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1. Beszámoló a 2013. november 28-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének beterjesztésére (Helyszíni 
kiosztású) 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

4. Javaslat a választási plakátoknak a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
 

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

5. Javaslat önkormányzati rendeletek módosítására 
 

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

7. Javaslat 2014. évi igazgatási szünet elrendelésére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
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8. Javaslat „Millenniumi park átépítése” tárgyú beruházás terveinek elfogadására, a szükséges intézkedések 

megtételére 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

5. Javaslat „Egészségügyi Központ külső-belső felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
6. Javaslat Virág Ibolya lakásépítési kedvezmény letéti ügyében 

 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2013. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Valamennyi Bizottság 
 

8. Egyebek  
 
Gyál, 2014. január 23.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2013. november 28-ai 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A 2013. november 28-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 
szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2013. január 1-től december 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:   108.882 e Ft   85.341 e Ft    78,38 % 
 iparűzési adó:             1.088.817 e Ft          1.050.302 e Ft                 96.46 % 
 építményadó:   205.299 e Ft             207.125 e Ft  100.89 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 202.496 e Ft összegű likviditási hitelkeretet november, és december  hónapban egyetlen 
alkalommal sem vettük igénybe, így a 2013. december 31-i likviditási hitel igénybevétel is nulla. 
 

3./ A lekötött pénzeszközök állománya az alábbi: 
 

- Gyál jövője elnevezésű kötvénykibocsátásból származó lekötött pénzeszköz nagysága 2013. 
december 31-én 400.000.000,- Ft, amelynek megoszlása: 

 
  400.000.000,- Ft   lejárat: 2014.01.21.  kamat:   2,24 % 
   
4./ A kötvény lekötéséből a 2013. évben 35.514.293,- Ft, a szabad pénzeszközből történő lekötésből pedig 

750.807 ,- Ft a 2013. december 31-ig realizált kamat összege. A 400 millió Ft óvadéki betét lekötéséből 
származó kamat összege:35.037.794 ,- Ft. 
 

5./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában a beérkezett 
számlák határidőben kifizetésre kerültek. 
 

6./ Az önkormányzat részére 2014. január 02. napjától 200 millió Ft összegű likviditási hitelkeret került 
megállapításra, melynek lejárata 2014. június 30-a. A hitelkeretből ebben az évben nem vettünk még igénybe 
összeget. 

 
 
II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
A december 12-ei képviselő-testületi ülésen feltett képviselői kérdésekre az alábbiakban adom meg a választ: 
 

a) Peres ügyek kimutatása: 
  

2013 december 31 napjáig jogerősen lezárult peres ügyek: 
 
1./ Bíróság megnevezése:  Dabasi Városi Bíróság 
Ügyszám: 7P20.446/2001/19. 
Per tárgya: Tulajdonosok közötti tulajdoni jogvita, végrehajtási jog tisztázása miatt került Gyál Város 
Önkormányzata bevonásra. Az ügy elbirtoklás jogcímének tisztázásával lezárult. 
Felperes: Nagy Bertalanné 
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2./  Bíróság megnevezése: Dabasi Városi Bíróság 
Ügyszám: 8B.2/2005/3. 
Per tárgya: magánvádas eljárás rágalmazás miatt. 
Feljelentő: Hökkön József – Szalai Dezső és tsai ellen. 
A bírósági eljárás megszünt. 
 
3./ Bíróság megnevezése: Dabasi Város Bíróság 
Ügyszám: 4P.20.492/2005/4. 
Per tárgya: Vozár Pálné  tulajdoni jog megállapítása iránti pere, Kereset elutasítva. 
 
4./ Pest megyei Munkaügyi Bíróság 
Ügyszám: 3M.1571/2007/16. 
Per tárgya: Cziczás Imre munkaügyi pere, fűtési készenléti díjra, túlóradíjra és egyéb költségek elszámolására 
vonatkozóan. Keresetét elutasította a Bíróság. 
 
5./ Dabasi Városi Bíróság 
Ügyszám:7P20.466/2008/8. 
Per tárgya: Ijász István lakásbérleti szerződés, bérleti jog folytatására jogosultság tárgyában. Felperes nem jelent 
meg, hosszabbítást sem kért, a felperes hibájából a per megszűnt. 
 
6./ Budapest XVIII. és XIX. Kerületi bíróság 
Ügyszám: 15PXVIII.20622/2009/5. 
Per tárgya: Gyál, Hársfa utcai lakók a Hársfa utca lezárása ellen indítottak pert, peren kívüli egyezséggel az ügy 
lezárult. 
 
7./ Dabasi Városi Bíróság 
Ügyszám: 2G20.427/2009/3. 
Per tárgya: számla megfizetése miatt indított per, a bíróság a pert megszüntette, mert a  perköltséget a felperes 
nem fizette be. 
 
8./  Bíróság megnevezése: Budapesti II. és III. kerületi Bíróság  
Ügyszám:  7.P.II.23.307/2009 Mátyás király u. telkek 
Peres felek: Gedeon István és Társai felperesek  
Magyar Közút Nonprofit Zrt. I. r. alperes   
Gyál Város Önkormányzata II. r. alperes   
Követelés: 5.000.000,-Ft, teljes pernyertesség  
Per tárgya: az 5MFt  perérték megjelölésével kártérítés jogcímén per volt folyamatban azzal, hogy a felperesek a 
bizonyítási eljárás alakulásától függően kilátásba helyezték az ingatlanuk értékcsökkenéséről készített 
igazságügyi szakértői véleményben megjelölt kártérítési összegre  15-20MFt körüli összegre a kereset 
megemelését.  
I.fokon pervesztesség, II. fokon fellebbezésünk folytán a Fővárosi Bíróság előtt 56.Pf. 636.257/2011 sz. ítélet  
elutasította a felperesi keresetet  és teljes pernyertességet értünk el, a felperes a Kúria előtt felülvizsgálati eljárást 
kezdeményezett, a Kúria Pfv.III. 20.334/2012 szám alatti ítéletében elutasította a felperesi igényt.  
Ez volt a legnagyobb jelentőségű ügy, mert elvi döntés született arról, hogy az önkormányzat úthálózat 
fejlesztése miatt a lakosok kártérítési igényt nem érvényesíthetnek, ezért ez precedens ügy is volt. 
 
 
9./  Bíróság megnevezése: Dabasi Városi Bíróság 
Ügyszám : 4.P.20.683/2009  
Peres felek : Sólyom László felperes – Gyál Város Önkormányzata alperes  
Követelés: 1.343.592.-Ft és járulékai, megítélt összeg 246.470.-Ft 
Per tárgya: a felperes tulajdonát képező Mercedes típusú gépkocsinak kátyúba hajtás miatt az út 
karbantartásának elmulasztásával összefüggő kártérítési igény. A Dabasi Városi Bíróság 4.P.20.980/2009/26 
sorszám alatt 2010. október 26.-án első fokon ítéletet hozott, amelyben az Önkormányzatot az 1.343.592.-Ft és 
kamatai felperesi követelés helyett csak 246.470,-Ft tőke, és ennek 2009. április 05. napjától a kifizetés napjáig 
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járó jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamattal növelt összeg, valamint 46.500,-Ft 
perköltség megfizetésére kötelezte. A felperesnek több mint 1 millió forint összegű keresetét elutasította, erre 
tekintettel kötelezte a felperest, hogy perköltség címén az Önkormányzat alperesnek fizessen meg 50.000,-Ft 
perköltséget. A megítélt összeg arra a kátyúba hajtás miatt megsérült felnire és gumira vonatkozik, amely 
valóban megsérült, és amelyért a felelősséget az alperes már a kereset benyújtását megelőzően elismerte.  
A felperes fellebbezése folytán az ügyben a Pest Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság előtt  
2.Pf.29.220/2010/2 szám alatt helyben hagyta az I.fokú  ítéletet.  
 
10./  Bíróság megnevezése: Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 
Ügyszám: 6.M.1041/2009 
Követelés : kb.400.000.-Ft,  követeléstől elállt az OEP, pernyertesség  
Per tárgya: Gyál Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, mint felperes, a Közép- 
magyarországi Regionális  Egészségügyi Pénztár alperessel szemben Kerti Sándorné  
2008.12.19. napján történt balesetével kapcsolatban az alperes által 17863-20-3/2009 Nyt.  
szám alatt, és 4988/2009 ügyszám alatt kibocsátott fizetési meghagyással szemben benyújtott  
kereseti kérelem alapján  az OEP alperes visszavonta a fizetési meghagyást, és a pert a   
bíróság 8.M.1041/2010 sorszámú végzésével megszüntette. 
 
11./ Bíróság megnevezése: Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 
Ügyszám:  6.M. 84/2012  
Követelés : 35.389.-Ft, teljes összegre pervesztesség 
Per tárgya: Gyál Város Önkormányzat   felperes  az OEP –Fővárosi és Pest Megyei iroda  alperessel szemben az 
alperes által Nyt.sz: 9128-20-6/2011 és 010-003-07975-2010 ügyszám alatt – Antali András György balesetével 
összefüggésben – kibocsátott fizetési meghagyás elleni a törvényes határidőn belül keresetet nyújtott be, a 
sérülés folytán keletkezett ellátási  35.389.-Ft költség elutasítására. Az I.fokú bíróság a felperesi keresetet 
elutasította, ezzel  fenti összeget meg kellett fizetni, fellebbezni nem volt érdemes, mert az még több költséget 
eredményezett volna. 
 
12./ Bíróság megnevezése: Dabasi Bíróság I. fok, Budapest Környéki Bíróság II.fok 
Ügyszám: 16.P.25142/2012  
Követelés: VI.rendű alperesként tűrésre kötelezés -elutasítva     
Per tárgya:  Kovács Péter és társa felpereseknek Nagy Anna és társai alperesek ellen tulajdonközösség 
megszüntetése iránti per. 
 
 
2014 január 1. napjával folyamatban lévő peres ügyek: 
 
1./ Bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék  
Ügyszám: 11.P 21.132/2012 szám  
Per tárgya: Az  M0 Point Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (1067 Budapest, Teréz krt. 23.) 
felperes  Gyál Város Önkormányzat  alperes ellen 281.504.000.-Ft és ezen összeg 2011 július 13.-tól számított 
törvényes kamat megfizetése iránt  indított  perben  2012 november 23.-án az I.fokú bíróság elutasította  felperes 
keresetét. 
Az ítéletet a felperes megfellebbezte a II.fokú tárgyalás a Fővárosi  Ítélőtábla előtt 2014 január 23.-án lesz. 
 
2./  Bíróság megnevezése: Dabasi  Járásbíróság 
Ügyszám: 2.P. 20.843/2013      
Per tárgya: követelés, felek : Sallói Károlyné  felperes helyi út (Liliom u. 17. sz. előtti járdahiba) karbantartás 
hiánya miatti  balesetével összefüggő 1.449.000.-Ft kártérítés és havi 25eft járadék megítélését kérte Gyál Város 
Önkormányzat alperessel szemben 
következő  tárgyalás: 2014 február 03. ½ 2  
 
3./  Bíróság megnevezése: Dabasi  Járásbíróság 
Ügyszám:  7.P. 20.935/2013 
Követelés: Gyál Város felperes 13Mft követelése  Kiss Balázs és társaival szemben   közérdekű kötelezettség 
teljesítése tárgyában  
első tárgyalás kitűzve: 2014 február 25. 14,30 
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4./ Bíróság megnevezés: Dabasi  Járásbíróság 
Ügyszám : 7.P.20.990/2013 
Követelés : Csiák Zoltán és társai felpereseknek tulajdonközösség megszüntetése perben Gyál Város 
Önkormányzat III.r. alperessel szemben tűrésre kötelezés. 
 

b) Madarasi Irén Anikó pályázó szakmai alkalmasságának vizsgálatával 
kapcsolatos összegzés 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 192/2013. (IX.12.) számú határozatával pályázatot írt ki a 
Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői megbízására. A törvényes határidőn belül 1 pályázat érkezett. 
Pályázó: Madarasi Irén Anikó 2360 Gyál, Juhász Gy. u. 29/b.  
Madarasi Irén Anikó 2012 februárjában is benyújtotta pályázatát a Városi Egészségügyi Központ 
intézményvezetői állására. 2012. február 22-én az Egészségügyi, Szociális és Közbiztonsági Bizottság zárt 
ülésén személyesen részt vett a Magyar Orvosi Kamara képviseletében Dr Farkas József Elnök Úr, ahol a 4 
pályázó meghallgatására került sor. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy Madarasi Irén Anikó pályázata nem 
mindenben felel meg a kiírásnak és az egészségügy területén szerzett szakmai gyakorlatát is kevésnek találták. 
A 4 pályázó közül - a megfogalmazott szakmai program, illetve a szakmában eltöltött szakmai gyakorlat és a 
pályázók végzettségének alapulvételével - Dr. Molnár Andor pályázót találta legalkalmasabbnak a bizottság és 
Őt bízta meg a testület. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.) Kormány rendelet 4. §-a alapján ismét megkerestük a Magyar Orvosi 
Kamara Pest Megyei Területi Szervezetének elnökét (továbbiakban: Kamara), aki 2013. december 11-én írásban 
közölte a Kamara állásfoglalását Madarasi Irén Anikó pályázata ügyében:  
 
„Az elnökség többségi véleménye alapján a benyújtott pályázat, illetőleg az előzményiratok megvizsgálását 
követően Madarasi Irén Anikónak a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői állására benyújtott 
pályázatát nem támogatja, tekintettel arra, hogy csak részben felel meg a kiírásban szereplő pályázati 
feltételeknek.”  
A Kamara szóbeli kiegészítése szerint Madarasi Irén Anikó szakmai önéletrajzában feltüntetett végzettségei nem 
feleltethetőek meg a pályázati kiírásban szereplő orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettségnek, 
továbbá megállapították, hogy nevezett pályázó 2012-ben is nyilatkozott arról, hogy az egészségügyi 
menedzseri, vagy egészségügyi menedzsment szakon képesítést szerez, azonban a tanulmányokat nem kezdte 
meg,  és a 2013. novemberében benyújtott pályázatához szintén nyilatkozatot csatolt. 
 
Fentiek figyelembevételével a testület nem bízta meg Madarasi Irén Anikót a Városi Egészségügyi Központ 
magasabb vezetői feladatainak ellátásával. 
 

c) Rácz Csaba peres ügyével kapcsolatos véleményeltérések 
 

A 2012. 08. 16.-i  és 2012. 09. 12.-i képviselő-testületi ülések valamint az azt megelőző és a napirendet tárgyaló 
PGB ülések jegyzőkönyveit áttekintve valamint hanganyagait meghallgatva nem találtunk olyan képviselői 
hozzászólást, mely annak végeredményét vagy a bizonyítási eljárás nehézségeit előre jelezte volna. 
Elképzelhető, hogy ilyen napirenden kívül vagy esetleg egyéb személyes megbeszélésen hangzott el. 
 

d) Közérdekű adatigénylések teljesítése 
 
2013. 12. 03-án elektronikus úton beadvány érkezett Vándor Júlia kérelmezőtől, melyben előadja, hogy szeretné 
elektronikus úton megismerni a gyáli önkormányzati képviselők és a polgármester 2012.évi vagyonnyilatkozatát. 
A helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére vonatkozó szabályokat a 2000.évi 
XCVI. tv (Ökjtv.) tartalmazza. 
Az Ökjtv. 10/A.§ (3) bek. szerint az önkormányzati képviselő és a polgármester vagyonnyilatkozata-mely 
azonosító adatokat nem tartalmaz- nyilvános és azt bármely érdeklődő állampolgár megismerheti. 
Irodánk tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a kért adatok elektronikus úton nincsenek nyilvántartva.  
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelete 53.§ (2) bek szerint: 
„ A vagyonnyilatkozatot a Vagyonnyilatkozat-tételi és Összeférhetetlenségi Bizottság tartja nyilván és 
ellenőrzi.”  
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A lezárt borítékok azonban számos olyan azonosító adatokat tartalmazhatnak melyek nem tekinthetők 
közérdekűnek (személyi azonosító adatok, ingatlan címe és gépjármű rendszáma stb.) melyekből ezekre 
tekintettel szükséges - közérdekből nyilvánosságra hozható- kivonatot készíteni.  

A borítékok felbontásához a Bizottság tagjai és az érintettek jelenléte szükséges. 

Tekintettel az SzMSz 54.§. (1) bekezdésére, mivel a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást bárki 
kezdeményezheti, a 2011. évi CXII. (Info tv.) 28.§ (2) bek. szerint az adatigénylő személyes adatait az igény 
teljesítéséhez és a külön szabályzatban (5399-6/2013. 08. 24. közzétételi szabályzat 4. függelék) meghatározott 
költségtérítés megfizetése érdekében (1 db A 4 fénymásolat 50,-Ft/oldal) megismerni szükséges, ezért az Info 
tv.28.§. (3) bekezdésére való hivatkozással az igény pontosítására hívtuk fel Vándor Júliát, mivel kérelmének 
teljes adatköre nem egyértelmű. 
Tájékoztattuk arról is, hogy a gyalph@gyal.hu elektronikus csatornán keresztül az adatok továbbítása nem 
tekinthető biztonságosnak, hiszen sokan hozzáférnek, ezért a szabályzat szerinti mellékelt igénybejelentő lapot 
és nyilatkozatot a kozadat@gyal.hu címre szíveskedjen beküldeni, annak érdekében, hogy adatait csak a kérelme 
teljesítése érdekében kezeljék. 
Ezt követően ismételten nem a kozadat@gyal.hu címre, de megérkezett Vándor Júlia e-mailjéről egy 
országgyűlési képviselő igénybejelentő lapja és kérelme, melyben az Országgyűlés Hivatala részére kéri a 
számlát kiállítani. 
Ismételten az nfo tv.28.§. (3) bekezdésére való hivatkozással az igény pontosítására hívtuk fel Vándor Júliát, 
hiszen meghatalmazást nem csatolt és a Képviselő úr sem nyilatkozott arról, hogy az Országgyűlés Hivatala 
nevében jogosult-e kötelezettséget vállalni. Tájékoztatást adtunk arról is, hogy kérelme teljesítésére a soron 
következő VÖB ülést  (01.30.) követően kerülhet sor.  
A kérelmező kitért arra is, hogy most csak a 2012-es adatokat kéri, de a jövőben lehet, hogy kérni fogja a 2013. 
évit is. Az adatszolgáltatás megkönnyítésére a 2013. évi vagyonnyilatkozatokat célszerű lenne már erre 
tekintettel elkészíteni (a személyes adatokat tartalmazó oldalt kivonatosan is elkészíteni és minden oldalon 
aláírni). 
Ezen túlmenően további adatigénylések vannak folyamatban, melyek a jegyző javadalmazására és az 
önkormányzat gazdálkodására vonatkoznak. 
 
III. Igazgatási Iroda 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2013. december havi tevékenységéről készített 
kimutatásokat.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 60. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 
(a továbbiakban: Igazgatóság) felülvizsgálta Gyál Város Önkormányzata 2012. évi központi költségvetésből 
származó, a „helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szereplő” hozzájárulások, támogatások év végi 
elszámolásának szabályszerűségét. 
 

 2013. júliusában helyszíni ellenőrzés keretében a vizsgálat kiterjedt az óvodákra és a bölcsődére. 
Ellenőrzött jogcímek: a gyermekek napközbeni ellátása, óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, szociális 
továbbképzés és szakvizsga, ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés, 

 pótlólagos információt és adatokat szolgáltattunk 2013. októberében és decemberében a sajátos nevelési 
igényű tanulókról (Ady-, Bartók-, Zrínyi Általános Iskolák és a középiskola vonatkozásában) valamint 
a zeneiskola tanulóiról. 

 
Az Igazgatóság 2014. január 14-én írásba foglalta a vizsgálat eredményét. Megállapította, hogy 
Önkormányzatunk a 2012. évi normatív támogatást jogszerűen használta fel. A helyszínen ellenőrzött és a 
pótlólagosan benyújtott dokumentumok alapján a beszámolóban elszámolt és az Igazgatóság által 
megállapított eltérés 2.440.456,- Ft.  
 
A 2012. évi elszámolás felülvizsgálata során megállapított eltérésekről szóló önrevíziós adatlapot 
továbbítottuk az Igazgatóság részére, így önkormányzatunkat megilleti a + 2.440.456,- Ft támogatás. 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:kozadat@gyal.hu
mailto:kozadat@gyal.hu
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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, 2014. január 23.  
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

2013 december hónap

Illetékes szerv 
értesítése

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése guberálók, lomtalanítók 
ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események 1 db 1 db
Roncs autók felderítése 
Tűzgyújtással kapcsolatos események 5 db 1 db 4 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 30 db 3 db 27 db
Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával kapcsolatos események
Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek 1 db 1 db

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 26 db 23 db 3 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 17 db 17 db
Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, jelzése 13 db 13 db
Gyalogos járőrőzés 20 db 20 db
Utcanévtáblák hiányának észlelése, jelzése
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése
Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése
Zöldterület szabálytalan használata, szennyezése, rongálása
Illegális fakivágás észlelése 3 db 3 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 5 db 4 db 1 db
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése 2 db 2 db
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 13 db 13 db
Megállással, várakozással, behajtással kapcsolatos 216 db 198 db 6 db 100 000 Ft 12 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 15 db 15 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 19 db 14 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 3 db 3 db
Irodai értekezletek

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 2 db 1 db 1 db
Elakadt, lerobbant szgk. műszaki mentésében részvétel, segítés 6 db 5 db 1 db
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 6 db 2 db 4 db
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 20 db 20 db

Összesen: 423 db 161 db 239 db 6 db 100 000 Ft 12 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
TÁJÉKOZTATÓ 

2013. december havi mezőőri tevékenységről 
 
 

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



 
 
 
 
 
 

 
      Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok 
       végrehajtásáról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselő-
testület 2013. november 28. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 
242/2013. (XI.28.) sz. határozatával elfogadta. 
 

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

239/2013.(XI.28.)     Intézkedést nem igényel. 
240/2013.(XI.28.)  A Tulipán utca 23. sz. alatti ingatlan óvodai 

alapítvány székhelyeként történő használatához a 
hozzájáruló testületi határozat az illetékes részére 
megküldésre került. 

241/2013.(XI.28.)     Intézkedést nem igényel. 
242/2013.(XI.28.)     Intézkedést nem igényel. 
243/2013.(XI.28.)  A 2014.  évi likviditási hitel felvétele kapcsán a 

szükséges intézkedések a bank felé megtörténtek, a 
hitelkeret 2014. január 2-től rendelkezésre áll. 

244/2013.(XI.28.)  Az ÁROP szervezetfejlesztési pályázat 
nyertesével, az IPS Tanácsadó Kft-vel a szerződés 
megkötésre került. 

245/2013.(XI.28.)  A Budapest és vonzáskörzete települési 
önkormányzatainak a környezeti zaj értékeléséről 
és kezeléséről szóló önkormányzati feladatok 
végrehajtására létrehozott társulásának 
megszüntetésére vonatkozó testületi döntés az 
illetékes szerv részére megküldésre került. 

246/2013.(XI.28.)  A Képviselő-testület 2014. évben is az elfogadott 
munkaterv irányadásával végzi munkáját. 

247/2013.(XI.28.)  A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezetői részére a testület által 
jóváhagyott  jutalom kifizetése megtörtént. 

248/2013.(XI.28.)  2013. december 31. napjával a régi állati 
melléktermék gyűjtőhely megszüntetésre került és 
az új gyűjtőhely létrehozása megtörtént. 

249/2013.(XI.28.)  A szociális temetések végrehajtására a külön 
parcellák kijelölése a Bem József utcai köztemető 
területén a testület által meghatározott helyen 
megtörtént, de a törvényalkotó a szociális temetés 
intézményének bevezetését egy évvel kitolta, így 
érdemi intézkedés nem történt. 

250/2013.(XI.28.)  A Bem József utcai köztemetőben 18 db 
nagylevelű hársfa kiültetésre került. 

251/2013.(XI.28.)  A 0164/12,13,14 hrsz-ú ingatlanok belterületbe 
vonása kapcsán az ügyfél kiértesítése megtörtént és 
a vázrajz elkészítése megrendelésre került a Méter 
Bt-től.  
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252/2013.(XI.28.)  Az Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti 
„nyilatkozat finanszírozási hozzájárulásra 
vonatkozó szerződés hatályának elismeréséről 
elnevezésű dokumentum aláírása a polgármester úr 
által aláírásra került és megküldtük a BKK Zrt-nek, 
de visszajelzés még nem érkezett. 

253/2013.(XI.28.)     Intézkedést nem igényel. 
254/2013.(XI.28.)  A 2013. évi Közművelődési Díj Fegyó Béla 

festőművész részére történő átadására a Magyar 
Kultúra Napján, január 22-én került sor. 

255/2013.(XI.28.)  A Ceglédi Tankerület igazgatója, Kövendiné 
Tímár Erzsébet intézményvezetői állás pályázatára 
vonatkozó testületi javaslat megküldésre került a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi 
Tankerülete részére  

256/2013.(XI.29.)     Intézkedést nem igényel. 
257/2013.(XII.12.)     Intézkedést nem igényel. 
258/2013.(XII.12.)  A Városi Egészségügyi Központba 

intézményvezetői feladatok ellátására benyújtott 
pályázat elutasításáról Madarasi Irén Anikó 
kiértesítése megtörtént.  

259/2013.(XII.12.)  Az Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti 
finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó szerződés 
1. sz. módosításának aláírása a polgármester úr 
részéről megtörtént, és a BKK Zrt. részére 
megküldtük, de a finanszírozási hozzájárulást 
illetően visszajelzés még nem érkezett.  

260/2013.(XII.12.)  A Gyáli-Városgazda Kft. alapító Okiratának 
módosítására vonatkozó kérelem benyújtásra került 
a cégbíróságra. 

261/2013.(XII.12.)-tól  
262/2013.(XII.12.)-ig  A Gyáli-Városgazda Kft. részére új telephely és 

központi főzőkonyha létesítésével kapcsolatban a 
szerződéskötés folyamatban van, de a pénzügyi 
teljesítés még nem történt meg, a tagi kölcsön 
összege a 2014. évi költségvetésben szerepel. 

263/2013.(XII.12.)  Az IMPERIÁL Hungaria Kft. 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 
történő térítésmentes átadására vonatkozóan a 
szerződés aláírás céljából továbbításra került. 

264/2013.(XII.12.)  A Bóbita Bölcsőde engedélyezett létszámának 2 fő 
részmunkaidős technikai személyzettel való 
bővítésére vonatkozó testületi határozat az 
intézmény részére megküldésre került. 

265/2013.(XII.12.)  Az Arany János Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár engedélyezett létszámát 1 fő teljes 
munkaidős technikai személyzettel, továbbá a 
jelenlegi részmunkaidős (6 órás) státusz teljes 
munkaidős álláshellyé történő átváltoztatására 
vonatkozó testületi döntés az intézmény részére 
megküldésre került.  

266/2013.(XII.12.)  A Városi Egészségügyi Központ engedélyezett 
létszámát 5 fő teljes munkaidős és 3 fő 
részmunkaidős státusz létesítésére vonatkozó 
testületi határozat az intézmény részére 
megküldésre került.  
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267/2013.(XII.12.)  Gyál Város Önkormányzata, a Városi 

Egészségügyi Központ és Rácz Csaba peres ügye 
kapcsán az egyezségi nyilatkozat aláírása 
megtörtént. 

268/2013.(XII.12.)  A 2013. évi Közművelődési Díj kitüntetésre szóló 
javaslat Szabó Adrienn 8.c. osztályos tanuló 
tekintetében visszavonásra került, és a Bartók Béla 
Általános Iskola igazgatója új javaslatának 
megfelelően Menkó Eszter részére átadásra került. 

269/2013.(XII.19.)     Intézkedést nem igényel. 
270/2013.(XII.19.)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátásához a Gy.T.H. Kft. a szükséges 
engedélyeket várja és a kapcsolódó szerződések 
előkészítése folyamatban van. 

271/2013.(XII.19.)  Az ASA Kft-vel a megállapodás megkötésre 
került. 

 
 

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, 2014. január 22. 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 

 Tárgy: Javaslat a választási plakátoknak a közterület 
meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (5) bekezdése alapján egyes középületeken vagy a 
közterület meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fővárosban a 
fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja.  
 
A rendelkezés alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és 
hordozóanyagtól függetlenül. 
 
A rendelettervezet mellékletében soroltuk fel azon közterületeket, ahol javasoljuk a választási plakátok 
elhelyezésének megtiltását. 
 
A rendelet előírásainak megszegését javasoljuk a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményiről szóló rendeletbe beemelni. 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelete 39. § (4) bekezdés a) pontja alapján a rendelettervezetet nem kell 
társadalmi egyeztetésre bocsátani. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a melléklet szerinti rendelettervezet megtárgyalására! 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2014. január 08. 
 

 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 

 



melléklet 
 
 
 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……/2014. (…….) önkormányzati rendelete 

a választási plakátoknak a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról 
 
 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (5) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a választási plakátoknak 
a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 
1. § A rendelet hatálya Gyál közigazgatási területére terjed ki. 
 
2. § E rendelet alkalmazásában: 
plakát: a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül. 
 
3. § Tilos választási plakát elhelyezése az e rendelet mellékletében felsorolt közterületeken, az ott lévő 
épületeken, létesítményeken (pl. szobor, emlékmű, kerítés), növényzeten. 
 
4. § Nem vonatkozik a 3. §-ban foglalt tilalom a választási szervek hivatalos választási hirdetményeire és 
plakátjaira. 
 
5. § (1) E rendelet 2014. február 01. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg  Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2013. (XI.05.) 
önkormányzati rendelete 9. §-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel: 
„(4)  Tilos választási plakátot kihelyezni a választási plakátoknak a közterület meghatározott részein történő 
elhelyezésének tilalmáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott közterületeken.” 
 
 

 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 



 
 
 

Melléklet a ……../2014. (…....) önkormányzati rendelethez 
 

A választási plakát elhelyezési tilalommal érintett közterületek jegyzéke 
 
 
 
 
- a Kőrösi út (ideértve a párhuzamos szerviz utat, valamint a két út által határolt területet is) Ady Endre utca – 
Árpád utca közötti szakasza, 
- az Ady Endre utca Kőrösi út – Szent István utca közötti szakasza, 
- a Csontos József utca Kőrösi út – Szent István utca közötti szakasza, 
- a Táncsics Mihály utca Kőrösi út – Szent István utca közötti szakasza, 
- a József Attila utca Kőrösi út – Szent István utca közötti szakasza, 
- a Somogyi Béla utca a Kőrösi út – Szent István utca közötti szakasza, 
- a Dobó Katica utca a Kőrösi út – Szent István utca közötti szakasza, 
- a Károlyi Mihály utca Kőrösi út – Szent István utca közötti szakasza, 
- a Zrínyi Miklós utca Kőrösi út – Szent István utca közötti szakasza, 
- az Árpád utca Kőrösi út – Szent István utca közötti szakasza. 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendeletek módosítására 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
2014. január 01-jei hatállyal módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény méltányossági közgyógyellátásra vonatkozó hatásköri rendelkezése. Az ellátásra való jogosultságról 
eddig a jegyző, ezután a települési önkormányzat képviselő-testülete dönt. 
Javasoljuk, hogy a szociális feladatok ellátásának eddigi gyakorlata alapján a Tisztelt Képviselő-testület ruházza 
át a hatáskört a polgármesterre. 
 
Szintén január 01-jei hatállyal módosultak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek a fenntartó 
kötelezettségeire és jogaira vonatkozó rendelkezései. 
A 73.§ (2) bekezdés alapján a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános 
felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. Az óvoda esetleges nyári 
zárva tartásáról a szülőket legkésőbb február tizenötödikéig tájékoztatni kell. 
Javasoljuk, hogy a fenti feladat kerüljön az Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe. 
 
Szintén az Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott hatásköreit érinti az a változás, hogy a fenntartó ezentúl 
nem jóváhagyja az intézmények pedagógiai programját, házirendjét, valamint SZMSZ-ét, hanem csak ellenőrzi 
azt. Ennek megfelelően a rendelettervezetben javítottuk a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatának erre vonatkozó részeit. 
 
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 e) és f) pontja alapján a rendelet-tervezetet 
nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a melléklet szerinti rendelettervezet megtárgyalására! 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 

Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2014. január 08. 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 



melléklet 
 
 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
....../2014. (......) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 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 50. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Mötv. 13. § (1) bekezdés 6. és 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. 25/A. §-ában a „jegyzője” szövegrész helyébe a „képviselő-testülete” szöveg lép. 
 
2. § A R. 31. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„a) gyakorolja a méltányossági közgyógyellátással összefüggő feladat- és hatásköröket;” 
 
3. § Az SzMSz. 1. melléklete 2./ pontjának 1. francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
„- ellenőrzi az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények pedagógiai programját,” 
 
4. § Az SzMSz. 1. melléklete 2./ pontjának 2. francia bekezdésében a „jóváhagyja”, valamint a 4. francia 
bekezdésében az „elfogadja” szövegrész helyébe az „ellenőrzi” szöveg lép. 
 
5. § Az SzMSz. 1. melléklete 2./ pontjának 7. francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

„-  dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és 
éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.” 
 
6. § Az SzMSz. 2. melléklete 9. francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
„- gyakorolja a méltányossági közgyógyellátással összefüggő feladat- és hatásköröket.” 
 
7. § E rendelet 2014. február 01. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat a szilárd hulladék kezelésére irányuló 
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására 

 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ g) pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-
testülete rendeletben állapítja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a 
természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 
 
Gyál Város Önkormányzatának vonatkozó rendelete jelenleg nem tartalmazza e rendelkezéseket, így annak 
érdekében, hogy a mindenkori közszolgáltató beszerezhesse a szolgáltatás ellátásához, valamint az esetleges 
díjhátralék behajtásához szükséges személyes adatokat, javasoljuk a rendelet módosítását. 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelete 39. § (4) bekezdés a) pontja alapján a rendelettervezetet nem kell 
társadalmi egyeztetésre bocsátani. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a melléklet szerinti rendelettervezet megtárgyalására! 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2014. január 20. 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 



 
melléklet 

 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…..../2014. (….....) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 26/2002.(XII. 
20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, , a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 26/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 
 
 
 
1. § A R. 22. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, valamint kiegészül az azt megelőző alcímmel: 
 

„Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 
 

22. § (1) Az ingatlan tulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait (a 
közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás, vagy 
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.  
 
(2) Az Önkormányzat felhatalmazza a Közszolgáltatót a szerződő fél (1) bekezdésben említett adatainak 
kezelésével, a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések betartásával.  
 
(3) A tulajdonos fenti adatainak megszerzése, pontosítása, kiegészítése céljából a Közszolgáltató 
adatszolgáltatást kérhet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartására jogosult szervtől. 
 
(4) A Közszolgáltató a tulajdonos személyes adatait a szerződéses viszony megszűnéséig, díjhátralék esetén a 
tartozás fennállásáig kezelheti.” 
 
2. § E rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 



 
 
 
 
 
 
       Tárgy: Javaslat a 2014. évi igazgatási szünet 
                    elrendelésére 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 232.§ alapján lehetőség van 
igazgatási szünet elrendelésére a köztisztviselők szabadságának összehangolt kiadása érdekében. 
 
A Kttv. 232. §. (3) bekezdése szerint a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a 
rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem 
haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét. 
 
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a 
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. 
rendelet V. fejezete tartalmaz ajánlásokat az igazgatási szünettel kapcsolatban. 
 
A Hivatal hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen feltétele a köztisztviselőket 
megillető szabadnapok kiadásának előre látható ütemezése. Az igazgatási szünet alkalmazásával a munkáltató 
által könnyen áttekinthetővé és racionálisan tervezhetővé válhat a munkavégzés folyamata, illetőleg elkerülhetők 
az olyan gyakorlati problémák, mint a ki nem adott szabadnapok felhalmozódása. A köztisztviselők éves 
szabadsága 25 és 41 nap között van a törvényi előírásoknak megfelelően a köztisztviselő besorolásához 
igazodóan. 
Az elmúlt évek gyakorlata is azt mutatja, hogy a dolgozók túlnyomó része a szabadságát július és augusztus 
hónapban, illetve Karácsony és Újév közötti időszakban kívánja kivenni. Az igazgatási szünet bevezetésével a 
dolgozó is ütemezni tudja az éves szabadságát a Kttv-ben előírt határidőre.  
Fentiek alapján mind a gazdaságosság, mind a Hivatal munkatársai, mind az ügyfelek szempontjából célszerű 
élni az igazgatási szünet elrendelésének lehetőségével.  
Természetesen az ügyintézési határidőt önmagában nem szakítja meg az igazgatási szünet, a napokban számított 
határidőbe ezen időtartam is beleszámít, valamint vannak olyan ügyek, amelyek folyamatos, illetve azonnali 
ügyintézést várnak el. Ilyen pl. egyes anyakönyvi ügyek, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet 
elhárítása, stb. Ez azt jelenti, hogy számba kell venni a jegyző azon kötelezettségeit, amelyekhez jogszabály 
olyan határidőt rendel, ami csak akkor tartható, ha ezeket a hatásköröket az igazgatási szünet alatt is gyakorolják. 
A határidőket és előfordulások várható gyakoriságát alapul véve hozható meg a kivételekről szóló – jegyzői – 
munkaszervezési döntés. 
 
A jegyző az igazgatási szünet tartama alatt gondoskodik csökkentett létszámmal – ügyeleti rendszerben – 
az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátásáról. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2014. július 21-től – 2014. augusztus 1-ig, valamint 
2014. december 29-től – december 31-ig terjedő időre (összesen: 13 munkanap) alkossa meg az igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea csoportvezető 
 
G y á l, 2014. január 07. 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 Címzetes főjegyző 



 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……../2014. (………..) számú rendelete 

igazgatási szünet elrendeléséről 
 
 
 
 
 
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 232.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
Gyáli Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 
1. §. E rendelet hatálya kiterjed a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi 
köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra, a polgármesterre, az alpolgármesterre. 
 
2. §. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkarendjében 

 a.) a nyári igazgatási szünet 2014. július 21. napjától – 2014. augusztus 1. napjáig (10 munkanap), 

 b.) a téli igazgatási szünet 2014. december 29. napjától – 2014. december 31. napjáig (3 munkanap) 

tart. 

 
3. §. E rendelet 2014. február 1. napján lép hatályba és 2015. január l. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 Polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
Z Á R A D É K : 
 
 
A rendelet 2014. január ……. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és a www.gyal.hu. honlapon történt közzététellel. 
 
 
Gyál, 2014. január ……. 
 
 
 
  Rozgonyi Erik 
  címzetes főjegyző 

http://www.gyal.hu/


 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Millenniumi park átépítése” 
tárgyú beruházás terveinek elfogadására, a 
szükséges intézkedések megtételére 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A Millenniumi park területe a mai kor követelményeinek részben felel csak meg, korszerűsítésre, felújításra 
szorul, ennek megvalósítására a Képviselő-testület korábban is kifejezte szándékát. 
A fentiek megvalósításának első lépéseként a szükséges tervek elkészítését a Képviselő-testület 236/2013. 
(X.31.) sz. határozatában megszavazta, a tervek elkészítésével a Deep Forest Kft.-t bízta meg. 
 
A tervek elkészültek, és amennyiben elfogadásra kerülnek, akár több ütemben is megvalósulhatnak. A tervek 
szerint későbbi ütemben szükséges lehet a parkban lévő temető területének rendezése. A temetői terület 
rendezésének szigorú szabályozása alapján szükséges folyamat első lépése a tulajdonos szándékának 
kinyilvánítása, ezután indulhat el a törvényi szabályozás szerinti folyamat. 
 
Ennek következő lépéseként a szabályozásnak megfelelően meghirdetésre kerülhet a megszüntetés, és az 
érintettek megfelelő időn belül jelezhetik szándékukat a sírhelyekkel kapcsolatban, majd ennek függvényében 
folytatódhat a folyamat, melynek lényegi elemeit az előterjesztés mellékelte tartalmazza. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, „Millenniumi park átépítése” tárgyú beruházás környezetrendezési terveit. 
2. kinyilvánítja a területen található temető törvényi szabályozás szerinti megszüntetésének szándékát. 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kristóf Zoltán  
 

Gyál, 2014. január 06. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
 
Melléklet: Gyál, Millenniumi park környezetrendezési terve  

Állásfoglalás temetési hely megszüntetésével kapcsolatban 









 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Egészségügyi Központ külső-belső felújítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására  

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Városi Egészségügyi Központ épülete az elmúlt 22 évben egyetlen komolyabb felújítást kapott, amikor a 
tetőtér beépítése megtörtént. Sajnos az épület így a mai kor követelményeinek is részben felel csak meg, kívül-
belül korszerűsítésre szorul, ennek megvalósítására a Képviselő-testület kifejezte szándékát. 
A fentiek megvalósításának első lépéseként a szükséges tervek elkészítését a Képviselő-testület 65/2013. (III.28) 
sz. határozatában megszavazta. A kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés lebonyolítására a Képviselő-testület 
202/2013.(IX.26.) számú határozatával a PERFECTUS Kft.-t bízta meg. 
 
A közbeszerzési eljárás a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 140/2013.(X.28.) sz. határozata alapján megindításra, 
majd a 169/2013(XII.12.) sz. határozattal módosításra került, a felhívás a felkérni kívánt 4 ajánlattevő részére 
megküldésre került. 
 
Az első ajánlattételi határidőre 3 cég adta be ajánlatát, míg a 2014.01.20.-i végső ajánlattételi határidőig a felkért 
cégek közül beadta ajánlatát: ………………………………, ezek bontásának, valamint az alap ajánlatok 
bontásának adatai a bontási jegyzőkönyvekben szerepelnek.  
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja, az „Egészségügyi Központ külső-belső felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására a 
Bíráló Bizottság javaslatát, és az előterjesztéshez mellékelt „Szakvélemény és döntési javaslat” nevű 
dokumentumot, az abban szereplőeket. A Bíráló Bizottság javaslata alapján a …………………………. 
hirdeti ki az eljárás nyerteseként. 

2. a fenti munkákhoz szükséges …………………,- Ft+Áfa összegű fedezetet biztosítja az Önkormányzat 
2014. évi költségvetésében. 

3.  felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős:  munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása névszerinti szavazással egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Kristóf Zoltán  
 

Gyál, 2014. január 06. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
         Diera Éva 
       Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 
 
Melléklet: Bontási jegyzőkönyvek  

Tárgyalási jegyzőkönyv 
Bíráló Bizottsági szakvélemény és döntési javaslat (később kiosztandó) 



















 
 
 
 
 
 

 
Tárgy: Javaslat Virág Ibolya lakásépítési 

kedvezmény letéti ügyében 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Virág Ibolya, 2360. Gyál, Bartók B. u. 27/a. szám alatti lakos tulajdonában van az osztatlan közös tulajdonban lévő 
gyáli 5187/2 hrsz-ú ingatlan 2/8-ad tulajdoni hányada.  
Az ingatlanhányadot terheli az OTP Bank Nyrt. Javára 8.000.000.-Ft és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog, 
valamint a Magyar Állam javára összesen 2.400.000.-Ft lakásépítési kedvezmény (szocpol.) biztosítására bejegyzett 
jelzálogjog.  
Az ingatlan vonatkozásában az OTP Bank Nyrt. által végrehajtási eljárás indult. 
 
Virág Ibolya és az OTP Bank Nyrt. végrehajtást kérő 2011.06.23-án kelt közös kérelemben kérték, hogy a bírósági 
végrehajtó az ingatlanhányadot árverésen kívül, de árverési vétel hatályával lakott becsértéken 6.400.000.-Ft vételáron 
az OTP Fedezetkezelő Kft. részére adja el. Az OTP Fedezetkezelő Kft. a kijelölést elfogadta. 
A vételhez a végrehajtási eljárásba belépett Magyar Állam végrehajtást kérő hozzájárulása is szükséges. 
 
Az OTP Fedezetkezelő Kft. (a továbbiakban névváltoztatás miatt: OTP Ingatlanpont Kft.) és Virág Ibolya között 2012. 
január 25. napján adásvételi előszerződés jött létre.  
A szerződésben a felek megállapodtak, hogy amennyiben az OTP Ingatlanpont Kft. tulajdonjogát az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezték, és valamennyi, az ingatlanhányadot terhelő bejegyzett jelzálogjogot, végrehajtási jogokat 
és egyéb terhet az ingatlan-nyilvántartásból töröltek, akkor az OTP Ingatlanpont Kft-től 6.400.000.-Ft-os vételáron 
Virág Ibolya visszavásárolhatja az ingatlant. 
A visszavásárláshoz Virág Ibolya az OTP Bank Nyrt-től 6,4 millió forint kölcsönhöz ígérvényt kapott. 
 
A Magyar Állam jogosult javára bejegyzett 800.000.-Ft, 400.000.-Ft, és 1.200.000.-Ft összesen 2.400.000.- Ft 
jelzálogjog törlésének vonatkozásában a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21.§-
ában foglaltakat kell alkalmazni. 
A jogszabály szerint amennyiben a kedvezménnyel épített (vásárolt) lakást a támogatott elidegeníti, akkor a támogatás 
összegét a Magyar Államkincstár felé vissza kell fizetnie. 
 
Amennyiben a támogatott a vételárból lakást kíván vásárolni, úgy kérheti az Államkincstárt, hogy a visszafizetési 
kötelezettséget függessze fel. Ebben az esetben nem a Kincstár visszafizetési számlájára, hanem az ún. letéti számlájára 
kell a támogatás összegét befizetni.  
 
Amennyiben a támogatott egy éven belül legalább abban az értékben lakást vásárol, amilyen értékben a szocpollal 
terheltet eladta, úgy az Államkincstár a letéti számláról a befizetett összeget visszautalja. 
 
Fenti előzményekkel Virág Ibolya azzal a kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy a 2.400.000.-Ft 
jelzálogjog összegét az ingatlan időleges tehermentesítése érdekében helyette helyezze kincstári letétbe, mivel ily 
módon esélye nyílik arra, hogy az ingatlant ne árverezzék el. 
 
Virág Ibolya a kérelmét első ízben még 2011-ben nyújtotta be, azonban ahhoz, hogy a Tisztelt Képviselő-testület felé 
előterjeszthessük, több irat becsatolására volt szükség. 
Ezek közül az egyik a Magyar Államkincstár hozzájárulása volt az ingatlan árverésen kívüli értékesítéséhez. Sajnálatos 
módon, mire ezt a nyilatkozatot beszerezte a kérelmező, addigra lejárt az adásvételi előszerződésben foglalt határidő, 
valamint a hitelígérvény érvényessége. 
 
Virág Ibolya jelezte, hogy kérelmét továbbra is fenntartja. A kérelem teljesíthetőségéhez mindenképpen szükséges, hogy 
Önkormányzatunk biztosítva legyen arról, hogy a letétbe helyezett összeget hiánytalanul visszakapja.  
 
Ehhez az kell, hogy megszülessen a szerződés mely szerint az OTP Ingatlanpont Kft. az ingatlant megveszi, majd azt 
Virág Ibolya részére eladja, megkötésre kerül az OTP Bank Nyrt-vel az ezt biztosító hitelszerződés, a tulajdonjog Virág  
 
 
 



 
Ibolya részére átruházásra kerül, valamint az aláírt szerződésekkel teljes egészében teljesülnek a 12/2001. (I. 31.) Korm. 
rendelet kincstári letét visszafizetésére előírt feltételei. 
Szükséges továbbá, hogy Virág Ibolya a Magyar Államkincstár felé benyújtandó kérelmében – külön megállapodásunk 
alapján- Gyál Önkormányzata számláját jelölje meg a letét visszafizetésére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatok megtárgyalása után hozza meg határozatát! 
 
Határozati javaslatok: 
 
I.  
1.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete megállapodást köt Virág Ibolya, 2360. Gyál, Bartók B. u. 27/a. 
szám alatti lakossal a gyáli 5187/2 hrsz-ú ingatlana vonatkozásában, mely szerint az ingatlant -a Magyar Államkincstár 
javára- lakásépítési kedvezmény és adó visszatérítési támogatás címén terhelő, összesen 2.400.000.-Ft jelzálogjog 
összegét az ingatlan időleges tehermentesítése érdekében letétbe helyezi a Magyar Államkincstár letéti számláján, 
amennyiben jelen határozat 2.) pontjában foglaltak 2014. december 31. napjáig maradéktalanul teljesülnek. 
 
2.) A megállapodás feltételei: 
 

- Az OTP Bank Nyrt. felhatalmazása alapján az OTP Ingatlanpont Kft. a gyáli 5187/2 hrsz. alatt felvett, 
természetben a 2360. Gyál, Bartók B. u. 27/a. szám alatti 2 lakásos lakóház Virág Ibolya adós tulajdonában 
álló 2/8-ad tulajdoni hányadát, árverés hatálya alatt, de árverésen kívül megvásárolja. 

- Az OTP Ingatlanpont Kft. legalább a fenti vételárral megegyező összegért az ingatlan vonatkozásában Virág 
Ibolyával eladási szerződést köt, melyhez az OTP Bank Nyrt. Virág Ibolya részére megfelelő összegű 
lakáscélú kölcsönt folyósít. 

- A tulajdonjog Virág Ibolya részére átruházásra kerül. 
- Az aláírt szerződésekkel teljes egészében teljesülnek a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) 

Korm. rendelet kincstári letét visszafizetésére előírt feltételei.  
 
3.) A Képviselő–testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
4.) A Képviselő-testület a szükséges fedezetet a 2014. évi költségvetés általános tartaléka során rendelkezésre álló keret 
terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
II. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete elutasítja Virág Ibolya, 2360. Gyál, Bartók B. u. 27/a. szám 
alatti lakosnak a gyáli 5187/2 hrsz-ú ingatlana vonatkozásában benyújtott kérelmét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2014. január 8. 

 
 

Pánczél Károly 
alpolgármester 

 
 
 
 

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

Diera Éva 
irodavezető 

Pénzügyi és Adó Iroda 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2013. 
évi beszámolójának elfogadására 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (1) f) pontja, továbbá Gyál 
Város Önkormányzata Jegyzőjének a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről szóló 6. sz. 
utasítása 9. pontja szerint a Jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal 
tevékenységéről. 
 
Megköszönve a T. Képviselő-testületnek az egész éves szakmai együttműködést, az egyes irodák munkáját és a 
kapcsolódó tevékenységeket bemutatva, a mellékelt beszámoló elkészítésével ezen törvényi kötelezettségemnek 
kívánok eleget tenni. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2013. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
    Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2014. január 14. 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
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Beszámoló a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról 
 
 
 

Bevezető 
 

A 2013. évet Magyarország valamennyi önkormányzata, valamennyi polgármesteri 
hivatala megváltozott feladatokkal és megváltozott hatáskörökkel kezdte meg, hiszen a 2011-
ben az Alaptörvény elfogadásával megindított jogalkotási dömping alatt létrehozott alapvető 
jogszabályok jelentős részének hatálybalépése 2013. január 1-re esett. A legfontosabb, a 
Polgármesteri Hivatalt érintő törvényi változások a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 
a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. 
évi XCIII. törvény és ezek számtalan végrehajtási rendelkezése, amelyek előírásainak 
végrehajtása mellett kellett folyamatosan, a megszokott magas színvonalon kiszolgálnunk 
ügyfeleinket. 2012-ben soha nem látott adatdömpinget szolgáltattunk a kormányzati 
szervek részére, amely azonban nem csökkent jelentősen 2013 első felében sem, hiszen a 
megváltozott közigazgatási és köznevelési intézményhálózat beindítása során számos 
feladatot oldottunk meg. A jogszabályi változások mellett komoly feladatot jelentett a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal struktúrájának 2012. évi végi átalakítása, amely azt a célt 
szolgálta, hogy a tavalyi évben még hatékonyabban sikerüljön működtetni a várost, a városi 
intézményeket. Mindezt tettük úgy, hogy a „Városközpont” projektet le kellett zárni, 
amely ugyan a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. projektmenedzselésével, de a 
Polgármesteri Hivatal szinte teljes állományának részvételével, különösen pedig a Pénzügyi 
és Adó Irodájának hathatós közreműködésével valósulhatott meg. Az évet az új épületbe való 
költözéssel kezdtük, amely már valóban polgár- és munkavállalóbarát környezetet teremt 
a jó minőségű munkavégzéshez, de az új munkakörnyezet kialakítása, „belakása” 
természetesen szintén sok energiát emésztett fel. Mindezen nehézségek ellenére úgy 
gondolom, hogy a kihívásoknak jó színvonalon tettünk eleget, melyet szerencsére az 
állampolgárok visszajelzései is megerősítenek. 

 
A Gyáli Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 

 
A 2013. évben hatálybalépő változások szükségessé tették a Polgármesteri Hivatal 

szervezeti rendjének újragondolását. Míg korábban voltak évek, amikor 100 fő fölött volt az 
alkalmazott munkavállalói létszám és még 2012-ben is 91 fős létszámmal hagyta jóvá a 
költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület a Hivatal létszámkeretét, ez 2013-ra 57 főre 
csökkent. (A jogszabályi változások miatt a polgármestert, alpolgármestert és a két mezőőrt 
az önkormányzat létszámkeretében kellett szerepeltetni.) A csökkenést indukálta a járási 
hivatalok felállítása, mivel sok apró-cseprő jegyzői feladat mellett odakerült az 
Okmányiroda és a Gyámhivatal is, illetve a gyáli iskolák fenntartói jogának állam általi 
átvétele, ugyanakkor törvényi változás miatt hozzánk került Alsónémedi és Ócsa 
építéshatósági ügyeinek intézése, míg a Képviselő-testület döntésének megfelelően az 
önkormányzati fenntartású intézmények könyvelése, gazdasági feladatainak ellátása is 
integrálódott a hivatali szervezetébe. Nagy sikerként értékelhető, hogy a változások mellett is 
valamennyi korábbi dolgozónknak sikerült megőrizni munkahelyét, így a 2013-as évet 
vagy a Polgármesteri Hivatalban, vagy a Járási Hivatalban vagy a Gyáli Tankerület 
alkalmazásában kezdhette. 
A sok változás jó alapot teremtett arra, hogy a 2013-tól működő hivatali struktúrát az általam 
elgondolt formában alakítsam ki, melyhez minden támogatást megkaptam Polgármester Úrtól, 



Alpolgármester Úrtól és a Képviselő-testülettől. A Hivatal élén a jegyző áll, akit feladatainak 
ellátásában a független törvényességi referens és a belső ellenőr is segít. Helyettese az 
aljegyző, aki egyben vezeti a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodát. E mellett a Pénzügyi és 
Adó Iroda, az Igazgatási Iroda és a Városfejlesztési Iroda vesz részt a város életének 
irányításában és a polgárok kiszolgálásában.  
 

Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 

A Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda két csoportra tagozódik, 12 fővel kezdte a 2013-as 
évet. Az év során 3 munkatársunk ment nyugdíjba, míg 1 fő külföldi munkavégzés miatt 
távozott a Hivataltól, így a pótlásukra érkezők betanítása jelentős többletterhet rót a 
többiekre. Vezetője Sávai Mária aljegyző asszony, aki az Iroda vezetése és a jegyző 
helyettesítése mellett több, elsősorban a költözéshez és az átszervezésekhez kapcsolódó 
önálló feladatot is kapott.  Mivel mind a Járási Hivatal helyiségeit, mind a Tankerület 
elhelyezésére szolgáló kistérségi épületet -egyeztetett módon- teljesen berendezve és 
felszerelve adtuk át, így működőképességük a törvény által megszabott indulás napján, 2013. 
január 1-jén biztosított volt. 
A Járási Hivatalnak átadott, teljes mértékben felújított épületrész 528 nm-et tesz ki, 
melyből a földszinten 213,55 nm, az I. emeleten 176,49 nm és az alagsorban 137,96 nm 
helyezkedik el. Az alagsorban a kizárólagos használatra átadott irattár és járműparkoló 
található. Ez utóbbi kivételével valamennyi helyiség az elhelyezésre váró létszám részére 
irodagépekkel és bútorokkal, irattári polcokkal beszerelve került átadásra. A beköltöző 
egységek változását is követtük, ezért a leltárt – több mozgást átvezetve- 2013. 06. 30-cal 
sikerült véglegesíteni. 
 
Járási hivatal eszközállományának biztosítása  

A Gyáli Járási Hivatalhoz átadott eszközök kivonatos összesítése 

Eszköz megnevezése/db Gyámhivatal Járási törzs Okmányiroda Összesen 
Asztal 15 22 24 61 
Számítógép 4 7 7 18 
Nyomtató 3 5 7 15 
Fax 1 0 1 2 
Telefon 3 11 12 26 
Ügyfélhívó rendszer 0 0 1 1 
Szekrény 15 20 18 53 
Polc 2 3 13 18 
Szék 24 45 25 94 
Kárpitos pad (ügyf.v.) 0 0 2 2 
Irattári polc 0 58 0 58 
Hűtő 1 2 2 5 
Mikrosütő 1 2 1 4 
Mobilklíma 0 1 0 1 
Rack szekrény 1 0 1 2 
Páncélszekrény 0 0 1 1 
Egyéb eszk. Tartozék 0 0 0 110 
Gépjármű Opel Astra 0 1 0 1 
Szerver 0 1 0 1 



Összesen 70 178 115 473 
A táblázatban nem szerepelnek a KEKKH tulajdonát képező speciálisan 
okmányirodai tételek. 
 
Az új hivatali épületbe történő költözés az alábbi ütemezésben történt meg: 
Irodák költöztetése: 01.02-04 között. 
Porta, szerverek költöztetése: 01.07. 
Irattárak költöztetése: 01.02-02.22 között. 
A Hivatal és a Nonprofit Kft jó együttműködésének köszönhetően egy hét ügyfélfogadási 
szünettel sikerült a költözést lebonyolítani. Az irattárak költözése és egyúttal az iratok 
selejtezése ennél több időt vett igénybe, melyhez külső szakmai segítséget is igénybe kellett 
venni. 
A 2013. év kezdése során átlag feletti terhelést jelentett a járási rendszer kialakításához 
feltétlenül szükségessé vált ügyiratok átadása is. 
A járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet szerint: 
A 2012. december 31. napján folyamatban lévő irat:  
Gyámhivatal: 282 db, Okmányiroda: 497 db, Szociális igazgatás: 383 db átadva. 
A gyámhatósági feladatkör változása során a járási gyámhivatal hatáskörébe kerülő, 
folyamatban lévőnek nem minősülő, de kötelezettséggel érintett ügyek iratai: 
Gyámhivatal: 1588 db átadva. 
A 2012. december 31-ig jogerős határozattal meg nem szüntetett, a járási hivatal hatáskörébe 
kerülő, a szociális igazgatással kapcsolatos ügyek: 
Szociális igazgatás: 2242 db átadva. 
A járási hivatalok feladat- és hatáskörébe kerülő ügyek lezárt iratait szükség szerinti 
közreműködéssel leválogatva és elkülönítve:  
Bugyi település Dabasra elszállított aktái: 2010 db, a gyáli járáshoz 44478 db átadva. 
Fentiek szerint a Gyámhivatalhoz 1970 db, a szociális igazgatáshoz 2625 db, 
Okmányirodához 46985 db akta (ebből 2010 db a dabasi járáshoz) került átadásra, amely 
mindösszesen 51580 db akta. 
A gyáli járáshoz átadott 49570 db akta elhelyezése kisebb részben a (gyám-,okmány- 
törzshivatali) kézi irattárakban, nagyobb részben a Járási Hivatalnak átadott épületrész alatt 
kialakított alagsori irattár legbelsőbb 58 nm-es részében történt. Az iratok tételes, CD-re írt 
iratjegyzékkel kerültek átadásra. 
 
A Szervezési Csoport feladatkörébe tartozik többek között a hivatali és önkormányzati 
rendezvények szervezése, a civil szervetekkel való kapcsolattartás, illetve a 
támogatásukkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, a városi honlap gondozása 
és a médiával való kommunikáció szervezése, valamint a külföldi kapcsolatok ápolása, 
beleértve az ilyen jellegű pályázatok kezelését.  
 
A Szervezési Csoport által/közreműködésével rendezett események 2013-ban: 
 
január 4.: hivatali ó-épületbúcsúztató 
január 22.: Magyar Kultúra Napja ünnepség (Közművelődési díj1 fő) 
 
február 7.: találkozó a legnagyobb adófizetőkkel 
február 20.: lakossági fórum a Dózsa György utca lakóinak 
 
március 7.: hivatali nőnap 
március 15.: városi ünnepség az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 



március 27.: lakossági fórum időseknek, civileknek 
 
április 15-17.: német vendégek fogadása 
április 18-19.: kistérségi kirándulás 
április 19.: lengyelekkel és intézményvezetőkkel tartott konferencia, „Tanösvény” 
 
május 9.: FAÖT ülés 
május 17.: városközpont-avató ünnepség 
május 19.: Pünkösdi Utcazenei Fesztivál 
május 22. Kihívás Napja közös gimnasztika Polgármesteri Hivatal-Járási Hivatal 
május 21-22-23.: rendhagyó osztályfőnöki órák 
 
június 4.: trianoni megemlékezés 
június 6.: pedagógusnapi ünnepség (Közoktatási díj 2fő) 
június 28.: Semmelweis-napi ünnepség (Pusztai díj 2 fő) 
 
július 2.: köztisztviselői napi kirándulás (Visegrád) 
 
augusztus 1.: modern mobil tüdőszűrő gép ünnepélyes átadása a gyáli tüdőszűrésen 
augusztus 20.: városi ünnepség 
augusztus 23-24.: IX. Gyáli Fogathajtó Fesztivál 
augusztus 24.: Városi Születésnapi Utcabál (kiváló sportolói díj 2 fő) 
szeptember 13. lakóbuli Polgármesteri Hivtal-Járási Hivatal 
 
október 2-4.: vezetői tréning (22 fő)Várgesztes 
október 17.: veszélyes anyagokat tároló cégekkel kapcsolatos lakossági fórumok 
október 23.: Városi Ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére 
 
november 6.: BKK-val kapcsolatos összejövetel 
november 8.:csapat bowling torna 
november 15.: a Vecsési út felújításával kapcsolatos sajtótájékoztató 
november 26.: „Tét a jövőm!” iskolabörze 
november 27.: BKK-val kapcsolatos összejövetel 
 
december 12.: Bölcsőde ünnepélyes átadása 
december 12.: Képviselő-testület karácsonyi köszöntése 
december19.:Karácsonyi Ünnepség (hivatali apparátus és nyugdíjas, volt dolgozók) 
december 24.:a város szolgálatában ügyeletben lévők köszöntése 
 
A csoport főszervezőként vagy közreműködőként 36 esemény lebonyolításában és 
koordinálásában vett részt. A városi ünnepségek lebonyolításában az Arany János Közösségi 
Ház, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, a Kaleidoszkóp Színpad és 
valamennyi köznevelési intézmény, a civil szervezetek, de még a Városi Egészségügyi 
Központ is részt vállalt. Elmondhatjuk, hogy csakis ez a gyümölcsöző munkakapcsolat tette 
lehetővé, hogy ezek az események igen magas színvonalon kerüljenek megrendezésre.  
 
Egyéb események: 
 
Mikrovoks rendszerrel kapcsolatos oktatás 
Alszámos iktatással kapcsolatos oktatás 



Apparátusi értekezletek: 04. 17., 11.21., 12. 19. 
Személyzet felkészítése Városközpont átadó ünnepségre 3 alkalommal 
Nyugdíjas búcsúztató irodai körben 05.24.  
Nyugdíjas búcsúztató apparátusi körben 10.10.  
 
Segítség a várossal kapcsolatos események lebonyolításához 
I. Gyáli Böllérverseny február 16. 
Tavaszi lomtalanítás 03. 06 és 03. 13. 
Őszi lomtalanítás 09.21 és 09.28. 
Föld napja rendezvény 04. 20. 
 
Civil szervezetekkel való kapcsolattartás 
 
Az önkormányzati költségvetés cél- és általános tartalék rovaton tervezett keretösszegeken 
(15 millió Ft) belül a Képviselő-testület és Polgármester által jóváhagyott 77 db 
megállapodást kötöttünk civil szervezetekkel, magánszemélyekkel, melyből 8 millió Ft 33 
civil szervezet részére pályázati úton került odaítélésre. A pályázatok lebonyolítása kapcsán a 
civil szervezetek eseményein több alkalommal részt vettünk és értesültünk a vállalt 
programok megvalósításáról. Emellett törekszünk a civil szervezetekkel való folyamatos 
kapcsolattartásra, illetve segítségnyújtásra, amennyiben erre igény mutatkozik. 
 
Arculati elemek, városi image 
 
A városi rendezvények színvonalát sikerült a korábbi nívón tartani és a 
médiamegjelenések száma is megfelelőnek mondható. A tavaszi városközpont-avatón több 
országos médium is megjelent. Ezt követően a város többször is pozitív hírekkel került be 
egyes médiumokba. A sajtóval való kapcsolatunk kifejezetten jónak mondható, a helyi 
médiát (pl. Williams TV, Új Gyáli Újság, internetes hírportálok) nagyon sok esetben látjuk el 
háttéranyaggal. Az Új Gyáli Újságba 2013-ban 84 db újságcikket adtunk le.  
 
Honlap 
 
Gyál város hivatalos honlapját – az adatvédelmi és közzétételi szabályok figyelembe vételével 
- folyamatos frissítéssel, aktuális adatszolgáltatásokkal, friss információkkal töltjük fel. 
Az oldalunkat felkeresők száma napi szinten 300 fő, tehát elmondhatjuk, hogy sokan 
látogatják. A honlap tartalmát 2013. évtől bővítettük a képviselő-testületi ülések 
előterjesztéseinek és jegyzőkönyveinek közzétételével, ezzel az állampolgárok még 
alaposabb betekintést nyerhetnek a képviselő-testület döntéseinek előkészítési munkáiba. A 
honlap mindezeken felül folyamatosan igyekszik beszámolni a városban zajló fontosabb 
eseményekről, történésekről. Informativitását mi sem példázza jobban, mint hogy heti 
átlagban 8-10 új hír jelenik meg rajta. 
 
Utcanév- és házszámtáblák kihelyezésével kapcsolatos szervezési munkák 
 
A szerződés aláírásáig a csoport munkatársai intézték a feladatot, így az előzetes felmérést, az 
árajánlatok beszerzését is, míg a szerződéskötést követően a leszállított utcanévtáblákat  
átvették és leellenőrizték. 
 
 
 



Comenius Régió 2012-2014 pályázat 
 
A pályázat 38.750 eurót nyert, melynek megvalósítása során 27543 euro már elköltésre került. 
A további, megvalósítandó programokhoz rendelkezésre álló összeg 11.207 euro. 
A program 2013. évi eseményei az alábbiak voltak: 
 
2013. 05. 31. Comenius Régió 2012-2014 pályázat hivatalos weboldalának indulása.  
2013. 06. 30. Időközi beszámoló benyújtása a Comenius Régió pályázat addig realizált 
tevékenységéről, a Nemzeti Iroda felé.  
2013. 07. 28 – 2013. 07. 31. Az új projektkoordinátor első mobilitása Németországba. 
Résztvevők: Suhajda Yvett projektkoordinátor Kovács Viktória, Ljubimov Krisztina.  
Látogatás a brannenburgi Reáliskolába. 
2013. 10. 13- 2013. 10. 18.  Az év második felének második mobilitása, melynek Rosenheim, 
illetve Ebbs volt a fő helyszíne. Látogatás a Munkaügyi Hivatalba. 
2013. 11. 07. A Comenius Régió 2012-2014 hivatalos első Informationsbrief-jének 
megjelenése. Színes, képekkel illusztrált szöveges kiadvány, mely beszámol a projekt addigi 
tevékenységéről, céljairól, törekvéseiről. Készült:120 példányban, két nyelven.  
2013. 11. 26.  Comenius Régió támogatásával megvalósulhatott a „Tét a Jövőm” interaktív 
iskolabörze, melyre 12 középfokú intézmény és a gyáli általános iskolák 8. osztályosai kaptak 
meghívást. A félnapos börze 4 helyszínt biztosított a résztvevőknek, hogy segítse a 
továbbtanulókat a pályaválasztásban.  
 
A Koordinációs Csoport feladatkörébe tartozik a Képviselő-testület és bizottságai 
munkájának kiszolgálása, a polgármesteri és jegyzői titkársági feladatok ellátása, az 
iktatás, postázás és ügyiratkezelés az Iratkezelési Szabályzat előírásai szerint, valamint 
biztosították az év nagy részében a recepciós munkatársat az ügyfelek minél teljesebb 
kiszolgálása érdekében. Miután 2013-ban a Pest Megyei Kormányhivatal megszüntette a 
korábbi formában működtetett portaszolgálatot, a Polgármesteri Hivatal biztonsági őrzését 
végző vállalkozás munkatársai átvették ezt a feladatkört. 
 
15 képviselő-testületi ülésen és a közmeghallgatáson, összesen 54 bizottsági ülésen (17 
PGB, 12 ISKB, 13 SZEKB és 12 OKB), valamint  2 veszélyes üzemekkel kapcsolatos 
közmeghallgatáson láttak el munkatársai titkársági feladatokat.Ők végzik a 
helyi rendeletek egységes szerkezetbe foglalását, nyilvántartását és közzétételét, és a 
hivatali belső szabályzatok, utasítások nyilvántartását, amelyek aktulizálása az új szervezeti 
felépítés és a jogszabályi változások miatt különösen nagy terhet rótt a Polgármesteri Hivatal 
valamennyi vezetőjére. 
Hozzájuk tartozik a hirdetmények kifüggesztése, határidő lejártának figyelése, 
nyilvántartása, a beérkező számlák érkeztetése, nyilvántartásba vétele, átadása a Pénzügyi és 
Adó Iroda részére, valamint a képviselői vagyonnyilatkozatok jogszabályi előírás szerinti 
átadás-átvétele, nyilvántartása. 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény vonatkozó előírásai szerint 
minden ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy ingatlana mind a vezetékes  
ivóvízellátást, mind pedig a közműves szennyvízelvezetést és tisztítást biztosító (csatorna) 
víziközmű-hálózatra rá legyen kötve, amennyiben a hálózat az ingatlanról műszakilag 
elérhető, és az ingatlanon rendszeresen tartózkodnak. E kötelezettségének az 
ingatlantulajdonos a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől, vagy annak bővítésétől 
számított egy éven belül köteles eleget tenni.  



Amennyiben e kötelezettségét az ingatlantulajdonos nem teljesíti, a járási hivatal hivatalból 
kötelezi a beköttetésre. Mivel várható volt, hogy sok polgár a rákötésre kötelező határozat 
kézhezvételekor felháborodottan jelenik meg vagy a Járási Hivatalnál vagy a Polgármesteri 
Hivatalban, ezt megelőzendő a DPVM Zrt. által átadott listákat a csoport munkatársai 
átvizsgálták, a lakossággal együtt aktualizálták és az érintett lakosok figyelmét ismételten 
felhívták a bekötési kötelezettségükre. 
A 847 ingatlan átvizsgálása után a talajterhelési fogyasztói lista az alábbiak szerint alakult: 
263 fő    2012. és 2013. évben rákötött a csatornahálózatra, 
179 fő    a vízfogyasztás nulla, 
  76 fő    műszakilag nem tud rákötni, vagy csak kerti csappal rendelkezik, 
329 fő    talajterhelési díjat köteles fizetni, illetve rá kell majd kötnie a hálózatra. 
A munka elvégzésére július-augusztus hónapban került sor és ez szerencsésen egybeesett  
8 diák hivatali munkavégzésével. 
 
Az iktatón keresztül bonyolódik a napi postaforgalom, ők végzik a beérkező küldemények 
elektronikus érkeztetését, mely kisebb technikai újítás bevezetésével a tavalyi évben még 
pontosabbá vált. Ugyanakkor a lecsökkent emberi erőforrás miatt az év elején átálltunk arra, 
hogy az ügyintézők maguk végzik az alszámos iktatást. Az iktató munkatársai havonként 
hátralékos listát készítenek, amelyek alapját képezi a vezetői ellenőrzéseknek, illetve 
negyedévente ügyiratforgalmi statisztikát teszünk közzé a honlapon, valamint éves 
hatósági statisztikai adatszolgáltatást is készítenek. A 2013. évi ügyiratforgalomról 
készített kimutatás a beszámoló 1. számú mellékletét képezi. 
 
A csoporthoz tartozik a panaszügyek kezelése, illegális szemétügyben 8, zöldhulladék 
szállítással 5, közvilágítással kapcsolatban 122 db bejelentés volt. 
 
A 2013. június 3-14 között a Polgármesteri Hivatalban végzett ügyfélelégedettségi felmérés 
kérdőívei is a csoport munkatársainak közreműködésével készültek és azok kiértékelését is ők 
végezték. A kérdőív kiértékelése a beszámoló 2. számú mellékleteként található meg. 
 
Az ÁROP-3.A.1/A-2008-0050 azonosító számú „Gyál Város Önkormányzatának 
Szervezetfejlesztése” c. pályázat 5 éves időtartamra (2011-2015. időszakra) szóló fenntartási 
jelentések elküldése mellett az ÁROP-3.A.2 -2013 „Önkormányzatok szervezet fejlesztése a 
Közép-Magyarországi régióban” című NFÜ pályázaton való indulás a 132/2013. (V. 30.) sz. 
képviselő-testületi  határozat alapján a csoport munkatársai segítségével valósult meg. 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 támogatásra érdemesnek ítélte. A 
támogatás 100%-os intenzitású, utófinanszírozott és előleget a max. mértékre, 25%-ra 
kértünk. 
A projekt megvalósításának kezdete: 2013. 11. 29. 
A projekt megvalósításának befejezése: 2014. 12. 31. 
A közbeszerzés sikeresen zárult, a pályázat megvalósítására irányuló szervezetfejlesztési 
tevékenységre a szerződést az IPS Tanácsadó Kft-vel kötöttük meg. 
 

Pénzügyi és Adó Iroda 
 
A Pénzügyi és Adó Iroda három csoportra tagozódik, 15 munkatársunk tartozik ide. A 
személyi állomány stabil, de a teljesen újonnan alakult Intézményi Gazdálkodási Csoport 
egy álláshelyén két váltás is volt év közben, ami nehezítette a munkavégzést.  



Az Iroda fő tevékenységei: 
- Adóztatási feladatok, 
- Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a „Kertváros” Önkormányzati 

Társulás, valamint az általa működtetett Szociális és Családsegítő Központ, a 
Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) és a Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat pénzügyi és számviteli feladatai, 

- 2013. január 1-től az Iroda látja el az Önkormányzat fenntartásában és 
működésében maradt hat intézmény pénzügyi és számviteli feladatait is. 

 
 
Az Adócsoport az adóztatási – építményadó, iparűzési adó, gépjárműadó - és egyéb 
feladatokat (pénzforgalom könyvelése, idegen tartozások behajtása, igazolások kiállítása, stb.) 
látja el. Munkaidejük jelentős részét teszik ki az adók módjára behajtandó köztartozások 
kezelése, melyek az alábbiak: 

 megelőlegezett gyermektartásdíj hátralék, 
 csatorna- közműfejlesztési díj hátralék, 
 szemétdíj hátralék (2012. december 31-ig.), 
 közigazgatási bírság hátralék, 
 helyszíni bírság hátralék, 
 szabálysértési bírság hátralék, 
 halvédelmi bírság hátralék, 
 növényvédelmi bírság hátralék, 
 jogalap nélkül felvett családi pótlék hátralék, 
 jogalap nélkül felvett Gyes és Gyed, 
 elővezetési díj hátralék, 
 képzési költség hátralék, 
 igazgatási szolgáltatási díj hátralék, 
 munkaügyi bírság hátralék, 
 jogalap nélkül felvett álláskeresési járulék   

 
A helyi adók mértéke Önkormányzatunknál építményadó és iparűzési adó tekintetében 2013. 
évben nem változott, így az új határozatok kiküldése nem rótt többletterhet kollágáinkra. 
 
Iparűzési adóban változást az e-útdíj bevezetése eredményezett, mivel a 2013. évi adót 
csökkenteni lehet a költségként elszámolt e-útdíj összegével. A vállalkozások lehetőséget 
kaptak a 2013. II. félévi adóelőleg módosításra az e-útdíj bevezetése miatt, de ezzel a 
lehetőséggel Hivatalunknál csak 1 vállalkozás élt. Ugyanakkor ennek tényleges hatását, az 
iparűzési adóbevétel esetleges csökkenését majd csak a 2013. adóévről benyújtott bevallások 
feldolgozása után látjuk.  
 
A 2013-as év gépjárműadó tekintetében is változást eredményezett. Az adóztatási 
feladatokat továbbra is az Önkormányzatunk végzi, de a beszedett gépjárműadónak csak 
40%-a marad helyben, 60%-ot a központi költségvetésnek kell átutalni. A gépjárműadó 
bevétel év eleji tervezésénél, tekintettel arra, hogy a törvény a megosztás mikéntjéről még 
nem jelent meg, a hátralékokból befolyt összeget úgy terveztük, hogy annak 100%-a marad a 
helyi költségvetésnél, a jogalkotók viszont úgy rendelkeztek, hogy a 2013. évben befolyt 
összes gépjárműadó bevételnél a fentiekben már említett megosztást kell alkalmazni. 2013. 
július 1-gyel újabb törvényi változás következtében az e-útdíj bevezetésének 
kompenzálására a légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrel ellátott 



tehergépjárművek adójának mértéke 1200.- Ft/100 kg-ról 850.- Ft/100 kg-ra változott, ami 
újabb határozatok kiadását és az adóbevétel csökkenését eredményezte 2013. II. félévére. 
A 2014. évi költségvetés ugyanakkor pályázati rendszer alapján az e-útdíj bevezetése miatti 
gépjármű- és iparűzési adó bevétel kiesését kompenzálja, reményeink szerint teljes 
összegben. 
 
Adóbevételeink 43%-át a 10 legnagyobb adózó fizeti meg Önkormányzatunk felé. 
Adózók száma adónemenként: 

- Építményadó: 
 adófizetésre kötelezett magánszemély adózók száma 401 fő, 
 jogi személy adózók száma 99 db, 

- Iparűzési adó: 
 adófizetésre kötelezett magánszemély adózók száma 492 fő, 
 jogi személy adózók száma 1327 db, 

- Gépjárműadó: 
 adófizetésre kötelezett magánszemély adózók száma 8126 fő, 
 jogi személy adózók száma 559 db. 

 
A kintlévőségek legnagyobb részét a gépjárműadó hátralék teszi ki, utána következik az 
iparűzési adó és legvégül az építményadó. 
Fenti hátralékok behajtására magánszemélyek esetén elsődlegesen munkabérből történő 
letiltást (2013. december 12-ig 259 db letiltás készült) eszközöltünk. A Pest Megyei 
Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének adatbázisában 
szereplő munkahelyi adatok több esetben pontatlanok, így a letiltások egy része nem vezet 
eredményre. Másik lehetőségünk magánszemélyek esetén a helyszíni megkeresés. 
Gépjárműadó hátralék esetén, ha a tartozás éven túli, akkor az Okmányirodánál 
kezdeményezzük a gépjárművek forgalomból történő kivonását (2013. december 12-ig 
összesen 387 db forgalomból kivonást eszközöltünk). 
Vállalkozók, vállalkozások esetén leghatékonyabb eszközünk a behajtásra a hatósági 
átutalási megbízások (2013. december 12-ig összesen 401 db inkasszó került benyújtásra, 
több készült, de számla megszűnés, vagy felszámolás ténye miatt azok számát nem vettük 
figyelembe) benyújtása az adózók bankszámlájára. Az inkasszók többnyire eredményre 
vezetnek, kivéve a fedezetlen, pénz nélküli számlákat. Az adózók az új, vagy megszűnő 
bankszámla változást gyakran „elfelejtik” bejelenteni adóhatóságunk felé így  az inkasszók 
készítésénél először meg kell győződnünk, hogy a számlák „élő” számlák-e. A bankszámlával 
nem rendelkezők esetén helyszíni megkeresést alkalmazunk, illetve gépjárműadó tartozás 
(éven túli) esetén forgalomból történő kivonást kezdeményezünk.  
 
Méltányossági kérelemmel összesen 10 esetben fordultak Hivatalunk felé. Ebből 1 kérelem 
pótlék, 1 kérelem mulasztási bírság törlésére irányult. A többi esetben fizetési könnyítési 
(részletfizetési) kérelmet terjesztettek elő. A fizetési könnyítési eljárásokból 2 esetben 
hiánypótlás elmulasztása miatt az eljárást meg kellett szüntetnünk, mert a kérelmet érdemben 
elbírálni nem tudtuk. A lefolytatott eljárásokban döntésünk pozitív volt, törlést, vagy 
mérséklést, illetve részletfizetést engedélyeztünk. 
 
2013-ban a Pest Megyei Kormányhivatal kijelölése alapján más településen lévő adózó 
telekadó ügyeiben is el kellett járnunk úgy, hogy városunkban ilyen adónem nincs, így 
munkatársaink nem is jártasak az ezen adónemre vonatkozó előírásokban. Ráadásul a 
másodfokú adóhatósága által megismételtetett eljárásokat kellett lefolytatnunk, melynek 



sikerrel tettünk eleget, ugyanis határozatainkat a Kormányhivatal a fellebbezési eljárás során 
jóváhagyta. 
 
A Pénzügyi Csoport végzi az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a „Kertváros” 
Önkormányzati Társulás, valamint az általa működtetett Szociális és Családsegítő 
Központ, a FAÖT és a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi, számviteli és 
vagyonnyilvántartási feladatait. Legfontosabb feladata az éves költségvetés elkészítése, az 
év közbeni módosítások elkészítése, az előirányzatok és azok teljesítésének nyomon 
követése. Itt történik a beérkező és kimenő számlák nyilvántartásba vétele, kifizetése, 
könyvelése, az Önkormányzat és annak intézményeinél dolgozók bérének utalása, nem 
rendszeres bérek számfejtése, a foglalkoztatott közmunkások juttatásaival, és nem 
utolsósorban a segélyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, úgy mint kifizetés, elszámolás, 
támogatás leigénylése. 
A csoportban foglalkoztatott pénztáros 9 pénztárat kezel, végzi a kiadásokkal és 
bevételekkel kapcsolatos  feladatokat. 
Minden évben a jogszabályoknak megfelelően és az abban leírt határidőben készülnek a 
Magyar Államkicstár részére megküldött és a Képviselő-testület elé terjesztett beszámolók. 
Korábban a jogszabály féléves, háromnegyed éves és éves beszámoló, valamint negyedévente 
mérlegjelentést és költségvetési jelentés elkészítését írta elő. 2013. július 1-től a 
mérlegjelentést és a költségvetési jelentést havonta kellett elkészíteni és a Magyar 
Államkincstár felé megküldeni. 
 
A Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat 2013-ban megszűnt, feladatait 
(közműfejlesztési hozzájárulások, azok hátralékainak beszedése) is a Pénzügyi Csoport 
vette át és látja el. 
 
A mezőőri járulék beszedése is ennél a csoportnál történik. Az ezt megalapozó földhivatali 
adatokat a járulék bevezetésekor – 2000-ben – megkértük a földhivatali nyilvántartásból, 
ugyanakkor sok problémát okozott, hogy a földtulajdonosok, földhasználók nem nagyon 
jelentették felénk azóta a változásokat. Az adatállomány pontosítása érdekében a 2013. 
március havi földhasználói regisztráció után megkértük a Földhivataltól a Gyál külterületére 
vonatkozó földkönyvet. Az ebben szereplő adatok alapján 1500 tulajdonost szólítottunk fel 
adategyeztetésre, amelynek következtében 820 db bevallás érkezett vissza, amelynek 
feldolgozása folyamatban van. 
 
Mindenki előtt ismert, hogy 2013-ban Gyál Város Önkormányzata adósságállományának 60 
%-a konszolidálásra került. Ezzel kapcsolatban az alábbi feladatokat kellett elvégeznünk: 

- az eAdat rendszer folyamatos figyelemmel kísérése az érkező feladatok és azok 
határidői miatt, illetve az elkészült anyagok feltöltése a programban, 

- előterjesztés készítése a Képviselő-testület részére, 
- az Erste Bank Hungary Zrt-vel és a Raiffeisen Bank Zrt-vel a szükséges adatok 

egyeztetése, 
- dokumentációk előállítása és azok megküldése, 
- a bankok által megküldött anyagok egyezetése az Önkormányzat adataival, 
- Keler Zrt-nél történő intézkedés az értékpapírok kezelése miatt, 
- a Magyar Állam és Gyál Város Önkormányzata valamint a Raiffeisen Bank Zrt. között 

létrejött tartozásátvállalási szerződés előkészítése, melynek aláírása 2013. június 14-én 
történt meg Önkormányzatunk részéről, 

- intézkedés az óvadéki betét 60%-os mértékének megfelelő összeg átutalásáról a 
Magyar Állam részére. 



 
2014. január 1-től jelentős mértékben változik a költségvetési szervek számviteli rendszere, 
amely azzal jár, hogy teljesen megváltozott módon kell könyvelni és nyilvántartani a 
keletkezett számviteli bizonylatokat. Ez már a 2013. évben is jelentős feladatot rótt a csoport 
tagjaira. A jogszabály kötelezően előírta, hogy 2013. december 31-i fordulónappal el kellett 
végezni az Önkormányzat vagyonának, valamint kötelezettségeinek és követeléseinek teljes 
körű leltárát, egyben ki kellett alakítani az új rendszer működéséhez szükséges 
folyamatokat. 
 
Az új épületbe költözés azzal is járt, hogy az épületbe került berendezési tárgyakat 
helyiségenként és tárgyanként leltárba és nyilvántartásba vettünk, amelyet az előzőekben 
leírtak alapján év végével újra fel kellett leltároznunk. 
 
A „Városközpont” pályázat pénzügyi kezelése, illetve lezárása szintén a csoport 
munkatársainak közreműködésével valósult meg, a beruházások befejezését követően azokat 
aktiválni is kellett. 
 
2013. január 1-től az iskolák Klebelsberg Intézményfenntartó Központba való beolvadása 
miatt az Önkormányzat csak a működtetői feladatokat látja el ezen intézmények tekintetében, 
melyet kiszerveztünk a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-be. 
 Ezzel párhuzamosan a városi intézményekben korábban működő két gazdasági egység 
megszűnt, az Önkormányzat fenntartásában maradt intézmények pénzügyi –gazdasági 
feladatait az újonnan kialakított Intézményi Gazdálkodási Csoport végzi. 
Mivel az ide kerülő munkatársak korábban más intézményekben dolgoztak, számukra nagy 
kihívást jelentett az új környezethez való alkalmazkodás, a munkafolyamatok megértése és a 
közvetlen csoportba, illetve a Polgármesteri Hivatal közegébe való beilleszkedés. A 
legfontosabb feladat az volt, hogy az eddig különböző szemléletben működő pénzügyi-
számviteli gondolkodás egységesítésre kerüljön, 

 ezért mindenkire kiterjedő számlatükröt és alábontásait készítettük el, 
 rávezettük és megkértük az összes intézményünket a tételek kontírozására a bank és 

pénztár bevételei és kiadásai esetében, 
 felhívtuk a figyelmet a határidők pontos betartása, 
 meghatároztuk a teljesítendő adatok formai és alaki követelményét, 
 időnként megbeszélést tartottunk, hogy közösen értelmezzük a feladatokat. 

A csapat munkáját nehezítette az a tény, hogy a harmadik fő megtalálása, betanítása időt 
vett igénybe, emiatt az amúgy is feszített tempó még több munkát igényelt részünkről. A 
júliusban bevezetett havi adatszolgáltatás miatt sokkal gyorsabb és rugalmasabb 
munkavégzésre kényszerültünk. 
 
Az év elején beállított paraméterek alapján a féléves zárást már egységesen, 
zökkenőmenetesen hajtottuk végre. Folyamatosan figyelemmel kísértük az intézményeink 
rendelkezésére bocsátott pénzügyi források felhasználását.  Tételes egyeztetést végeztünk a 
kiadások és bevételek tekintetében a féléves, 8-ik és 10-ik havi pénzforgalmi kimutatás 
alapján, és a megállapításokról folyamatosan tájékozattuk az intézményvezetőket. Az év 
végére is maradt még rengeteg feladat, a 2014-es számviteli szabályok változásának 
megértése, előkészítése és alkalmazása tekintetében. 
 
Összességében a csoport eleget tett azoknak az elvárásoknak, amelyeket megalakításával 
eléjük állítottunk, a korábbiaknál sokkal egységesebben és követhetőbben kezeljük 
intézményeink gazdasági folyamatait. 



 
Igazgatási Iroda 

 
Az Igazgatási Iroda tevékenységi köre két fő csoportra osztható, az úgynevezett hatósági 
ügyekre, valamint az önkormányzat működéséhez kapcsolódó ügyekre, azonban közös 
bennük, hogy munkatársai valamiféle engedélyező, felügyeleti, ellenőrzési funkciót látnak el. 
Az Irodán három csoportra tagozódva 20 fő dolgozik. A személyi állományban mindhárom 
csoportban voltak kisebb változások, de ezek fele nyugdíjazáshoz, illetve szüléshez 
kapcsolódott. Az Iroda vezetőjének fennhatósága alá is új feladatként került az 
építéshatósági és a korábbi intézményfelügyeleti tevékenység vezetése, amelyeket 
megvalósító kollégáink köre is változott részben és létszámuk is csökkent.   
 
Az Építéshatósági Csoport illetékességi területe kibővült, így a Gyáli járás teljes területe, 
azaz Gyál, Felsőpakony, Ócsa és Alsónémedi települések is ide tartoznak. A feladat elvégzése 
érdekében megállapodást kötöttünk Alsónémedi és Ócsa települések önkormányzataival, 
hogy átvesszük a korábban náluk ezen a területen dolgozókat, akik kihelyezett 
ügyfélfogadást is tartanak, míg az önkormányzatok hozzájárulást fizetnek ezen utóbbi 
szolgáltatásért. Sajnos az ócsai megállapodás nem működött az elvárásoknak megfelelően, 
így azt nyáron megszüntettük és a kollégát visszavette az Ócsai Polgármesteri Hivatal. A 
munkatársak mindennapos ügyintézését az engedélyezések alaposan átalakuló jogszabályi 
környezete mellett jelentősen nehezítette az újonnan bevezetett Építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR), hiszen 
rengeteg időt vett el a papír alapon benyújtott dokumentumok digitalizálása és feltöltése, 
amelynek ki kellett nőnie az új rendszerek gyermekbetegségeit és a technikai problémákat. Ez 
a második félévben sikerült, de így is aránytalanul sok idő megy az érdemi ügyintézés helyett 
az adminisztratív funkciók ellátására. Az építési kedv azonban elég alacsony volt 2013-ban 
is, így sikerült a csökkentett létszámmal is ellátni a feladatokat, amelyek a Járási Építésügyi 
Hivatal megalakításával alig csökkentek, mivel ők szinte kizárólag építésfelügyeleti 
feladatokat látnak el. A megváltozott jogszabályi és technikai környezet miatt több oktatáson 
is kötelező volt részt vennie a munkatársainknak és néhány alkalommal 
vizsgakötelezettségüknek is eleget kellett tenniük.  
 
Az Általános Igazgatási Csoporthoz tartozik az anyakönyvvezető, a közterület-felügyelők, 
a mezőőrök, valamint 2 fő általános igazgatási ügyintéző. A csoporthoz kerültek újonnan a 
közterület-felügyelők, akik tevékenységéről szóló kimutatás a beszámoló 3. számú 
mellékleteként található meg és a mezőőrök, akik tevékenységének jellemző eseteit az alábbi 
lista tartalmazza:  
 
Mezőrök 
 
Megnevezés:       Esetszám: 
Falopás megelőzésére tett intézkedés            10  
Falopás tettes nélkül               11 
Falopás tettenéréssel, feljelentéssel     8 
Kábelégetés        8 
Állat gázolás        9 
Elkóborolt állatok       5 
Szemétszedés, külterület takarítás     1 
Szemetelés elkövető nélkül      4 
Rendőrség, Tűzoltóság értesítése     3 



Fegy, közterület-felügyelők értesítése    6 
Gyepmester értesítése       6 
Vadőr értesítése       3 
Tulajdonosok értesítése      9         
Tilos fürdőzés, korcsolyázás      8 
Orvvadászat, orvhorgászat      8 
Feljelentés, bejelentés              318 
Figyelmeztetés                21 
Elkövetők elmenekülése               10 
Gépjárművek ellenőrzése               13 
Erdőtisztítás        4 
Száraz gallyat szedő emberek     5 
Gabona taposás (jármű, ló)      3 
Gabona, termény lopás      2 
Rendőrséggel-Feggyel-Közterület-felügyelőkkel közös ellenőrzés 5 
Önkormányzatok, társintézmények értesítése   6 
 
A járási hivatalok megalakítása ezen csoport feladatkörét érintette leginkább, hiszen számos 
hatáskör került a jegyzőtől a járási hivatalhoz. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy az átkerülő 
igazgatási hatáskörök jelentős része csak alig-alig fordult elő Hivatalunkban, így érdemi 
munkateher csökkenést nem eredményezett. A telephelyengedélyezési hatáskör visszaszállt a 
települési jegyzőkre, így 2013-tól már csak a gyáli ügyekben intézkedünk. Érdekes kettősség 
figyelhető meg a lakcímbejelentésben, hiszen ezt az állampolgárok a települési jegyzőknél 
és az okmányirodákban is intézhetik. Gyálon a korábbi megszokás és a két eljáró szerv egy 
épületben való elhelyezkedése miatt az ügyfelek elsősorban az okmányirodai ügyintézést 
preferálják, de több jogszabály (elsősorban közneveléshez kapcsolódóan) mégis a jegyzőktől 
kér adatszolgáltatást különböző szervezési intézkedések előkészítéséhez. Az egyéb általános 
igazgatási feladatok volumenében és összetételében trendszerű változás nem figyelhető meg, 
továbbra is jelentős munkaterhet ad a hagyatéki ügyek intézése és a birtokvédelmi 
kérdésekben való döntés. 
 
A Szociális és Intézményi Igazgatási Csoport is többrétű feladatkörrel rendelkezik. A két 
nagy terület (szociális igazgatás, intézményfelügyelet) azonban a gyermekvédelem, hátrányos 
helyzetű gyermekek gondozása vagy éppen a tehetséges gyermekek, felsőoktatási 
intézményekben tanulók támogatása területein szorosan összekapcsolódik, így nem idegen 
egymástól. 
A szociális ügyekkel foglalkozó munkatársak feladatkörét is jelentősen érintette a 
közigazgatási rendszer átalakítása, hiszen az időskorúak ellátása, az alanyi és normatív 
jogú közgyógyellátás és az alanyi jogú ápolási díj ügyintézése is a Járási Hivatalhoz 
került. A többi segélytípus megmaradt, sajnos a rászorulók száma sem csökkent. A hatáskör 
megosztás rendszerében sem történt változás, az alanyi jogú ellátásokat a polgármester, a 
méltányossági elemet tartalmazókat pedig a Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági 
Bizottság bírálja el, míg a méltányossági közgyógyellátás éppen 2014-től kerül a jegyzőtől 
önkormányzati hatáskörbe. 
Az intézményi igazgatási feladatokat a korábbi létszám helyett ketten látják el. 
Elképzeléseink szerint az iskolák állami fenntartásba vételével és az intézményi 
költségvetések tervezésével kapcsolatos feladatoknak az Intézményi Gazdálkodási 
Csoporthoz való átszervezésével a korábbi intézményfelügyeleti munka  az óvodák, a 
szociális és egészségügyi intézmények, valamint a kulturális és közművelődési intézmény 
vonatkozásában maradt volna itt, de az év során szembesültünk azzal, hogy számos feladatot, 



információt tőlünk igényel mind a Gyáli Tankerület, mind a Pest Megyei 
Kormányhivatal, és sokszor az iskolák igazgatói is a megszokott csatornákon kollégáinktól 
kérnek segítséget, meghallgatást. Sajnos személyi kapacitásaink is szűkösen alakultak, mivel 
először egyik kollégánk volt tartósan betegállományban, majd másikuk kezdte meg 
nyugdíjazás miatti felmentési idejét. Az általuk végzett legfontosabb feladatok az alábbiak 
voltak: 
 

 2012. decemberében megállapodást kötöttünk a köznevelési intézmények állami 
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszám átadásról, valamint a vagyonelemek, jogok és kötelezettségek 
megosztásáról. Ez a feladat még 2013-ban is igen nagy leterheltséget jelentett. Az iskolák 
fenntartói jogát az önkormányzatok helyett januártól az állam nevében eljáró Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részeként működő járási tankerületek látják el, átadás-átvételre 
került a három általános iskola, a zeneiskola, nevelési-tanácsadó a „Kertváros” Gyáli 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulástól és a szakközépiskola fenntartása, 

 folyamatosan kapcsolatban álltunk az Önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények vezetőivel és a szakmai munkájukhoz segítséget nyújtottunk, folyamatosan 
gondoskodtunk az intézmények működését meghatározó alapdokumentumok 
felülvizsgálatáról, aktualizálásáról (Alapító Okirat, SZMSZ, Szakmai Program, 
munkatervek), gondoskodtunk a kincstári törzskönyvi nyilvántartás aktualizálásáról, 

 intézményi bejárást tartottunk a nevelési év kezdetekor,  
 előkészítettünk (a pályázati kiírástól – a megbízásig) vezetőválasztást, továbbá 

figyelemmel kísértük a választást előkészítő, véleménynyilvánító értekezletek bonyolításának 
törvényességét (Gyáli Tátika Óvoda, „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ, Városi 
Egészségügyi Központ), 

 bekértük valamennyi intézmény előző évi működéséről készített beszámolóit, 
melyet az illetékes szakbizottság, majd a Képviselő-testület elé terjesztettünk, 

 helyszínen ellenőriztük az óvodák személyi állományát, óvodások 
létszámadatait, továbbá az október 1-jei statisztikákat az állami támogatások 
megalapozottsága érdekében, a támogatás elszámolásakor, igénylésekor egyeztettünk a 
Pénzügyi Irodával az intézményvezetők adatszolgáltatása tekintetében, 

 felülvizsgáltuk -– jogszabályváltozás következtében – a pedagógus béreket, 
továbbá az álláshelyeket (pszichológusok, logopédusok, pedagógiai asszisztensek stb.), 

 elkészítettük a 3-6 éves óvodások nyilvántartását,  
 adatokat szolgáltattunk a Kormányhivatal részére (tanköteles gyermekek 

vonatkozásában, márciusban és novemberben), 
 intéztük a 13 éves leány- és fiúgyermekek HPV oltásával kapcsolatos teendőket, 
 bonyolítottuk a Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos teendőket, 
 érdekeltségnövelő pályázatot nyújtottunk be közművelődési intézmények 

technikai-, műszaki fejlesztése vonatkozásában, 
 intéztük a KSH statisztikák határidőre történő benyújtását egészségügyi, 

(lakosságszám körzetenként, egészségügyi beruházások) szociális és közművelődés területen, 
 negyedéves és féléves jelentéseket adtunk a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele tárgyában, 
 intéztük az Intézményi Tanácsok létrehozásával kapcsolatos teendőket, 
 adatot szolgáltattunk a KIR-be a HH és HHH gyermekekről (óvodások, 

iskolások), 
 elláttuk a társulásban ellátott szociális szolgáltatások (házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjólét, családsegítés) feladatellátó intézményének 
(„Kertváros”, Szociális és Családvédelmi Központ) felügyeletét. 



 
Városfejlesztési Iroda 

 
A Városfejlesztési Iroda a Hivatal legkisebb létszámú, de talán legsokrétűbb feladatú 
Irodája, hiszen 6 munkatárssal látja el főépítészi, vagyongazdálkodási feladatokat, a 
gondnoki teendőket, a humánpolitikai feladatokat, végzi a katasztrófavédelemmel 
kapcsolatos önkormányzati munkát és ide tartozik az informatikus és a gépkocsivezető is. A 
személyi állományban fluktuáció nem volt, az ide tartozó kollégák hosszabb ideje, jó 
színvonalon végzik korábbi feladatkörüknek megfelelően munkájukat. 
A főépítészhez és a stratégiai és műszaki előkészítéssel foglalkozó ügyintézőhöz tartoznak 
az alábbi feladatok:  
1. Vagyongazdálkodási feladatok, 
2. Főépítészi feladatok, 
3. Egyéb hatásköri feladatok. 
 
1. Vagyongazdálkodási feladatok: 

 A nehéz gazdasági viszonyok ellenére kedvező áron sikerült két ingatlant, illetve 
ingatlanrészt értékesítenünk: a gyáli 4002 hrsz.-ú ingatlant, illetve a gyáli 3870 hrsz.-
ú ingatlanból 420 m2-es területrészt, bár a kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt a 
2013-as költségvetésbe nem volt tervezve ingatlan értékesítés. 

 A Jókai Mór utca szélesítésének elősegítésére ajándékozási szerződéssel az 
Önkormányzat tulajdonába kerül a gyáli 403/1 hrsz.-ú 48 m2-es ingatlan. 

 A Patak utca szélesítésére szintén ajándékozási szerződéssel az Önkormányzat 
tulajdonába kerültek a gyáli 07/22 hrsz-ú 369 m2 nagyságú, 07/27 hrsz-ú 269 m2 
nagyságú és 07/28 hrsz.-ú 236 m2 nagyságú ingatlanok. Az ingatlanok művelési ága 
jelenleg szántó, de folyamatban van az átminősítése. 

 A vagyongazdálkodás keretein belül kérelmet nyújtottunk be a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezethez a Magyar Állam tulajdonában lévő gyáli 042/3 hrsz.-ú, 
15ha 5187 m2 nagyságú legelő megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzésére 
vonatkozóan. A terület művelési ágának rendezését a NFA végzi, hiszen itt található a 
cross-pálya és egy erdőrész. 

 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től – az ebr42 rendszerben - érkezett állami 
tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos 
felhívására Önkormányzatunk jelezte a gyáli 073/2 hrsz-ú, 87 ha 9874 m2 „korábbi 
katonai terület „ térítésmentes tulajdonba adási igényét. Az ingyenes tulajdonba 
adásra javasolt ingatlanok köréről külön törvény dönt, értesítést erről még nem 
kaptunk. 

 A 136/2013.(V.30.) számú önkormányzati határozat alapján jeleztük igényünket a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé a gyáli 0154/12 hrsz-ú, 10 ha 5247 m2 
nagyságú, kivett horgásztó, pihenőpark, játéktér, parkoló, út megnevezésű ingatlan 
tulajdonba vételére, melyen a Peremvárosi Horgásztó helyezkedik el.  

 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény előírásainak megfelelően 
elkészítettük az Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét, 
melyet a Képviselő-testület a 82/2013.(IV.25.) számú határozatával fogadott el. 

 Az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól 20/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet elkészítésével megkezdett 
munkát folytatva sikerült egyértelműsíteni az önkormányzati vagyontárgyak használati 
jogainak terjedelmét és a 226/2013.(X.31.) számú önkormányzati határozat alapján 
megkötött szerződésben pontosítottuk a Gyál Városfejlesztési és 



Városüzemeltetési Nonprofit Kft. használatába adott vagyontárgyakkal 
kapcsolatos teendőket. 
 

 
2. Főépítészi feladatok: 

 Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületének döntése nyomán ez évben a 
vonatkozó módosított jogszabályok alapján újraindítottuk Gyál Város 
Településrendezési eszközeinek - várospolitikai célkitűzésekkel történő 
összehangoló – felülvizsgálatát, megújítását.  A PESTTERV Kft. elkészítette a 
„GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA VALAMINT 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS 
MÓDOSÍTÁSA” című közigazgatási egyeztetési terv dokumentációt, amelynek 
megindult a közigazgatási és partnerségi egyeztetése. Az egyeztetési dokumentáció 
a településfejlesztési koncepció teljeskörű újrafogalmazását, a jóváhagyandó 
településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat) 
részleges (24 pontra kiterjedő) módosítását, a HÉSZ szabályozási tervmellékleteinek 
egységes szerkezetű rajzi feldolgozását, valamint az új tartalmi követelmények 
alapján, a tervezési feladat jellegének és mélységének megfelelően kidolgozott 
megalapozó és alátámasztó munkarészeket tartalmazza. 

 Az előző ponttal összefüggésben a júniusi testületi ülésre előterjesztettük Gyál város 
Önkormányzatának a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát.  A szabályzat a 156/2013.(VI.27.) számú 
normatív önkormányzati határozattal került elfogadásra és 2013. július 1-jén lépett 
hatályba. 

 A főépítész - Gyál város érdekeit és a településünkre gyakorolt hatást figyelembe véve 
- véleményezi a szomszédos települések készülő településrendezési eszközeit. 2013. 
évben Alsónémedi, Budapest XVIII. és XXIII. kerületei településrendezési terveit, 
valamint Budapest és Pest megye területfejlesztési koncepcióját véleményeztük. 

 Gyál építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása 
érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – 
a helyi adottságok figyelembe vételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a 
településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott 
érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása céljából 
előterjesztettük Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(III.29.) 
önkormányzati rendeletét a településképi véleményezési eljárásról.  

 A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet hatályba lépésétől (2013. 
május 1-e) az eljárás során a polgármester a főépítész előkészítésével véleményezi a 
benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt, ez által lehetősége nyílt az előző 
pontban megfogalmazott cél megvalósításának elősegítésére. 

 Új feladat, hogy az Iroda a jegyző megbízásából szakhatóságként részt vesz a Gyál 
város közigazgatási területét érintő telekalakítási eljárásokban. 

 
3. Egyéb hatásköri feladatok: 

 Az Iroda indította el az Önkormányzat tulajdonában lévő 1ha 8242m2 nagyságú 
Millenniumi park rendezésével kapcsolatos projektet. A tájépítészeti tervek alapján 
2014-ben megújulhat a park teljes egésze. 

 Gyál Város Önkormányzata - az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív 
Program keretén belül - a Megújuló energiahordozó felhasználás növelése (KMOP-
3.3.3.-13) tárgyban pályázatot nyújtott be, amely során több intézményünkre napelem 
került volna felszerelésre. Sajnos a pályázatírók hibájából nem sikerült eredményt 



elérnünk. 
 Irodánk közreműködésével az M2RES projekt keretében elkészült a „Megújuló 

energiaforrások hasznosítási lehetőségének elemzése Gyál Város korábbi katonai 
területén” című tanulmány, amely alapján reményünk lehet a jövőben egy komoly 
uniós projektnek otthont adni. 

 Önkormányzatunk a 7 kijelölt település, illetve kerület egyike, aki részt vesz az ÁROP 
– 1.2.12-2012-2012-0001 számú „Közhiteles Címregiszter kialakítása” című 
kiemelt projektben. A projekt célja, hogy egységes, teljes és közhiteles címregiszter 
hozzon létre Magyarországon, ezzel lényegesen megkönnyítve az adminisztratív 
folyamatokat, lényege, hogy összeveti a személyi adat- és lakcímnyilvántartás (SZL), 
az ingatlannyilvántartás (INY) és az un. országos egységes cím menedzsment 
(OECM) –ez utóbbit jellemzően a Posta használja- adatait és abban elvégzi a 
szükséges „adattisztításokat”. A Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött szerződés 
értelmében 1.016.000,-Ft összeget kap a Hivatal ezért a munkáért. 

 
Az Erőforrás Gazdálkodási Csoporthoz tartoznak a gondnoksági és humánpolitikai 
feladatok, de ők intézik a katasztrófavédelem és az informatika kapcsán felmerülő kérdések 
megoldását is. Az általuk ellátott főbb feladatok az alábbiak voltak: 

 2013. év elején az új épületbe költözés jelentős feladatokat jelentett a csoport 
dolgozói részére is a gondnoki feladatok ellátása miatt, hiszen új vagy újrakötött 
szerződésekkel kellett biztosítani az épület üzemeltetését.  

 Az Önkormányzat vagyonbiztosítása átdolgozásra került, mivel a vagyon 
összetétele a Városközpont beruházás befejezésével megváltozott és értéke jelentősen 
nőtt. 

 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. tv. 64/A §-a alapján 2013.07.01. után csak azok az önkormányzatok 
részesülhetnek pályázati úton odaítélt támogatásban, amelyek rendelkeznek a helyi 
képviselő-testület által elfogadott helyi esélyegyenlőségi programmal. Az Iroda 
munkatársa részt vett a Türr István Kutató és Képző Intézet által szervezett „Helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésére” (HEP) felkészítő képzésén és mentori 
segítséggel összeállította Gyál Város Önkormányzatára vonatkozóan a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot. Az elkészült HEP-et – a jogszabályi előírások alapján – 
társadalmi vitára bocsátottuk, Gyál város hivatalos honlapján megjelentettük, valamint 
e-mailen megküldtük az intézményvezetők és több civil szervezet részére. Gyál Város 
Önkormányzatának Képviselő-testület 2013 júniusában a 155/2013. (VI.27.) sz. 
normatív határozattal a HEP-et jóváhagyta. 

 A közfoglalkoztatás sok segítséget ad mind a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. városüzemeltetési, mind a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
adminisztratív feladatainak ellátásában, de a foglalkoztatásukkal kapcsolatos teljes 
munkaügyi feladatok az általános humánpolitikai feladatok ellátásán felül a csoportot 
terhelik:  

o Napi 6 órában: 2013.02.01-2014.02.28. közötti időszakban, 4 ciklusban 4x15 
fő, összesen 60 fő került foglalkoztatásra, bruttó 56.625.-Ft/hó bérért. 

o Napi 8 órában: (téli közfoglalkoztatás), 2013.11.04.-2014.04.30. közötti 
időszakban (6 hónap): 65 fő került foglalkoztatásra, bruttó: 75.500.-Ft/hó 
bérérért 
 ebből 4 hónap időtartamban 55 fő képzésben részesül: 

o 52 fő alapképzés, 
o 1 fő kazánfűtő, 
o 2 fő C kategóriás gépjárművezető 



 A 2013. év elején történt közigazgatási átszervezések nyomán 5 új kollégának kellett a 
személyügyét intézni, illetve 15 munkatárs munkaügyében történt módosítás. 
Januárban és februárban további feladat volt a Gyáli Járási Hivatalba átkerülő 38 fő 
szabadságával, illetve vagyonnyilatkozatával kapcsolatos egyeztetés. A Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ részére átadásra került az érintett intézményvezetők (6 
fő) személyi anyaga és vagyonnyilatkozata is. 

 Közigazgatási alapvizsgát 3, közigazgatási szakvizsgát 2 fő tett. E-learninges képzés 
keretében levizsgázott 36 munkatárs. Májusban 29 kollégának kellett 
vagyonnyilatkozatot tennie, júniusban foglalkozás egészségügyi orvosi vizsgálaton 
vett részt 45 kolléga. Júliusban új teljesítményértékelési rendszert vezettek be 
központilag, melynek informatikai részével is meg kellett ismerkednünk és ki kellett 
tűznünk a teljesítménykövetelményeket valamennyi köztisztviselőnk elé, amelyek 
teljesítését a vezetők november hónapban –jutalmazás előtt – értékelték is. 

 Tájékoztattuk a Képviselő-testületet Gyál város külső védelmi tervéről az Akácliget 
Logisztikai Központ Kft-vel kapcsolatosan és közreműködtünk a felső küszöbértékű 
veszélyes anyagokkal foglalkozó Cargo-Partner Kft., illetve az alsó küszöbértékű 
veszélyes anyagokkal foglalkozó KOR-FEL Kft. katasztrófavédelmi engedélyezési 
eljárásához szükséges lépésekben (hirdetmény, észrevételek, közmeghallgatás). 

 A polgári védelmi feladataink során folyamatosan készítjük, valamint frissítjük a 
mozgósítási tervet, illetve a veszély-elhárítási tervet, amelynek része a megalakítási 
terv, illetve a külső védelmi terv is. 
 

Az informatikai rendszerünkben, ellátottságunkban az alábbi változások történtek: 
 2013 évben az új épületbe való költözéssel egyidejűleg szerverünk megújult. 

Jelenleg egy DELL hardveren, Linux alapú Zentyal kiszolgáló látja  el a Hivatal 
tartomány vezérlői, levelező szerver, DNS kiszolgáló és fájlkiszolgáló funkcióit.  

 A szerverek a tetőtéri klimatizált szerver helyiségben kerültek elhelyezésre, az új 
digitális telefonközponttal együtt. Ugyanitt van a gigabites hálózat központja is.  

 Szobánként 4 hálózati végpont lett kialakítva, ami az esetek 95 százalékában 
elegendő de így további bővítési lehetőség nincsen. A munkaállomások fele teljesen 
fel lett újítva.  

 Az épületben 2 db bérelt nagyteljesítményű A3-as fekete-fehér multifunkciós 
nyomtató és 1 db nagyteljesítményű A3 színes multifunkciós nyomtató látja el a 
nyomtatási feladatok döntő többségét. Az irodákban levő kisnyomtatók jelentős 
részét takarékossági szempontból üzemen kívül helyeztük, ezért a toner és 
tintapatron költségünk jelentősen csökkent. 

 A tanácsteremben Mikrovoks jegyzőkönyvező rendszer lett kialakítva, ennek 
segítségével elektronikusan rögzíthetők a testületi ülések hanganyagai, illetve a 
szavazások eredménye, azonban a tanácstermet időnként más célra is használják, 
emiatt a Mikrovoks rendszer mikrofonjait gyakran össze kell szedni. 

 A tanácsteremben egy WiFi eszköz lett telepítve, aminek segítségével az ülések 
ideje alatt a képviselők a számítógépükről elérhetik az internetet.   

 A nyár folyamán túlterhelés miatt többször volt áramszünet, ami fennakadásokat 
okozott, mert a munkaállomások leálltak. Ezért célszerű lenne, ha kiépítésre kerülne 
egy központi szünetmentes tápegység. 

 Az Okmányiroda különválásával a 2014 évi választási feladatok végrehajtása 
alapvetően más lesz, mint eddig volt. Az ilyen irányú feladatok egy külön hálózati 
szegmens számítógépein fognak történni, ehhez a Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató által telepítésre került egy hálózati eszköz, amin keresztül kapcsolódnak 



a választási feladatokat végrehajtó számítógépek az országos választási hálózathoz. 
 2013-ban döntés született arról is, hogy a Hivatal ASP-központhoz kíván csatlakozni 

a következő rendszerekkel: Gazdálkodás, Ingatlanvagyon kataszter, 
Önkormányzati adó, Iratkezelés, Ipar- és kereskedelem. A csatlakozáshoz négy 
településsel konzorciumot alakítva pályázatott nyújtottunk be, a pályázat elbírálása 
2014. február hó végére várható. A pályázat sikere esetén 11.000.000,-Ft bevétellel 
számolhatunk a megvalósításnál. A teljes csatlakozás várhatóan 2014 év végére fog 
befejeződni. 

 
Törvényességi referens 

 
A jegyző munkáját közvetlenül segíti a törvényességi referens, akinek feladatköre 
elsődlegesen az Önkormányzat, ill. Polgármesteri Hivatal által megkötendő 
szerződéstervezetek elkészítése, véleményezése, a Képviselő-testület elé kerülő 
előterjesztések törvényességi szempontú vizsgálata, illetve a vezetői ellenőrzési rendszer 
fontos láncszemeként meghatározott rendben szúrópróba-szerűen egyes konkrét ügyiratok 
vizsgálatát is végzi.  
 
2013. évben az általa elvégzett főbb feladatok az alábbiak voltak: 
 

 A közigazgatás, ill. a köznevelési intézményrendszer átszervezésével kapcsolatban 
sok új szerződést kellett elkészíteni, valamint Önkormányzatunk számára is 
elfogadható tartalmúvá alakítani (pl. Polgármesteri Hivatal épületének használatával 
kapcsolatos szerződések, iskolaépületek használatával összefüggő szerződések). 

 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 
2013. június 30-ig át kellett alakítani a korábbi kistérségi társulásokat az új jogi 
szabályozásnak megfelelően. Ehhez kapcsolódva a társulási megállapodást teljesen át 
kellett írni, hiszen a „Kertváros” Önkormányzati Társulás jelenleg már csak egy 
szociális intézményt fenntartó önkormányzati társulásként működik.  

 Az év során többször felbukkanó feladat volt a Budapesti Közlekedési Központtal 
fennálló szerződéses viszony rendezése. Ehhez kapcsolódóan szükségessé vált a 
finanszírozási szerződés hatályban tartása a 2013. 05. 01. – 2013. 12. 31-ig terjedő 
időszak vonatkozásában, 2014. január 1. napjától pedig annak módosításával 
biztosítjuk a közszolgáltatást.  

 A 2014. évben lejár a közvilágítás korszerűsítése kapcsán korábban kötött 
szerződésünk. Mivel ezt követően szabadon rendelkezhetünk a karbantartási feladatok 
ellátása körében, így már 2013-ban meg kellett kezdeni a vagyonátvétel 
előkészületeit, valamint az eltérő álláspontok tisztázását.  

 A hulladékgazdálkodási feladatok változása kapcsán számos kérdés várt tisztázásra, 
melyek érdekében kiterjedt levelezést folytattunk az illetékes szervekkel, 
minisztériumokkal. 

 2014. január 1. napjától a víztorony területének meghatározott részét a DPMV Zrt. 
helyett Önkormányzatunk adja bérbe az egyes mobilszolgáltató cégek részére. 
Ennek érdekében szükségessé vált a már meglévő bérleti szerződések módosítása. 

 A hivatali belső ellenőrzés fontos részét képezi a a folyamatba épített előzetes, 
utólagos és vezetői ellenőrzés különösen úgy, hogy a 2013. évben lejáró ISO-
minősítést a Polgármesteri Hivatal annak anyagi és munkaigénye miatt nem újíttatta 
meg. Helyette szabályzatokban és utasításokban rendeztük a vezetők és munkatársak 
kötelezettségeit, melynek a heti vezetői értekezletek mellett lényeges része az 



irodavezetők és a törvényességi referens által rendszeresen elvégzendő iratellenőrzés 
is, amiről elektronikus úton be is számolnak. 

 
Külső partnerek 

 
Szerződésünk van dr. Schmidt Valéria ügyvédnővel, aki havi átalányösszegért hetente 
személyes konzultációs lehetőséget biztosít a Gyáli Polgármesteri Hivatalban az 
Önkormányzat és intézményei, valamint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. részére, elkészíti és ellenjegyzi az ügyvédi közreműködéshez kötött 
szerződéseket  és képviseli Önkormányzatunkat az esetleges perek során. 
 
Külső vállalkozó, a Kistérségi Ellenőrző Központ Kft. végzi a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
előírásai szerinti belső ellenőrzési tevékenységet, mely során 2013-ban hét témában 
folytattak ellenőrzést Önkormányzatunknál. Ezen ellenőrzések közül négy kifejezetten a 
hivatali tevékenységet vizsgálta (költségvetés tervezése; szabályzatok ellenőrzése; 
államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök felhasználása; Hivatal belső 
kontrollrendszerének vizsgálata), de a másik három esetben is (Közösségi Ház leltára; 
Nonprofit Kft. feladatellátása, különös tekintettel az új feladataira; közbeszerzés vizsgálata) 
vizsgálat alá került Hivatalunk munkája. A lefolytatott ellenőrzések igazán komoly 
hiányosságokat nem állapítottak meg, intézkedési tervet három esetben kellett készíteni 
(államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök felhasználása; Nonprofit Kft. feladatellátása, 
különös tekintettel az új feladataira; közbeszerzés vizsgálata). A belső ellenőr részletes 
beszámolója a 2013. évi zárszámadással egyidejűleg fog a Képviselő-testület elé kerülni. 
 

Összegzés 
 
Összességében elmondható, hogy a Gyáli Polgármesteri Hivatal a 2013. év nagy kihívásainak 
jó színvonalon, az ügyfeleket és más szerveket megfelelően kiszolgálva tett eleget a 
megváltozott környezetben is. Igyekeztünk minden tekintetben megfelelni a Tisztelt 
Képviselő-testület és a Pest Megyei Kormányhivatal szakmai elvárásainak és az újonnan 
létrejött Gyáli Járási Hivatallal és a Gyáli Tankerülettel is jó munkakapcsolatot kialakítani. 
Figyelemmel kísértük az átalakuló intézményi feladatokat és vezetői tréningen elemeztük a 
megváltozott jogi környezetből adódó közös teendőinket. 
A Hivatal vezetői állományával hétről-hétre az elvégzett feladatokat értékeljük és szükség 
szerint, operatív intézkedéseket foganatosítunk, az esetleges elmaradások és hiányosságok 
felszámolására. 
 
Célunk, hogy az elért eredményeket megtartva hasonló színvonalon dolgozzunk tovább 2014-
ben is, hiszen ebben az évben a három választás (országgyűlési, európai parlamenti, 
önkormányzati) fog extra terheket róni Hivatalunkra 
. 
Gyál, 2014. január 14. 
 
        Rozgonyi Erik 
        címzetes főjegyző 
 
 
 
 



1. számú melléklet 
Gyáli Polgármesteri Hivatal 

2013. évi ügyiratforgalmi jelentése 
 
 
 

                                   Főszám       Alszám        Határozat       Végzés 
 
Vezetők                                                 122                578             --                   -- 
 
Törvényességi referens                          23                  90            --                    -- 
 
Pénzügyi és Adó Iroda                       
 
Adócsoport                                         5208             10962           4651            1803 
 
Pénzügyi Csoport                                 880                1139             --                 -- 
 
Intézményi gazd.csop.                            13     153            --                  --  
 
 
Városfejlesztési Iroda 
 
Erőforrás gazd.csop.                            299                  921              32       -- 
 
Egyéb városfejl.                                   119                  369               --              22 
 
 
Szervezési és Ügyfélsz.Iroda 
 
Szervezési Csoport                              100                   376              --              -- 
 
Koordinációs Csoport                          415                   539              --              -- 
 
 
Igazgatási Iroda 
 
Építéshatósági Csoport                        713                 2502              180           284 
 
Általános Ig.Csoport                          2226                2317               157           193 
 
Szoc.és Intézményi Ig.Csoport          3716                3796             3328           229 
 
 
 
Összesen:                                         13689               23742             8348          2531 
 
 
 
 



2. számú melléklet 
      2013. évi  

Ügyfél elégedettségi mérés értékelése  
 
 
Jegyző által történt jóváhagyás után 2013. június 3-án kezdődött meg a Polgármesteri Hivatalban az 
ügyfél elégedettségi mérés, mely 2013. június 14-ig,  2 héten  keresztül, azaz 10 munkanapon át 
tartott. 
 
 
Kérdőívek összesített adatai: 

 
Iroda megnevezése 

Kiosztott 
kérdőívek 
száma/db 

Visszaérkezett 
kérdőívek 
száma/db 

Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 199 147 
Pénzügyi és Adó Iroda 133 112 
Igazgatási Iroda 116 97 
Városfejlesztési Iroda 117 99 
Gyáli Járási Hivatal Okmányiroda 130 128 
Összesen 695 583 

 
A kiadott kérdőívek 84 %-a érkezett vissza. 

 
Megjegyezzük, hogy a fentiekben megjelölt időpontban felmérés zajlott a Gyáli Járási Hivatal 
Okmányirodájában is. A jelentős ügyfélforgalom miatt az okmányirodai kérdőívek II/. 2. 
pontjait is figyelembe vettük a hivatali kérdőívek értékelésénél és az összesítésnél, azzal a 
pontosítással, hogy az összegzésnél hivatali kérdőív 4-es és 5-ös értékelési pontját 
összevontuk, annak érdekében, hogy az azonos kérdésre adott válaszok az okmányiroda 1-4 
skálájával is értékelhetők legyenek. 
 
 
Kérdések és válaszok adatai: 
 
 
1./  Megfelelőnek tartja-e a Hivatal ügyfélfogadási rendjét?                           (2. kérdés) 
(1-től 5-ig skálán mért adatok) 
 

Értékelés 
mértéke 

Igazgatási 
Iroda 

Városfejlesztési 
Iroda 

Pénzügyi és 
Adó Iroda 

Szervezési és 
Ügyfélszolg.I. 

Összesen % 

1 
egyáltalán nem elégedett 

0 0 0 5 5 1 

2 3 5 2 7 17 3 
3 12 12 12 17 53 12 
4 40 26 42 42 
5 

teljes mértékben 
elégedett 

41 56 54 75 
150 
226 
376 

 
83 

Értékelhetetlen 1 0 2 1 4 1 
Összesen 97 99 112 147 455 100 
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Fentiekből megállapítható, hogy a válaszadók 83 %-a megfelelőnek tartja a Hivatal 
ügyfélfogadási rendjét. 
 
2./ Elégedett-e az aulában működő hivatali recepció szolgáltatásával?                  (4. kérdés) 
(1-től 5-ig skálán mért adatok) 
 
Értékelés 
mértéke 

Igazgatási 
Iroda 

Városfejlesztési 
Iroda 

Pénzügyi 
és Adó 
Iroda 

Szervezési és 
Ügyfélszolg.I. 

 
Összesen 

 
% 

1 
egyáltalán nem 

elégedett 

0 0 0 1 1 - 

2 3 1 0 3 7 1 

3 8 12 13 9 42 9 

4 32 34 28 42 
5 

teljes mértékben 
elégedett 

53 51 69 90 
136 
263 
399 

 
89 

Értékelhetetlen 1 1 2 2 6 1 
Összesen 97 99 112 147 455 100 
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A hivatali recepció szolgáltatását 89 % értékelte megfelelőnek. 
3./ Elégedett-e ügye intézésével, problémája megoldásával?                (5. kérdés) 
(1-től 5-ig skálán mért adatok) 
 

Értékelés 
mértéke 

Igazgatási 
Iroda 

Városfejlesztési 
Iroda 

Pénzügyi 
és Adó 
Iroda 

Szervezési és 
Ügyfélszolg.I. 

 
Összesen 

 
% 

1 
egyáltalán nem 

elégedett 

1 0 0 3 4 1 

2 9 4 3 6 22 4 
3 15 19 8 17 59 13 
4 34 32 37 51 
5 

teljes mértékben 
elégedett 

37 43 64 67 
154 
211 
365 

 
81 

Értékelhetetlen 1 1 0 3 5 1 
Összesen 97 99 112 147 455 100 

  
 

Városfejlesztési 
Iroda

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

Igazgatási Iroda Pénzügyi és
Adó Iroda

Összesen

1

2

3

4

5

Összesen

Szervezési és Ügyfélszolgálati 
I d

 
Megállapítható, hogy az értékelhető válaszok 81 %-a elégedettségét fejezte ki a 
problémája elintézését illetően. 
 
4./ Színvonalasnak tartja a városi/hivatali rendezvényeket?   (6. kérdés) 
(1-től 5-ig skálán mért adatok) 
 

Értékelés 
mértéke 

Igazgatási 
Iroda 

Városfejlesztési 
Iroda 

Pénzügyi 
és Adó 
Iroda 

Szervezési és 
Ügyfélszolg.I. 

 
Összesen 

 
% 

1 
egyáltalán nem 

elégedett 

0 0 0 1 1 - 

2 1 1 2 7 11 3 
3 14 21 14 22 71 16 
4 33 28 39 42 
5 

teljes mértékben 
elégedett 

48 49 57 75 
142 
229 
371 

 
81 

Értékelhetetlen 1 0 0 0 1 - 
Összesen 97 99 112 147 455 100 
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Fentiekből megállapítható, hogy a válaszadók 81 % elégedett a városi és hivatali 
rendezvényekkel. 
 
5./ Tartalmasnak tartja a város (www.gyal.hu) honlapját?   (7. kérdés) 
(1-től 5-ig skálán mért adatok) 
 
Értékelés 
mértéke 

Igazgatási 
Iroda 

Városfejlesztési 
Iroda 

Pénzügyi 
és Adó 
Iroda 

Szervezési és 
Ügyfélszolg.I. 

 
Összesen 

 
% 

1 
egyáltalán nem 

elégedett 

0 0 0 0 0 - 

2 5 3 6 6 20 4 
3 17 20 11 24 72 16 
4 34 33 49 59 
5 

teljes mértékben 
elégedett 

40 42 46 56 
175 
184 
359 

 
79 

Értékelhetetlen 1 1 0 2 4 1 
Összesen 97 99 112 147 455 100 
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Fentiekből megállapítható, hogy a 2012. évben megújult Gyál Város Önkormányzat 
hivatalos honlapjával kapcsolatos elégedettség 79 %-os mértékű.  
 
6./ Az Ön véleménye a Hivatal új épületéről és a Városközpontról?  (8. kérdés) 
(1-től 5-ig skálán mért adatok) 
 
Értékelés 
mértéke 

Igazgatási 
Iroda 

Városfejlesztési 
Iroda 

Pénzügyi és 
Adó Iroda 

Szervezési és 
Ügyfélszolg.I. 

Összesen (%) 

1 
egyáltalán nem 

elégedett 

0 0 0 0 0 0 

2 6 5 6 8 25 5 
3 19 17 15 16 67 15 
4 24 27 33 42 
5 

teljes mértékben 
elégedett 

48 50 58 81 
126 
237 
363 

 
80 

Értékelhetetlen 0 0 0 0 0 0 
Összesen 97 99 112 147 455 100 
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A mért adatok alapján a Gyáli Polgármesteri Hivatal új épületével és a Városközponttal 
a válaszadók 80 %-a elégedett. 
 
7./ A Gyáli Járási Hivatal Okmányirodája 

vonatkozásában a Kormányhivatal által kidolgozott kérdőív alapján a II. sz. ügyfél 
elégedettséghez kapcsolódó adatok főcímen belül a 2. pont, és azon belül három kérdés került 
elemzésre jelen értékelésünkben. A megkérdezettek elégedettségüket 1-4-ig terjedő skálán 
értékelhették.  

 

 É r t é k e l é s  mértéke  

Kérdések 

 

1 2 3 4 4-es%-a     
Értékelhetetlen/db 

 

Összesen/db 

a) Ügyfélfogadási idő 4 5 21 82 73   



b) Ügyfélfogadási 
hely 

3 9 16 84 75 

c) Épület külső 
megjelenése 

2 7 14 89 79 

16 128 
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Összegzés 

 

a) „Ügyfélfogadási idő” összesített értékelése a Járási Hivatal Okmányirodája és a 
Polgármesteri Hivatal adatai alapján: 

 

 

 

Értékelés mértéke 1-től 4-ig  

Megnevezés 1 

egyáltalán nem 
elégedett 

2 3 4 

teljes mértékben 
elégedett 

Járási Hivatal Okmányiroda 4 5 21 82 

Polgármesteri Hivatal 5 17 53 376 

Összesen 9 22 74 458 

Elégedettségi mérték  %) 2 4 13 81 

 

 

 



 

2% 4%
13%

81% 

 

 

Megállapítható, hogy összesítve 563 fő válaszadó közül az ügyfélfogadási idővel 81% volt 
elégedett. 

 

 

 

b) „Épület külső megjelenése” összesített értékelése a Járási Hivatal Okmányirodája és a 
Polgármesteri Hivatal adatai alapján:  

 

Értékelés mértéke 1-től 4-ig  

Megnevezés 1 

egyáltalán nem 
elégedett 

2 3 4 

teljes mértékben 
elégedett 

Járási Hivatal Okmányiroda 2 7 14 89 

Polgármesteri Hivatal 0 25 67 363 

Összesen 2 32 81 452 

Elégedettségi mérték (%) 1 6 13 80 

 

 

1% 6%
13%

80% 

 

 



Az épület külső megjelenésével összességében 567 válasz alapján az ügyfelek 80%-a 
elégedett. 

 

 
Ügyfélfogadással kapcsolatos kérdés részletezése: 
 
Az értékelés szempontjából azokat a kérdéseket emeltük ki, amelyek befolyásolják az 
ügyfelek elégedettségét, és segítik a Hivatal minőségpolitikájának megvalósulását.  
 
A válaszadások értékeléséből adódóan fontos az eddig elért eredményeink megőrzése, 
azonban az elkövetkezendő időszakban, mint azt korábban is tettük, hangsúlyt kell fektetni a 
válaszadásokból levont negatív véleményekre is. 
 
A jelen felmérésben részt vevők 81 %-ban megfelelőnek tartják az ügyfélfogadás rendjét, 
melyből az a következtetés vonható le, hogy ez a szám, nagyon jelentősen 10%-kal javult a 
korábbi évekhez viszonyítva. 
 

2012-ben  71 %,  
2011-ben  70,4 % volt. 
 

Ennek legfőbb oka, hogy 2013. január 1-jétől a Járási Hivatal Okmányirodája hétköznapokon 
8:00 - 20:00 óráig fogadja az ügyfeleket. 

 

 

 

 

A www.gyal.hu hivatalos honlappal kapcsolatos észrevételek: 

 

Honlapunk 2012. évtől üzemel jelenlegi formájában. Gyál Város hivatalos honlapját – az 
adatvédelmi és közzétételi szabályok figyelembe vételével - folyamatos frissítéssel, aktuális 
adatszolgáltatásokkal, friss információkkal töltjük fel. Megjegyezzük, hogy az oldalunkra 
látogatók száma napi szinten 300 fő, tehát elmondhatjuk, hogy sokan látogatják és a 
megkérdezettek 79 %-ának tetszik az oldalunk. Természetesen szívesen vesszük az építő 
kritikákat.  

Tartalmát 2013. évtől bővítettük a képviselő-testületi ülések előterjesztéseinek és 
jegyzőkönyveinek közzétételével, ezzel az ügyfelek betekintést nyerhetnek a képviselő-
testület döntés előkészítési munkáiba. 

 

A hivatali ügyfélfogadás és a munkahelyek fizikai feltételei: 
  

Az új polgármesteri és járási hivatal átadásával mind az ügyfelek, mind a hivatal dolgozói 
számára európai színvonalú városközpont valósult meg, 60 újonnan átadott ingyenes 
parkolóval, tágas, parkosított környezetben, akadálymentesített, légkondicionált, kulturált 
irodák, ügyfélvárók, az aulában recepció kialakításával.  
 
 



A megkérdezettek általi észrevételek és javaslatok javaslatok:   (9. kérdés) 
 
Az ügyfelek részéről az alábbi javaslatok érkeztek a mért időszakban a kérdőívek kitöltésénél: 

- ügyfélfogadási idő hosszabbítását indokoltnak tartanák, 
- a honlapon könnyebben lehessen elérni a helyi rendeleteket, valamint részletesebben 

legyenek fent a honlapon a döntés előkészítés jegyzőkönyvei, 
- kevésnek tartják a havi egy alkalmas jegyzői és polgármesteri fogadó napot, 
- készüljön a civil szervezeteket bemutató kiadvány, 
- a hivatal folyosóin kerüljön kihelyezésre ügyfél asztal és szemetes edény, 
- ügyfél mosdó, mozgáskorlátozottak részére mosdó hiányát jelezték, 
- az épületben lévő forgóajtókat balesetveszélyesnek tartják, 
- ásványvíz és kávé automata szükséges lenne, 
- ha nincs nyitva a Polgármesteri Hivatal, az Okmányiroda nehezebben közelíthető meg, 

a parkolási lehetőséget még mindig kevésnek ítélték meg. 
 
Az ügyfélmérés során felvetett problémák megoldására az alábbi intézkedések szükségesek: 
 

- szemetes edények és ügyfélkiszolgáló asztalok kihelyezése a folyosóra, 
- Somogyi utca 5. szám alatti udvar átadása 8 fő hivatali dolgozó parkolásának 

biztosítására, 
- az Új Gyáli Újságban a civil szervezetek bemutatkozására A/5 oldalon lehetőséget 

biztosítani, 
- az ügyfélfogadási idő szabályozására a 19/2010.(XII.22.) sz. rendelet és azt módosító 

16/2012. (IX. 14.) sz. rendelet helyett új rendelet megalkotása szükséges. 
 
 
G y á l, 2013. június 25. 
 
 
         Szabó Józsefné 
         csoportvezető 
 
 
 
 
 



Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2013 éves összesítő
3.sz.melléklet

Illetékes szerv 
ért. v. intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése guberálók, lomtalanítók 
ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események 100 db 39 db 61 db
Roncs autók felderítése 9 db 4 db 5 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 112 db 13 db 99 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 199 db 14 db 184 db 1 db 10 000 Ft
Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával kapcsolatos események 16 db 9 db 7 db
Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek 73 db 56 db 17 db

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 411 db 379 db 32 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 382 db 363 db 19 db
Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, működés ellenőrzése 56 db 56 db 1 db
Gyalogos járőrőzés 364 db 364 db
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése 31 db 27 db 4 db
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése 113 db 106 db 7 db
Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése 50 db 30 db 20 db
Zöldterület szabálytalan használata, szennyezése, rongálása 55 db 26 db 29 db
Illegális fakivágás észlelése 15 db 14 db 1 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 7 db 6 db 1 db
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 47 db 47 db
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése 161 db 161 db
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 140 db 140 db
Megállással, várakozással, behajtással kapcsolatos 2 633 db 2 db 1 924 db 661 db 7 440 000 Ft 46 db
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 114 db 114 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése 34 db 34 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 215 db 214 db 1 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 55 db 55 db
Irodai értekezletek 12 db 12 db

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 22 db 21 db 1 db
Elakadt, lerobbant szgk. műszaki mentésében részvétel, segítés 8 db 8 db
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 68 db 2 db 62 db 4 db 40 000 Ft
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 1 055 db 1 055 db

Összesen: 6 557 db 3 371 db 2 456 db 666 db 7 490 000 Ft 65 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések
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