

 
A szolgáltatást igénybevevők figyelembe vételével kalkulált éves árbevétel: 
 

Edény űrméret Díj/ürítés Mennyiség Összes éves nettó díj 
60 l 218 Ft 590 db 6 688 240 Ft 
120 l 255 Ft 6147 db 81 509 220 Ft 
240 l 334 Ft 255 db 4 428 840 Ft 

92 626 300 Ft 
 
A két főösszegből látszik, hogy az árbevétel nem nyújt elég fedezetet a költségekre, a hiány mintegy nettó 81,3 millió 
forint. 
 
A Kft. fenntartásának, menedzsmentre kalkulált (bér, járulék, hatósági díjak, egyéb kiadások) éves költsége 5,6 millió 
forint. 
 
Mindent egybe véve az éves nettó hiány majdnem elérné a 87 millió forintot, amelyhez a Kft-nek nem áll 
rendelkezésre fedezet, így a közbeszerzési eljárást – a rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – 
eredménytelenné nyilvánította, ugyanakkor meghívásos tárgyalásos eljárást indított a közbeszerzési dokumentációt 
kiváltó három cég részvételével, amely reményeink szerint még idén sikeresen lezárulhat. 



 
Polgármester Úr az ajánlatok bontása napján levélben fordult a Németh Lászlóné miniszter asszonyhoz, Fazekas Sándor 
miniszter úrhoz, illetve Németh Szilárdhoz, a FIDESZ rezsicsökkentésért felelős munkacsoportjának vezetőjéhez és 
kérte segítségüket, illetve garanciájukat arra, hogy a felmerülő többletköltségeket az állami költségvetés kompenzálja az 
Önkormányzatnak. 
 
Abban az esetben, ha a meghívásos tárgyalásos közbeszerzés sem járna sikerrel, az egyes közszolgáltatások ellátásáról 
és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény és a nem rendszeres hulladékszállítás 
szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet előírásait 
követve az illetékes katasztrófavédelmi szervnek kell kijelölnie ideiglenes jelleggel a közszolgáltatást ellátó társaságot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjenek.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
 
Gyál, 2013. december 7. 
 
 
 
 
 
        Zsigovits Gábor  
           ügyvezető igazgató 



 
 
 
 Tárgy: Javaslat telephely és főzőkonyha 

beruházás megindítására és annak pénzügyi 
fedezetének biztosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója a 223/2013. (X.31.) sz. határozattal került 
elfogadásra. A koncepció tartalmazza a városüzemeltetés új telephelyének és egy központi főzőkonyhának a 
jövőbeni megvalósítását, amely a 4379/9 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon épülne fel. A beruházás 
elindításához, pályázati lehetőségek igénybevételéhez szükség van legalább az engedélyeztetési 
tervdokumentációra, amelynek elkészítésére három árajánlat érkezett (ajánlatok mellékletként csatolva). 
 
A legolcsóbb (engedélyeztetési terv készítésére vonatkozó) ajánlatot az Ybl Tervező Kft. (1052 Budapest, Bécsi 
út 1.) adta 7.950.000,- Ft + Áfa díjon. 
 
A Gyáli-Városgazda Kft. rendelkezésre álló pénzeszközei nem nyújtanak fedezetet a tervek elkészítéséhez, ezért 
szükség van annak biztosítására. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat I: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  
 

1. úgy dönt, hogy telephelyet és központi főzőkonyhát kíván létrehozni a Gyáli-Városgazda Kft. (2360 
Gyál, Rákóczi F. u. 44.) tevékenységeinek ellátásához, 

2. felhatalmazza a Gyáli-Városgazda Kft. ügyvezetőjét a beruházás megvalósításával kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

3. felkéri a Gyáli-Városgazda Kft. ügyvezetőjét, hogy a programtervet terjessze a Képviselő-testület elé 
jóváhagyásra. 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető 
 
Határozati javaslat II: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  
 

1. hozzájárul, hogy a telephely és főzőkonyha építési beruházást a Gyáli-Városgazda Kft. (2360 Gyál, 
Rákóczi F. u. 44.) a Gyál, 4379/9 helyrajzi számú ingatlanon valósítsa meg, 

2. a Gyáli-Városgazda Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) részére, mint a Kft. egyszemélyes alapítója a 
telephely és főzőkonyha engedélyezési tervének elkészítéséhez 7.000.000.- Ft tagi kölcsönt biztosít a 
2014. évi költségvetés terhére, 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szerződéskötéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. január 30. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság     
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor 
 
 
Gyál, 2013. november 21. 
 



 
 
 Zsigovits Gábor 
 ügyvezető 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
                                                                                                                   
 Diera Éva 
                                                                                                                       irodavezető 
  Pénzügyi és Adó Iroda  
 















 
 
 

Tárgy:  Javaslat víziközmű-vagyon térítésmentes 
átvételére. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vktv.) 6. § (1) bekezdése alapján víziközmű 
kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonában tartozhat.  
A Vktv 8. § (1) bekezdése szerint, ha a víziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó a 
víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre átruházza. 
 
Az IMPERIÁL Hungaria Kft (1013. Budapest, Krisztina krt.39/B) beruházásában valósult meg a 4602. számú közút 
nyomvonalában, gyáli csatlakozási pontok és Némediszőlő településrész között víz- és csatorna vezetéket magában 
foglaló közcélú víziközmű létesítmény. A nevezett víziközmű-beruházás a törvény hatályba lépése előtt, 2000-ben 
került üzembehelyezésre. 
 
Megkerestük az IMPERIÁL Hungária Kft ügyvezetőjét, hogy a törvénynek megfelelően a fent megnevezett beruházás 
tulajdonviszonyának rendezésében működjön közre. 
 
Levelünkre válaszolva az IMPERIÁL Hungaria Kft megküldte a mellékelt szerződéstervezetet a megvalósult 
közműberuházás térítésmentes átadásáról. 
 
Térítésmentes vagyonátruházás a Vktv. 8. § (4) bekezdése szerint az általános forgalmi adó szempontjából közcélú 
adománynak, a társasági adó szempontjából a beruházó vállalkozási, bevételszerző tevékenységével összefüggő 
költségnek, ráfordításnak minősül. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt szerződést megvitatni, döntésüket meghozni 
szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
 
1. az IMPERIÁL Hungaria Kft (1013. Budapest, Krisztina krt.39/B) a beruházásában megvalósult, a 4602. számú 

közút nyomvonalában, gyáli csatlakozási pontok és Némediszőlő településrész között víz- és csatorna vezeték 
kiépítését magában foglaló közcélú víziközmű létesítményt Gyál Város Önkormányzata részére térítésmentesen 
átadja. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Az előterjesztés 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. december 4. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Bóbita Bölcsőde álláshelyeinek 
bővítésére  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Balkó Kálmánné a Bóbita Bölcsőde intézményvezetője az engedélyezett technikai létszám 2014. január 1-jétől 
történő bővítésének engedélyezése ügyében kérelmet nyújtott be. (1 .sz. melléklet). 
 

Az intézményben a takarítást szerződéses jogviszonyban a Clean Service 2000 Szolgáltató Bt. (2363 
Felsőpakony, Dr. Jáhn Ferenc u.32.) végzi (2 fő du.16-20 h között és 1 fő de. 8-10 h között).  
 

Az intézményben a vállalkozó munkájával elégedettek, azonban a takarékossági, költséghatékonysági 
szempontok a tevékenység átszervezését indokolttá teszik. A vállalkozóval a szerződés közös megegyezéssel, 
2014. január 1-jei hatállyal jogszerűen megszüntethető. 
 
Az intézményvezető számítása szerint 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott saját dolgozóval a bölcsőde 8 
csoportszobájának takarítása du. 16-20 h között ellátható és a jelenlegi kisegítők munkaköri leírásának 
bővítésével az egyéb helyiségek takarítása is megoldható, így számottevő megtakarítás érhető el. 
 
A létszámfejlesztés bér- és járulékköltsége, valamint a kapcsolódó egyéb költségek (gépek, tisztítószerek 
beszerzése stb.) fedezetét az alábbi kalkuláció mutatja (a mosogatáshoz, mosáshoz szükséges beszerzések itt nem 
szerepelnek, mivel, azt nem a cég biztosította): 
 

 2 fő rész munkaidős takarító bére + járulékok:  151.630,- Ft/hó 1.819.560,-Ft/év 
 Tisztítószerek beszerzése:     117.300,- Ft/hó 1.407.600, Ft/év 
Összesen:       268.930,- Ft/hó 3.227.160,-Ft/év 
 
 A Clean Service 2000 Szolgáltató Bt-nek fizetett havi összeg: 378.900,- Ft/hó 4.646.800,-Ft/év 
Az elérhető becsült megtakarítás:    109.970,- Ft/hó 1.319.640,-Ft/év 

 

Az évi 1.319 e Ft megtakarítás összegét 2014-ban egyszeri beszerzésként 661 e Ft csökkenti, hiszen eddig a 
vállalkozó a takarítást saját eszközeivel, gépeivel végezte, induláskor viszont nagyobb beszerzésekre van 
szükség ahhoz, hogy a feladatot az intézmény maga láthassa el.  
 
 Egyszeri beszerzések: 

 2 db ipari porszívó     118.000,- F 
 1 db ipari szőnyegtisztító     240.000,- Ft 
 1 db padló súrológép     278.000,- Ft 
 1 db porszívó        25.000,- Ft 

Összesen:      661.000,- Ft 
 

Fenti kalkuláció alapján a bölcsőde takarítása 3.888.160,- Ft összegből megoldható 2014-ben úgy, hogy a 
takarítandó felület nőtt, hiszen a 662 m2-es bölcsőde egy 523 m2-es szárnnyal bővült. 
 

Az adatok részben becsült adatok, de így is látható, hogy éves szinten többszázezer forintos megtakarítás érhető 
el, ha a takarítási feladatokat az intézmény maga látja el. 
 
Fentiek alapján kérem Önöket, hogy az előterjesztés határozati javaslatát elfogadni szíveskedjenek. 
 

  
 



 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

a) 2014. január 1-jétől bővíti a Bóbita Bölcsőde engedélyezett létszámát 2 fő részmunkaidős technikai 
személyzettel a takarítási feladatok ellátására; 

b) a takarításhoz szükséges gépek egyszeri beszerzéséhez 661.000 Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetés 
terhére; 

c) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő: 2014. január 31. 
 Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné ügyintéző, címzetes vezető-főtanácsos. 
 
Gyál, 2013. december 6.  
 
 
 
 
 
 
          Pápai Mihály 
          polgármester  
 
 
 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
                                                                                                                   
 Diera Éva 
                                                                                                                       irodavezető 
  Pénzügyi és Adó Iroda  
 



 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
 

 
 
      A takarítócég megszűnésével, 2014. január 02. – től plusz 2 fő, napi 4 órás takarítói 

állással tudnám biztosítani a bölcsőde 8 csoportszobájának takarítását délután 16 – tól 20 

óráig. A jelenlegi kisegítők munkaköri leírásának bővítésével az egész intézmény takarítását 

elvégezzük.  

 

Közalkalmazotti 2 x 4 órás takarítói állás teljes költsége 1 hónapra 151. 630. – Ft  

1 évre összesen: 1. 819. 560 – Ft  

 

A takarítóeszközöket és az éves tisztítószer beszerzést a melléklet tartalmazza, melyben a 

mosogatáshoz, mosáshoz szükséges beszerzések nem szerepelnek, mivel, azt nem a cég 

biztosította számunkra. 

 

Így a 2014. – es költségvetésben a bölcsőde takarítása 3. 888. 160. – Ft kerülne. 

 

 

Tisztelettel 

 

 

………………………………. 

Balkó Kálmánné 

Intézményvezető 

 

 

Gyál, 2013. december 3. 

 

 

 

 



 

 
 
Induló takarítóeszközök beszerzése: 
Makita VC2511 Ipari porszívó 2  59. 000. – Ft  118. 000. – Ft 

Samsung porszívó 1 25. 000. – Ft  25. 000. – Ft 
Ipari szőnyegtisztító 1 240. 000. – Ft  240. 000. – Ft 
Egytárcsás súrológép padló 1 278. 000. – Ft  278. 000. – Ft 
 
Összesen: 661. 000. – Ft  
 
 
Tisztítószerek beszerzése havi lebontásban: 
Megnevezés 
 

Felhasznált 
mennyiség / hó 

Egységár Összesen 

Innosept kézfertőtlenítő gél 15 L  1. 400. – Ft  21. 000. – Ft 
Folyékony szappan 15 L 200. – Ft  3. 000. – Ft 
Wc. papír 50 db 40. – Ft  2. 000. – Ft 
Papírtörlő 30 db 100. – Ft  3. 000. – Ft 
Fertőtlenítős csempe és padlótisztító 30 L  700. – Ft  21. 000. – Ft 
WC. fertőtlenítő 16 L 800. – Ft  12. 800. – Ft 
Ablaktisztító 4 L 400. – Ft  1. 600. – Ft 
Vízkőoldó 5 L 400. – Ft  2. 000. – Ft 
Hypo 50 L 70. – Ft  3. 500. – Ft 
Inox tisztítószer 4 db 550. – Ft  2. 200. – Ft 
Szemetes zsákok 50 cs 300. –  Ft  15. 000. – Ft 
Törlőkendő 15 cs 200. – Ft  3. 000. – Ft 
Szivacs 2 cs 300. – Ft  600. – Ft 
Mop 12 db 550. – Ft  6. 600. – Ft 
Szőnyegtisztítószer 4 db 1. 600. - 6. 400. – Ft 
Bútorápoló 8 db 500. – Ft  4. 000. – Ft 
Wc. illatosító 16 db 600. – Ft  9. 600. – Ft 
 
Összesen: 

  
117. 300. – Ft 

 
1 évre összesen:  1. 407. 600. – Ft 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár álláshelyeinek bővítésére  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gazdik István az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója az engedélyezett technikai létszám 
2014. január 1-jétől történő bővítésének engedélyezése ügyében kérelmet nyújtott be. (1.sz. melléklet) 
 
Az intézményben a takarítást részben 1 fő teljes- és 1 fő részmunkaidős saját dolgozó, részben pedig szerződéses 
jogviszonyban a Clean Service 2000 Szolgáltató Bt. (2363 Felsőpakony, Dr. Jáhn Ferenc u.32.) végzi. 
Saját állományban lévő takarítók egyéb feladatokat (portai ügyelet, könyvek állagmegóvása, kézbesítési, 
udvarosi feladatok stb.) is ellátnak. 
 
Az intézményben a vállalkozó munkájával elégedettek, azonban a takarékossági, költséghatékonysági 
szempontok a tevékenység átszervezését indokolttá teszik. A vállalkozóval a szerződés közös megegyezéssel, 
2014. január 1-jei hatállyal jogszerűen megszüntethető. 
 
Számításaik szerint három, teljes munkaidőben foglalkoztatott saját dolgozóval a tevékenység ellátható, s 
számottevő megtakarítás is elérhető. 
 
A létszámfejlesztés bér- és járulékköltsége, valamint a kapcsolódó egyéb költségek (gépek, berendezések, 
eszközök, tisztítószerek beszerzése, eseti nagytakarítások költsége, stb.) fedezetét az alábbi kalkuláció mutatja: 
(A számításban bruttó összegek szerepelnek.) 
 

 1 fő teljes munkaidős takarító bére + járulékok:     135.000,- Ft/hó 
 1 fő részmunkaidősből teljes munkaidősre való átsorolásának  

bér- és járulékkülönbözete:         33.000,- Ft/hó 
 Tisztítószerek beszerzése:          50.000,- Ft/hó 
 Takarítóeszközök, gépek rendszeres pótlása:      40.000,- Ft/hó 
 Időszakos nagytakarítások, porfogó szőnyegek stb. egy hónapra vetítve:   50.000,- Ft/hó 
Összesen:         308.000,- Ft/hó 
 
 A Clean Service 2000 Szolgáltató Bt-nek fizetett havi összeg:   375.349,- Ft/hó 
Az elérhető becsült megtakarítás:       67.349,- Ft/hó 

 
A vállalkozó a takarítást saját eszközeivel, gépeivel végezte, induláskor nagyobb összegű egyszeri 
beszerzésekre van szükség ahhoz, hogy a feladatot az intézmény maga láthassa el.  
 
Szükséges beszerzések: 
Takarító kocsi:           81.432 Ft 
Takarító eszközök:          60.000 Ft 
Hagyományos tárcsás mosógép:         35.000 Ft 
Takarítógép:           60.000 Ft 
Összesen:         236.432 Ft 
 
Az egyszeri beszerzésekre fedezetet a 2013-as érdekeltségnövelő pályázat ad!  
 
A jelen kalkuláció készítésekor az adatok részben becsült adatok, de így is látható, hogy éves szinten 
többszázezer forintos megtakarítás érhető el, ha a takarítási feladatokat az intézmény maga látja el. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze az Arany János Közösségi Ház és 
Városi Könyvtárban a jelenlegi 1 fő teljes állású és 1 fő részmunkaidős (hat órás) takarítói státuszon felül 1 fő 
teljes állású takarítói státusz beállítását, valamint a jelenlegi hat órás státusz teljes állásúvá alakítását 2014. 
január 1-jétől. 



 
  

Határozati javaslat: 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 

a) 2014. január 1-jétől bővíti az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár engedélyezett létszámát 1 
fő teljes munkaidős technikai személyzettel, továbbá engedélyezi a jelenlegi részmunkaidős (6 órás) 
státusz teljes munkaidős álláshellyé történő átváltoztatását a takarítási feladatok ellátására; 

 
b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
 
 Határidő: 2013. december 31. 
 Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné ügyintéző, címzetes vezető-főtanácsos. 
 
 
Gyál, 2013. december 6.  
 
 
 
 
 
 
          Pápai Mihály 
          polgármester  
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
                                                                                                                   
 Diera Éva 
                                                                                                                       irodavezető 
  Pénzügyi és Adó Iroda  
 



 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Gyál 
 

Tárgy: létszámfejlesztési kérelem 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy engedélyezze az Arany János 
Közösségi Ház és Városi Könyvtárban a jelenlegi 1 fő teljes állású és 1 fő részmunkaidős 
(hatórás) takarítói státuszon felül 1 fő teljes állású takarítói státusz beállítását, valamint a 
jelenlegi hatórás státusz teljes állásúvá alakítását 2014. január 1-jétől. 
 
Indoklás: 
Az intézményben a takarítást részben a teljes és a részmunkaidős saját dolgozó, részben pedig 
szerződéses jogviszonyban a Clean Service 2000 Szolgáltató Bt. (2363 Felsőpakony, Dr. Jáhn 
Ferenc u.32.) végzi. Saját takarítóink egyéb feladatokat (portai ügyelet, könyvek állagmegóvása, 
kézbesítési, udvarosi feladatok stb.) is ellátnak. 
 
Noha a vállalkozó munkájával elégedettek voltunk, takarékossági, költséghatékonysági szempontok 
a tevékenység átszervezését teszik indokolttá. 
 
A vállalkozóval a szerződés közös megegyezéssel, 2014. január 1-jei hatállyal jogszerűen 
felmondható. 
 
Felmérésünk szerint három teljes munkaidőben foglalkoztatott saját dolgozóval a tevékenység 
ellátható, s számottevő megtakarítás is elérhető. 
 
A létszámfejlesztés bér- és járulékköltsége, valamint a kapcsolódó egyéb költségek (gépek, 
berendezések, eszközök, tisztítószerek beszerzése, eseti nagytakarítások költsége, stb.) fedezetét az 
alábbi kalkuláció mutatja: (A számításban bruttó összegek szerepelnek.) 
 
1 fő teljes munkaidős takarító bére + járulékok:      135.000 Ft/hó 
1 fő részmunkaidősből teljes munkaidősre való átsorolásának  
bér- és járulékkülönbözete:           33.000 Ft/hó 
Tisztítószerek beszerzése:           50.000 Ft/hó  
Takarítóeszközök, gépek rendszeres pótlása:                  40.000 Ft/hó 
Időszakos nagytakarítások, porfogó szőnyegek stb. egy hónapra vetítve:    50.000 Ft/hó 
Összesen:          308.000 Ft/hó 
A Clean Service 2000 Szolgáltató Bt-nek fizetett havi összeg:   375.349 Ft/hó 
Az elérhető becsült megtakarítás:          67.349 Ft/hó 
 
Mivel a vállalkozó a takarítást saját eszközeivel, gépeivel végezte, induláskor nagyobb egyszeri 
beszerzésekre van szükség ahhoz, hogy a feladatot az intézmény maga láthassa el.  
 
Szükséges beszerzések: 
Takarító kocsi:                     81.432 Ft 



 

Takarító eszközök:          60.000 Ft 
Hagyományos tárcsás mosógép:        35.000 Ft 
Takarítógép:           60.000 Ft 
Összesen:         236.432 Ft 
Az egyszeri beszerzésekre fedezetet a 2013-as érdekeltségnövelő pályázat ad.  
 
A jelen kalkuláció készítésekor a minimálbér 2014-ben várható összege még nem ismert, s egyéb 
tényezők miatt is az adatok részben becsült adatok, de így is látható, hogy éves szinten többszázezer 
forintos megtakarítás érhető el, ha a takarítási feladatokat az intézmény maga látja el. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze az Arany János Közösségi 
Ház és Városi Könyvtárban a jelenlegi 1 fő teljes állású és 1 fő részmunkaidős (hatórás) takarítói 
státuszon felül 1 fő teljes állású takarítói státusz beállítását, valamint a jelenlegi hatórás státusz 
teljes állásúvá alakítását 2014. január 1-jétől. 
 
Gyál, 2013. november 29. 
 

    
 
Tisztelettel: 

 
 

Gazdik István 
     igazgató 

 



 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat a Városi Egészségügyi Központ  
álláshelyeinek bővítésére  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
  

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, közbeszerzési eljárást bonyolított le takarítási 
szolgáltatások ellátására a Városi Egészségügyi Központ megbízásából a 2360 Gyál, József A. u. 1.sz. 
valamint a Védőnői Szolgálat elhelyezésére szolgáló 2360 Gyál, Kőrösi út 136.sz. ingatlanok takarítására.  
 
Az eljárás a Városi Egészségügyi Központ vonatkozásában eredménytelen volt, mivel az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot tevő nem vette figyelembe, és nem számította bele ajánlatába a külön álló védőnői 
épület takarítását, az értékelés alapján második helyezett a hiánypótlásban megemelte az árakat, a harmadiktól 
mindegyik ajánlattevő pedig az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékét túllépte. 
 
 
A takarítási-mosatási feladatok költségei vonatkozásában ezek után a Városi Egészségügyi Központ 
számításokat végzett. Egyrészt figyelembe vette a 2014-ben várható minimálbér (101.500,-Ft) és 
közalkalmazotti bértábla alakulását, az egészségügyi intézmény jellegéből és folyamatos üzemeltetéséből (24 
óra) adódó speciális követelményeket, feladatokat, valamint a 2014-ben várható felújítás kapcsán előforduló 
többletigényeket, rendkívüli takarításokat és az alábbi eredményre jutott: 
 

1. A takarítási-mosatási feladatok folyamatos és biztonságos ellátásához (két egymástól külön álló 
épületben: József A. u. 1. és Kőrösi út 136.) 2 fő 8 órás és 3 fő 4 órás (5 fő) technikai dolgozó felvétele 
szükséges, azaz összesen 3,5 álláshely. Ez a létszám elégségesen biztosítja a szabadságolások, 
esetleges betegállományok alatt is a takarítási feladatok ellátást. Ennek egy hónapra jutó költsége 
446.100,- Ft + 127.139,- Ft járulék, összesen 573.239,- Ft.  
A feladatra 2014. január 1-jétől munkanélküli gyáli lakosokat alkalmaznának. Az egyik dolgozó 
feladatkörébe tartozó feladat lenne az anyagok, eszközök beszerzése, a munkarend megszervezése 
(beosztások, takarítási területek felosztása, stb.). 
 

2. Az egészségügyi intézményekben a dologi költségekre (tisztító és fertőtlenítő szerek esetében) az 
általánosnál és megszokottnál nagyobb összeg szükséges. Figyelembe vették az egészségügyben 
használatos speciális tisztító és fertőtlenítő szerek magasabb árát (pl. Tana Apesin Rapid fertőtlenítő 5 
literes koncentrátum 1000 négyzetméterre egy havi szükséglet 31.000 Ft), az  éves betegforgalom 
nagyságát, valamint a felújítás során várható rendkívüli takarításokat, ezért ennek egy hónapra jutó 
költsége 126.400 Ft, mely tartalmazza a szállítási költségeket is. 

 
3. A fertőzőveszélyes (pl. véres, hányadékos stb.) egészségügyi textíliák mosatását csak ÁNTSZ 

engedéllyel rendelkező mosoda végezheti. Kértek ilyen engedéllyel rendelkező mosodától árajánlatot, 
mely szerint az átlagos mosatási költség - ezen textíliák esetében - 30-50.000 Ft/hó körül várható. 

 
 
Fentiek alapján a Városi Egészségügyi Központ és Védőnői szolgálat épületeinek takarítási és mosatási költsége 
az Egészségügyi Központ által alkalmazott technikai személyzettel 749.639,- Ft azaz havi 750 eFt-ból, éves 
szinten 9.000 eFt-ból megoldható. Ezen összeg az intézmény költségvetésben rendelkezésre áll, külön 
többlettámogatás nem szükséges.  
A szükséges gépek, eszközök (takarító kocsik, mop-ok, felmosók, anyagok, köpenyek stb.) egyszeri beszerzése 
az Egészségügyi Központ 2013. évi többletbevételéből fedezhető.  
 
Az összköltség a korábbi években betervezett összegnél és a közbeszerzési eljárásban szereplő ajánlatoknál is 
jóval kedvezőbb éves szinten (megtakarítás: 2-3.000 eFt összeg). 
 
A fentiek alapján kérem Önöket, hogy az előterjesztés határozati javaslatát elfogadni szíveskedjenek. 



 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
 

a) 2014. január 1-jétől bővíti a Városi Egészségügyi Központ engedélyezett létszámát 5 fő /3,5 
álláshely = 2 fő teljes munkaidős és 3 fő (4 órás) részmunkaidős / technikai személyzettel a takarítási-
mosatási feladatok ellátására; 

 
b) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
 
 Határidő: 2013. december 31. 
 Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné ügyintéző, címzetes vezető-főtanácsos. 
 
 
Gyál, 2013. december 2.  
 
 
 
 
 
 
          Pápai Mihály 
           polgármester  
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
                                                                                                                   
 Diera Éva 
                                                                                                                       irodavezető 
  Pénzügyi és Adó Iroda  
 



 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat egyezségi ajánlat megtárgyalására 

 
 

Tisztelt Képviselő testület! 
 
Rácz Csaba 2360 Gyál, Babits Mihály u. 40. sz. alatti lakos alperessel szemben a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
előtt per van folyamatban a munkavégzés során elkövetett szabálytalanságokkal összefüggésben keletkezett kár megtérítésére. A per 
felperese a gyáli Városi Egészségügyi Központ. A kártérítés jogcímén előterjesztett követelés összege 4.106.510 Ft szándékos károkozás 
címén.  
 
Rácz Csaba alperesnek Gyál Város Önkormányzatával szemben ki nem fizetett jutalom címén 1.040.060 Ft tőke, valamint kamatai összegű 
jogerős követelése áll fenn, amely járulékokkal együtt kb. 2,5Mft forintos kiadást jelent. Ezt az Önkormányzat, mint az Egészségügyi 
Központ fenntartója köteles lenne megfizetni Rácz Csabának, legfeljebb ettől függetlenül károkozás esetén a bíróság által megítélt kár 
összege érvényesíthető a volt munkavállalóval szemben.  
 
A per jelenlegi szakaszában Rácz Csaba ügyvédje kereste meg a Városi Egészségügyi Központ jogi képviselőjét azzal, hogy továbbítsa 
egyezségi ajánlatát, amely arra vonatkozik, hogy amennyiben a Városi Egészségügyi Központ eláll minden követelésétől, úgy Rácz Csaba 
nem tart igényt a jutalom kifizetésére. Jogi szempontból a két követelést egymásba a fele betudják, és ezzel kijelentenék az egyezség 
létrejötte esetén, hogy egymással szemben semmilyen további követelésük nincs. 
 
Az egyezség elfogadását jogi képviselőnkkel konzultálva javaslom arra tekintettel, hogy gyakran nehézségbe ütközik a szándékos károkozás 
bizonyítása, munkaügyi perben pedig a munkavállaló gondatlan károkozásért csak a munkaszerződésében megfogalmazott értékhatárig felel. 
Minősítési kérdés lehet, hogy mi minősül valójában szándékos károkozásnak, ezért pernyertességet ilyen ügyekben előre nem lehet 
garantálni. Valamennyi kártérítést nagy eséllyel megítélnének, ennek az összege azonban nem állapítható meg előre, a jutalom összegét 
azonban mindenképpen ki kellene fizetni Rácz Csabának, amelyet még további járulék kifizetés is terhelne, amely összeggel növekedne a 
fizetési kötelezettség az Önkormányzat részéről. 
 
Álláspontom szerint az egyezség elfogadása az Önkormányzat részéről azért is vállalható, mert így a kifogásolható szakmai munkát teljesítő 
vezetőnek nem kellene kifizetni a jutalom összegét, és a felajánlott egyezség elfogadásával az Önkormányzat valójában el tudja érni a kívánt 
joghatást és a kívánt célt. A várható pernyertesség aránya nagyjából megegyezik azzal az összeggel, amit az önkormányzatnak ki kellene 
fizetnie Rácz Csabának, az egyezség garantálja, hogy elkerülje a munkáltató az esetleges kedvezőtlen bírói mérlegelést.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete  felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Önkormányzat nevében, illetve a Városi 
Egészségügyi Központi vezetőjét arra, hogy az Egészségügyi Központi nevében Rácz Csaba 2360 Gyál, Babits Mihály u. 40. sz. alatti 
lakossal olyan tartalmú egyezséget írjon alá, amely szerint Gyál Város Önkormányzatának, a Városi Egészségügyi Központnak, illetve Rácz 
Csabának egymással szemben a Városi Egészségügyi Központ megbízott intézményvezetői jogviszonyából fakadóan semmilyen követelésük 
nincs, az egymással szemben előterjesztett igényeket egymásba beszámítják és a feleknek egymással semmilyen perköltség, vagy egyéb, a 
jogvitával kapcsolatos igényük nincs. 
 
Határidő:  2014. január 31. 
Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
 
Gyál, 2013. december 9.  
 
 
 
 
          Pápai Mihály 
           polgármester  
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
                                                                                                                   
 Diera Éva 
                                                                                                                        irodavezető 
  Pénzügyi és Adó Iroda  
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