
 
 
 
 
 
Szám:  3783/2014. 

 
 
 

M E G H Í V Ó 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2014. március 27-én (csütörtök) 18.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem 
 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2014. február 27-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
rendelet megalkotására 

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

 
4. Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolójának elfogadására 

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

5. Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2013. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
   Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

6. Javaslat a közvilágítási szerződés megszűnéséből eredő döntések meghozatalára 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat a Gyáli Ady Endre Általános Iskola, a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola és a Gyáli Zrínyi 
Miklós Általános Iskola alapdokumentumának módosításhoz való hozzájárulásra 

 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
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8. Javaslat a gyáli óvodák 2013-2018-ig tartó továbbképzési időszakra vonatkozó továbbképzési 
programjainak és a 2014/2015. nevelési évre vonatkozó beiskolázási terveinek elfogadására 

 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

9. Beszámoló a Városi Egészségügyi Központ működéséről 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 

10. Javaslat célfeladat kitűzésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

11. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság Ügyrendjének 
jóváhagyására 

 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

12. Javaslat a 2014. évi Föld Napja szemétszedési kezdeményezéshez pénzügyi fedezet biztosítására  
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

13. Javaslat a Mátyás király utca forgalomszabályozására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

14. Javaslat a Kisfaludy utca forgalmi rendjének ideiglenes megváltoztatására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 

15. Egyebek  
 
Gyál, 2014. március 20.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2014. február 27-i 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2014. február 27-i rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 

szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 
 
I. Pénzügyi és Adó Iroda 
 
1./ 2014. január 1-től március 18-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:     95.835 e Ft   28.268 e Ft    29,50 % 
 iparűzési adó:             1.088.000 e Ft             313.507 e Ft                 28,81 % 
 építményadó:   210.000 e Ft  78.802 e Ft    37,52 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet február hónapban nyolc alkalommal vettük 

igénybe. Legalacsonyabb összege: 4.108.734,- Ft, legmagasabb összege: 44. 808.288,- Ft volt. Az 
Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt összegű 
kifizetetlen számla nincs. 

 
3./ Az adósságkonszolidációt követően az óvadéki betétünk megszűnt. Az átmenetileg szabad pénzeszközből 
2014. március 18-án 330.000 e  Ft lekötött állományunk van, egy hetes időtartamra 2, 26 % kamatra. 
 
4./ A 400 millió Ft óvadéki betét lekötéséből 1.656.549 ,- Ft, a szabad pénzeszköz lekötésből pedig  402.111 ,- Ft 

a 2014. február 28-ig realizált kamat összege.  
 
6./ Az adósságkonszolidációs folyamat lezárult. Az óvadéki betét összege átutalásra került a Magyar Állam 

részére. A kötvények törlésére a Keler Zrt-nél fog sor kerülni, egy általuk előzetesen közölt időpontban. 
 
7./ A 2014. évi költségvetés tárgyalása során Végh Tibor képviselő Úr kérdése volt, hogy a 149.694 e Ft összegű 

pénzmaradvány miből állt össze, amelyre az alábbi tájékoztatást adom: 
 54.745 e Ft, a BKK-nak a 2013. április hótól esedékes díja, amely a szerződésmódosítás 

következtében 2014. évben kerül kifizetésre. 
 78.000 e Ft, a szemétszállítási díjbevétel kompenzálására kapott támogatás összege, amely 2014. 

évben kerül kifizetésre. 
 7.910 e Ft, az ÁROP 3.A.2 pályázatra kapott előleg összege, kifizetése szintén 2014. évben. 
 3.177 e Ft, a Comenius pályázatra kapott, de 2013. évben fel nem használ összeg. 
 5.862 e Ft, a Bölcsőde bővítésével kapcsolatban 2014. évre áthúzódó kifizetés összege. 

 
8./ A 2014. évi költségvetés tárgyalása során Lakos Péter képviselő Úr, megkérdezte, hogy miért vettek el a 
szociálisan rászoruló, de jól tanuló gyermekektől plusz 5 ezer forintot és ennek következtében mennyi többlet 
maradt a költségvetésben, amelyre az alábbi tájékoztatást adom: 
A szociális tanulmányi ösztöndíj havi összege 2012. március 01. napjától került csökkentésre 5.500.-Ft-ról 
3.000.-Ft-ra. 
A támogatás összegének felülvizsgálatát az indokolta, hogy miközben például a Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíjrendszerben évi 50.000.-Ft-ot fizet Önkormányzatunk egy hallgató részére, aránytalanul magas az évi 
55.000.-Ft tanulmányi támogatás az alap és középfokú iskolában.  
A támogatás így évi 30.000.-Ft a jól tanuló, szociálisan rászorult gyerekeknek (egy családban, akár több 
gyermeknek is). 
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II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
I. A Rádió 17 megkereste Önkormányzatunkat az együttműködés lehetőségeinek feltérképezése érdekében, mely 
a beszámoló mellékletét képezi. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fontosnak tartja egy regionális közszolgálati rádió 
működését, ezért támogatja, hogy a jelenlegi Rádió 17 FM 96,8 rádió újraindulhasson, továbbá vállalja, hogy 
közreműködik a rádió műsorainak tartalommal való megtöltésében és a további együttműködés kidolgozásában. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
II. A Budapesti Közlekedési Központ megküldte tájékoztatóját az agglomerációs autóbuszvonalak 
üzemeltetésének megújítása érdekében indított közbeszerzési eljárás eredményéről, mely alapján a közbeszerzési 
eljárást a Volánbusz Zrt. nyerte.  
Az agglomerációban közlekedő régi, elavult járművek lecserélésre kerülnek, így a  Gyálon közlekedő 55, 84E, 
89E, 294E és 994-es vonalon új, alacsonypadlós, akadálymentes, modern autóbuszok kerülnek forgalomba, 
tervezetten április és május hónapokban.  
Az Önkormányzat és a BKK Zrt. között fennálló finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó szerződés az új 
szolgáltató üzembe állásáig szól. Az új szerződés megkötése érdekében a tárgyalások folyamatban vannak, a 
közszolgáltatásban érintett agglomerációs önkormányzatok 2014. március 26-án Gyálon egyeztetnek.  
Fenti BKK tájékoztató levél jelen polgármesteri beszámoló mellékletét képezi. 
 
III. Igazgatási Iroda 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2014. február havi tevékenységéről készített kimutatásokat.  
 
IV. Jegyző 
 
I. Lakos Péter Képviselő Úr a február 27-i képviselő testületi ülésen a kötvénykibocsátással kapcsolatban egy 
levelet olvasott fel, majd adott át részemre. A beadványt továbbítottuk a Pest Megyei Főügyészségre, a 
Képviselő Úrnak küldött válasz a beszámoló mellékletét képezi. 
 
II. Lakos Péter Képviselő Úr a február 27-i képviselő testületi ülésen a NAVAX Kft-vel kötött bérleti szerződés 
kapcsán felvetette, hogy tudomása szerint a Kft. olyan átalány jellegű elemet vezetett be a helypénz mellett, 
amelynek kihatása lenne az Önkormányzat felé fizetendő bérleti díjra is. A NAVAX Kft. válaszlevele a 
beszámoló melléklete. 
 
III. A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 2014. március 3-i tárgyaláson jóváhagyta a 
Városi Egészségügyi Központ és Rácz Csaba között kötött egyezségi megállapodást, melyhez a Képviselő-
testület 267/2013.(XII.12.) számú határozatával adta meg a hozzájárulását. A döntés jogerős, a per kapcsán 
Önkormányzatunknak semmilyen fizetési kötelezettsége nincs. 
 
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. március 18.  
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A Rádió 17 FM 96,8 és a Főváros keleti és déli kerületi, valamint ezen régióval határos 
Budapest környéki települések önkormányzatai által kötendő együttműködés reményében 
kerestük meg Önkormányzatukat.  
 
A Rádió 17 FM 96,8 rádió több mint 10 éve önkormányzati és magán együttműködéséből jött 
létre. A rádió elindítására vonatkozó pályázaton meghatározásra került, hogy egy 
közszolgálati, a helyi híreket szem előtt tartó térségi rádió jöjjön létre. 
 
Ezt a közszolgálatiságot szem előtt tartva a szerkesztés alapelveit az határozta meg, hogy 
mindenek olyan információkkal lássa el a hallgatói, amelyhez csak ezen az adón keresztül 
juthatnak hozzá. Az óránként jelentkező, saját szerkesztésű hírműsorokkal a helyi lakosok 
életét megkönnyítő információkat sugárzott. 
 
A hírműsorok közéleti magazinokkal, valamint más magazinműsorok mellett (autós, női, 
háztartási stb.) népszerű zenei adásokkal (kívánságműsor) egészültek ki, így téve teljessé a 
műsorpalettát és kínálva 24 órás műsort a hallgatók számára. 
 
Lefedettségi térkép: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Műsorstruktúra: 
 

Idő  
(óra, 
perc) HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP
0:00 
1:00 
2:00 
3:00 
4:00 
5:00 
6:00 

Zeneóra 

7:00 Ébresztő Ébresztő Ébresztő Ébresztő Ébresztő Mese Mese 

8:00 Ébresztő Ébresztő Ébresztő Ébresztő Ébresztő Zeneóra Zeneóra 

9:00 
Ismétlés Ismétlés Ismétlés Ismétlés Ismétlés 

Vallási 
műsor 

Igehirdetés 

10:00 Közlekedés Pár-óra Vendégváró Kávéház Premier     

11:00 
12:00 
13:00 
14:00 

Zeneóra 

15:00 
16:00 

Zeneóra 
Barangolás, csereműsor 
program 

17:00 

Regionális 
híradó 

Regionális 
híradó 

Regionális 
híradó 

Regionális 
híradó 

Regionális 
híradó, 
Regionális 
mozaik 

Regionális 
híradó 

Regionális 
híradó 

18:00 
Zeneóra 

Barangolás, csereműsor 
program 

19:00 Mese Mese Mese Mese Mese Mese Mese 

20:00 
21:00 
22:00 

Zeneóra 

23:00 
Vallási 
műsor 

Vallási 
műsor 

Vallási 
műsor 

Vallási műsor 
Vallási 
műsor 

Vallási 
műsor 

Vallási 
műsor 

 
A rádió minden korosztály számára élvezetes és szórakoztató műsorokat kínált. A legkisebbek 
részére minden nap mese hangzott el, a fiatalabb korosztály a digitális világot bemutató 
műsorban talált érdekes információkra, míg az idősebbek részére vallási témájú műsorokat 
hallgathattak. 
 
A rádió frekvenciaszerződése 2013. december 20-án lejárt és ezáltal az adás felfüggesztésére 
kényszerült, amit a következő frekvenciapályázat eredményes elbírálásáig nem is tud 
újraindítani. Az elmúlt időszakban ilyen pályázatot nem jelentetett meg a hatóság. 
 
A rádiónak minden technikai háttere megvan ahhoz, hogy a lehető legrövidebb időn belül 
megkezdhesse a sugárzást. Rendelkezik a megfelelően kialakított stúdióhelyiséggel, a 



műsorkészítéshez szükséges minden felszereléssel, eszközzel és berendezéssel, valamint a 
szükséges alkalmazotti háttérrel, műsorkészítőkkel, műsorvezetőkkel. 
 
A rádió célcsoportja a kezdetektől fogva a helyi lakosság volt és a műsorok készítése során is 
a helyi igényeket tartották szem előtt és elsősorban a regionális eseményekről tudósítottak. A 
rádió jövőbeli céljai, hogy közszolgálatiságot szem előtt tartva több budapesti kerület és 
agglomerációs település lakosának elsőszámú hírforrása legyen egyedi önkormányzati 
igényeket is figyelembe véve. Fontos, hogy a rádió a közszolgálatiság mellett a hallgatóság 
részére szórakoztató műsorokat biztosítson, amelyek közül minden korosztály megtalálja a 
neki megfelelőt. 
 
Amennyiben a fentiek elnyerték tetszésüket, kérjük, hogy elvi nyilatkozatukkal támogassák a 
rádió újbóli működését.  
 
Nyilatkozat tervezet: 
 
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata számára fontos egy regionális 
közszolgálati rádió működése, ezért támogatjuk, hogy a jelenlegi Rádió 17 FM 96,8 rádió 
újraindulhasson, továbbá vállaljuk, hogy Önkormányzatunk közreműködik a rádió 
műsorainak tartalommal való megtöltésében és a további együttműködés kidolgozásában. 
 
 
 
Köszönettel és üdvözlettel, 
 
 
Budapest, 2014. március 13. 
 
 
 
 



Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2014.  Február hónap

Illetékes szerv 
ért. v. intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Tűzgyújtással kapcsolatos események 4 db 3 db 1 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 8 db 8 db
Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával kapcsolatos események 1 db 1 db
Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek 2 db 2 db

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 36 db 35 db 1 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 34 db 34 db
Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, működés ellenőrzése 24 db 24 db
Gyalogos járőrőzés 37 db 37 db
Utcanévtáblák hiányának észlelése, jelzése 30 db 30 db
Illegális fakivágás észlelése 1 db 1 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 7 db 7 db
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 7 db 7 db
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése 1 db 1 db
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 13 db 13 db
KRESZ szabálysértésekkel kapcsolatos intézkedések 120 db 1 db 94 db 25 db 300 000 Ft
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 12 db 12 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 12 db 12 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 2 db 2 db
Irodai értekezletek 3 db 3 db
Elakadt, lerobbant szgk. műszaki mentésében részvétel, segítés 2 db 2 db
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 2 db 2 db
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 64 db 64 db

Összesen: 422 db 296 db 101 db 25 db 300 000 Ft

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
TÁJÉKOZTATÓ 

2014. február havi mezőőri tevékenységről 
 
 

2014. február hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak 
szerint alakultak. 
 
 
  Megnevezés:      Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés       
2. Falopás tettes nélkül      2   
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel      
4. Kábelégetés        
5. Vadgázolás        
6. Elkóborolt állatok       
7. Elütött állatok        
8. Szemétszedés, külterület takarítás      
9. Szemetelés elkövető nélkül     3 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése     1  
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése     
12. Gyepmester értesítése       
13. Vadőr értesítése       1 
14. Tulajdonosok értesítése      4 
15. Ügyintézés                               
16. Parlagfű ügyintézés       
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás      
18. Illegális építkezés        
19. Madarak riasztása       
20. Orvvadászat, orvhorgászat      
21. Feljelentés       2  
22. Tulajdonos feljelentése       
23. Figyelmeztetés       9 
24. Elkövetők elmenekülése        
25. Utak tisztítása        
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás      
27. Gépjárművek ellenőrzése       
28. Erdőtisztítás        
29. Szárazgallyat szedő emberek     5 
30. Gabona taposás (jármű, ló)      
31. Gabona, termény lopás       
32. Crossmotoros, kvados károk      
33. Nyombiztosítás        
34. Továbbképzés        
35. Póráznélküli ebek sétáltatása      
36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés 1 
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás    
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül     
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése   4 
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Lakos Péter Úr 
önkormányzati képviselő 

Gyál 
Pesti út 104. 
2360 

Tisztelt Képviselő Úr! 

Ön Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján megtartott 
ülésén egy feljelentést tartalmazó levelet adott át részemre, melyben annak továbbítását kérte 
az illetékes hatóság felé. 

Tekintettel arra, hogy az ügy elbírálása nem tartozik sem Gyál Város Önkormányzata, sem 
pedig a Gyáli Polgármesteri Hivatal hatáskörébe, kérésének megfelelően a feljelentés 2014. 
március 3. napján áttételre került a Pest Megyei Főügyészséghez. 

A levelében foglaltak további intézkedést nem igényelnek, mivel az abban említett 
kérdéskörrel kapcsolatban már valamennyi információt több alkalommal is a Képviselő
testület elé tártunk. 

Gyál, 2014. március 10. 

.„ ) 
u·:i 

Tisztelettel: ~ 

4~ 
/~Mihály 

polgármester 



NAVAX Termelő, Szolgáltató és _ [ 
1 3 Kereskedelmi Kft. 2014 MAR· · 

Gyál, Vak Bottyán u. (Piactéri Üzletközpont) 
2360 Gyál, Pf. 61. 
Telefon: +36 (29) 346 036 

Tisztelt Rozgonyi Erik Címzetes Főjegyző Úr! 

· l~ 
-- .~ -
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Ma kaptam kézhez folyó hó 4-én kelt levelét, melyben képviselői kérdés nyomán tájékoztatást kér a "zöld
ségpiac" helypénz stb. témakörében. Természetesen a cégünk és az önkormányzat között fennálló sok 
éves kiváló partnerkapcsolatból is következően, az alábbiakban készséggel tájékoztatom Önt ezekről a dol
gokról, a Navax Kft, illetve az üzemeltetést jelenleg végző ABH Üzemeltető Kft. ügyvezetőjeként is. 

r :lkc)\ Pekr \..q'\:•;c\1 1 111 ;1 l-,.1.•p\l',,1.:ÍcH\:'SIÜk! .::r;;.~.' -~·:.i u'.<.:;:.(.'l1 }'\)lfühl1''U'1 ;1 h..:rk·ti Jqr.1 
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Sajnos, mint ahogy az lenni szokott a felvetésben keverednek a valós és a fals információk, amelyek aztán 
így céltól, szándéktól stb. függően tág teret biztosítanak különféle értelmezéseknek . 

A tények ezzel kapcsolatban: 

• A piacon árusítani (a jogi, személyi, tárgyi stb. feltételek meglétén túl) a helypénz megfizetésével 
lehet. Az árusoknak ezen túlmenően nincs más fizetési kötelezettségük. 

• Természetesen, aki további szolgáltatást is igénybe kíván venni (például: a mosdót akarja használni, 
vagy állandó, fix árusítóhelyet szeretne bérelni), annak külön díjazás ellenében ennek lehetőségét 
biztosítjuk. Az azonban tévedés, hogy ezt mi vezettük volna be, ugyanis ez pontosan így működött 

akkor is, és azt megelőzően is, amikor mi a piac üzemeltetését átvettük. Erről Önök is megbizonyo

sodhatnak többek között a Gyál Nagyközségi Közös Tanács 1/1985. sz. rendelete 1. számú mellékle
tének 27. pontjában, illetve az alap szerződésünk 2. pontjában foglaltak alapján is. 

2./ A Polgá1~iesteri Hivatal az érintett terület egyes részeinek haszná
latát a1gedélyez6 korábbi ratnrozatait visszavonja. 
Helykijelfüéflr~. tov~obiakban a vállalkozó jogosult. Az t.>gész évre 
be!izetBtt használati dijakból az augusztus )l-ig esedékes rész a 
Polgánnesteri Hivatalt illeti lll:lg. A további 4 hónapra jutó összeget 
a Polgármesteri Hivatal átutalja a vállalkozónak az V. ker. OTP. 
/218-98055/-oél vezetett 40704-J számJ számlájára. azzal, hogy azt 
a kereskeóök t"éezére juttassa vissza, vagy tudja ba az uj .11a~ználat1 
d1jba. A helypdnzszedés joga 1991. augusztus 31-ig a Polgánnestöd 
Hivatalt, utána a vállalkozót illeti r;cg. A vállalkozó egyéb .Jooait a 
szerz6dés aláirásától gyakorolhatja. 

Kcn:rn .1rL1 \í':1.11k,1;,· n\i!.d,,,;;ll.lt. hng) ;:il1 1lxtn \<t!H: d;(·n JC:ikpi ,k. h:i \:111. alk,ir \.'./a 
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Kérdésére fentebb részben már válaszoltam, így ezt most megerősítve, illetve kiegészítve az alábbiakban 

tájékoztatom: 

• Van ilyen jellegű díja ennek a külön szolgáltatásnak, mint ahogy mindig is volt, és ez természetesen 
a helypénz összegén felül fizetendő (hasonlóan, mint például a vonaton a helyjegy). 

• Az általunk fizetendő bérleti díjról és annak változásáról a szerződésünk egyértelműen rendelkezik. 
A helypénz (és semmi más) emelése esetén automatikusan, arányosan emelkedik a bérleti díj is. 
Minden más díj léte, vagy változása ebből a szempontból irreleváns. Nyilván, ha nem lenne infláció, 
akkor az ilyen hosszútávú szerződésekben sem kellene ennek kezelésére különböző megoldásokat 
alkalmazni. De mivel volt is és van is, ezért annak idején mi ezt a formulát javasoltuk az értékállóság 
biztosítására, így ez került a szerződésünkben is alkalmazásra. 

Azt pedig, hogy a céljának megfelelően működik-e ez a mechanizmus, magyarul: biztosítja-e a bérleti díjak 
értékállóságát, egyszerűen megítélhetjük. Meg kell néznünk, hogy a kezdeti bérleti díj az inflációval növelve 
mekkora összeget tesz ma ki és ehhez hogyan viszonyul az aktuális bérleti díj (a számítást a Magyar Nemze
ti Bank infláció kalkulátorának segítségével végeztem). 

Deviza valto oortlet 

lnflacios Kalkulator 

i ·,· v ''•" "' : ,, 

---
Mint az látható, a legutóbbi díjmegállapításig a kezdeti 33 333 forintos bérleti díj az inflációval növelve, 
nominálisan 239 030 Ft-ra hízott. Emlékeztetőül az aktuális havi bérleti díj 301 839 Ft. 

Annyit feltétlenül érdemes még erről a témáról tudni, hogy mi a "terepen" csak kezelhető, tehát 50, vagy 
100 forintra végződő helypénzekkel tudunk dolgozni. Ebből következik, hogy nem tudunk minden évben 
inflációval növelt új helypénzeket megállapítani, hanem csak több évet összevonva (ha magasabb az inflá
ció akkor sűrűbben, ha alacsonyabb akkor ritkábban), nagyobb ugrásokkal tudjuk azt követni. 
Például, ami 2012-ben 250 forint volt, azt majd ha jövőre, vagy később meg akarjuk emelni, akkor csak a 
legközelebbi kerek összegre, 300 forintra tudjuk, ami ebben az esetben 20 % emelést fog jelenteni. Emlé
keztetőül a tavalyi éves infláció 1, 7 % volt. Ebből is látszik, hogy a bérleti díj (mint ahogy a helypénz is) hol 
alacsonyabb, hol magasabb, mint az éppen aktuális számított érték, de összességében mégis követi az évek 

alatt változó inflációt. 

Tisztelt Címzetes Főjegyző Úr! Igyekeztem a felmerült kérdésekre a legjobb tudásom szerint válaszolni, de 
amennyiben ez mégsem volna kielégítő, a továbbiakban is készséggel állok rendelkezésére. 

Üdvözlettel: 

Botlik István 
ügyvezető 











 
 
 
 
 
 
 

 
       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 2014. február 27. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 16/2014. 
(II.27.) sz. határozatával elfogadta. 
 

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

12/2014.(II.12.)     Intézkedést nem igényel. 
13/2014.(II.12.)  A Gyáli Liliom Óvoda felújítására vonatkozó pályázat 

benyújtásra került. 
14/2014.(II.27.)     Intézkedést nem igényel. 
15/2014.(II.27.)     Intézkedést nem igényel. 
16/2014.(II.27.)     Intézkedést nem igényel. 
17/2014.(II.27.)     Intézkedést nem igényel. 
18/2014.(II.27.)  A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

2014. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló testületi 
határozat az ügyvezető igazgató részére átadásra került. 

19/2014.(II.27.)  A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló 
testületi határozat az ügyvezető igazgató részére átadásra 
került. 

20/2014.(II.27.)  A 0132/10 hrsz-ú földút Bam J. utca felőli oldalára a 
„Tehergépkocsival behajtani tilos” KRESZ tábla „Kivéve 
célforgalom” kiegészítő táblájának kihelyezése megtörtént.  

21/2014.(II.27.)  Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2013. 
évi beszámolójának elfogadásáról szóló határozat az 
intézmény igazgatója részére átadásra került. 

22/2014.(II.27.)  Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2014. 
évi munkatervének elfogadásáról szóló határozat az 
intézmény igazgatója részére átadásra került. 

23/2014.(II.27.)  A Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői állás 
betöltésére vonatkozó pályázat a határozatban leírtaknak 
megfelelően megjelenésre került. 

24/2014.(II.27.)  A civil szervezetek szabadidős és kulturális 
tevékenységének támogatására vonatkozó pályázat kiírásra 
került, a benyújtási határidő: április 1. 

25/2014.(II.27.)  A sport célú támogatások elnyerésére vonatkozó pályázat 
kiírásra került, a benyújtási határidő: április 1. 

26/2014.(II.27.)  A „Millenniumi park átépítése” tárgyú beruházás 
környezetrendezési terveinek véglegesítése a testületi 
határozat alapján folyamatban van. 

27/2014.(II.27.)  A 2014. évi közbeszerzések az elfogadott közbeszerzési 
terv alapján folyamatosan történnek, a terv a Polgármesteri 
Hivatal honlapján közzétételre került. 

28/2014.(II.27.)  A „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatban a 
szerződés a PERFECTUS Kft-vel megkötésre került.  
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29/2014.(II.27.)  A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak 

eskütételére és alakuló ülésére március 12-én és március 
26-án került sor. 

 

 
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. március 18. 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére 
irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
rendelet megalkotására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete 
rendeletben állapítja meg: 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait; 
b) a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, 
illetve az alvállalkozónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi; 
c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel 
összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri Rendeletben nem szabályozott módját és 
feltételeit; 
e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri Rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének 
rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználó kérésére történő 
szüneteltetésének eseteit; 
f) az üdülőingatlanok esetében végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat; 
g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, 
valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 
 
Tekintettel arra, hogy településünkön 2014. március 01. napjától a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el alvállalkozó útján a közszolgáltatást, szükséges a rendelet módosítása. 
 
Mivel Gyál Város Önkormányzatának vonatkozó hatályos rendelete még a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény rendelkezései alapján készült, valamint jelentős számú módosítása született, javasoljuk új rendelet 
megalkotását, melyben az üdülőingatlanok hiánya miatt szabályoztunk azokra vonatkozóan. 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2013.(III.29.) önkormányzati rendelete 39-41. §-ai alapján a rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátottuk. 
 
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. március 07. 

 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 



 
melléklet 

 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
....../2014. (......) Önkormányzati Rendelete 

a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában, 39. § (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladék kezelésére 
irányuló hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja: 

 
 
1. § E Rendelet hatálya: 
a) a Gyál közigazgatási területén végzett települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásra, a közszolgáltatás keretében a hulladék begyűjtésére, elszállítására, kezelésére, 
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) a Ht. szerint igénybe venni köteles 

ingatlanhasználókra terjed ki. 
2. § A közszolgáltatás végzésére kizárólag a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult. 

1. Az ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos feladatai 

3. § (1) A Ht. szerinti ingatlanhasználó a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljár annak érdekében, 
hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természeti és épített 
környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az 
ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa. 

(2) Az ingatlanhasználó a vegyes hulladékot a többi települési hulladéktól elkülönítve a Közszolgáltató 
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjti, és azt a Közszolgáltató részére e Rendeletben 
meghatározottak szerint átadja. 

(3) A közterület-használati hozzájárulás jogosultja kivételével a természetes személy ingatlanhasználó a házhoz 
menő szelektív gyűjtéssel érintett települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a vegyes 
hulladéktól elkülönítve a Közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben gyűjti és e hulladékokat a 
közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére külön díjazás nélkül átadja; 

 (4) Az ingatlanhasználó a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól elkülönítve gyűjti. 

2. A közszolgáltatás tartalma 

4. § A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki: 
a) a közterületen a Közszolgáltató vagy Gyál Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által 

kihelyezett utcai hulladékgyűjtő edénybe elhelyezett települési hulladék gyűjtésére; 
b) az ingatlanhasználó által a többi települési hulladéktól elkülönítetten gyűjtött vegyes háztartási vagy ahhoz 

hasonló hulladékának gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 
c) az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között 

elhelyezett hulladékok e Rendeletben meghatározottak szerinti gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő 
létesítményekbe való szállítására; 

d) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó és a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának kivételével az 
ingatlanhasználó által e Rendeletben meghatározottak szerint a települési hulladék részét képező kötelezően 
elkülönítetten gyűjtött hulladékainak gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 

e) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó és a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának kivételével az 



ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező nagydarabos és a lomtalanítás körébe vont lom hulladékának 
gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására; 

f) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó és a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának kivételével az 
ingatlanhasználó által e Rendeletben meghatározottak szerint gyűjtött zöldhulladék gyűjtésére és elszállítására.  

3. A közszolgáltatási szerződés 

5. § A közszolgáltatási szerződésnek a Ht.-ben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottakon túl 
az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait; 
b) a közszolgáltatás tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. 
 
6. § A Közszolgáltató a közszolgáltatás 100%-áig vehet igénybe alvállalkozót. 

4. A Közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

7. § (1) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó és a közterület-használati hozzájárulás jogosultja kivételével az 
ingatlanhasználó számára a közszolgáltatás igénybevételének bejelentését követően a Közszolgáltató az ingatlanon 
keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló, általa rendszeresített gyűjtőedényt/zsákot 15 napon 
belül rendelkezésre bocsátja a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán. 

(2) Az ingatlanhasználó részére az ingatlanon keletkező elkülönítetten gyűjtött kerti zöldhulladék gyűjtésére 
szolgáló műanyag zsákok átvételi lehetőségét a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán biztosítja. 

 (3) Amennyiben az ingatlanhasználó költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, a közterület-használati 
hozzájárulás jogosult az ingatlanon várhatóan keletkező települési vegyes hulladék mennyiségnek megfelelő e 
Rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és azt Közszolgáltató észleli, akkor a Közszolgáltató 
köteles részére az észlelést követő 15 napon belül bejelentésének pótlására felszólítást küldeni, továbbá a közterület-
használati hozzájárulás jogosultjával a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés megkötését is 
kezdeményezni. 

(4) Ha az ingatlanhasználó természetes személy, lakásszövetkezet, társasház az e Rendelet szerinti bejelentési 
kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató - valamennyi ingatlanhasználó egyidejű írásbeli értesítése mellett - 
az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 110 literes, vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen 
kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat 
számláz, addig az időpontig, ameddig az ingatlanhasználó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. 

(5) Ha az ingatlanhasználó költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, a közterület-használati hozzájárulás 
jogosultja e Rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, a Közszolgáltató - az ingatlanhasználó és a 
közterület-használati hozzájárulás jogosultjának egyidejű írásbeli értesítése mellett - minimálisan 1 db 110 literes, 
vagy az ingatlanhasználó által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri 
ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz, addig az időpontig, ameddig az ingatlanhasználó, a közterület-
használati hozzájárulás jogosultja a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. 

 
8. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges: 
a) engedélyeket, minősítéseket megszerzi; 
b) mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítja és fenntartja, valamint a szükséges 

létszámú és képzettségű szakembert alkalmazza. 
 (2) A Közszolgáltató: 
a) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő, a jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott 

adatszolgáltatást rendszeresen teljesíti, továbbá működteti a jogszabályokban és a közszolgáltatási szerződésben 
meghatározott nyilvántartási rendszert; 

b) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggően közszolgáltatási tevékenységéről jogszabály által előírt 
időszakonként közszolgáltatási tájékoztatót és közszolgáltatási beszámolót készít, melyet Önkormányzat részére 
megküld.  

c) a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervének és egyéb, közszolgáltatást érintő fejlesztési terveinek 
elkészítése során az Önkormányzattal együttműködik, és a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervét megküldi; 

d) a fogyasztók számára a jogszabályi előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert 
működtet. 

 



9. § A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez kapcsolódóan az elvégzett, vagy felajánlott közszolgáltatás 
díját az ingatlanhasználótól beszedi. 

 

5. Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

10. § Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást - ha az ingatlanhasználó kérelmére a Közszolgáltatóval másként nem 
állapodnak meg - az e Rendeletben meghatározott gyakorisággal igénybe veszi és a közszolgáltatás körébe tartozó 
hulladékait a Közszolgáltató részére a gyűjtés szabályait betartva rendszeresen átadja. 

 
11. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért díjat fizet. 
(2) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt díjfizetési kötelezettség az olyan beépítetlen 

ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és ezért ott települési vegyes hulladék nem keletkezik. 
 
12. § (1) A nem természetes személy ingatlanhasználó, valamint az egyéni vállalkozó a közszolgáltatás kötelező 

igénybevételére vonatkozó bejelentést tesz a Közszolgáltató részére. 
(2) Az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok - 

különösen a közszolgáltatásba újonnan történő bekapcsolódás - folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté 
válik, valamint ha az ingatlanon várhatóan keletkező települési vegyes hulladék mennyiségének megváltozása 
folytán más űrméretű gyűjtőedényt vesz igénybe.  

 
13. § (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon, amelyeken előreláthatóan legalább 30 

napig senki sem fog tartózkodni és emiatt hulladék sem keletkezik. 
(2) A felfüggesztésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban bejelenti a Közszolgáltatónak, a felfüggesztés 

kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően. 
(3) Ha a felfüggesztés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, 

haladéktalanul bejelenti a Közszolgáltatónak. 
(4) Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az 

ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, az ingatlanhasználó pedig a 
közszolgáltatási díjat megfizeti. Ez esetben a felfüggesztés automatikusan megszűnik. 

 
14. § Az ingatlanhasználó gondoskodik a házhoz menő szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet kivételével 

a hulladékgyűjtő edények beszerzéséről, továbbá valamennyi a közszolgáltatásba bevont gyűjtőedény 
rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztán 
tartásáról. 

 
6. Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 
15. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait (a 

közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy ingatlanhasználó neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja 
neve, adóazonosító jele, gazdálkodó szervezet neve, székhelye, a szolgáltatás igénybevételének helye (ürítési hely), 
adószám, cégjegyzékszám), 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) Az ingatlanhasználó fenti adatainak megszerzése, pontosítása, kiegészítése céljából a Közszolgáltató 
adatszolgáltatást kérhet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartására jogosult szervtől. 

(4) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony megszűnéséig, díjhátralék esetén 
a tartozás fennállásáig kezelheti. 

 

7. A hulladékgyűjtésre vonatkozó általános szabályok 

16. § (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy 
befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az 
ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására az edényt üríthetővé és használhatóvá teszi. 



(2) Nem helyezhetőek el a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe a házhoz menő szelektív gyűjtéssel 
érintett újrahasznosítható hulladékok. 

(3) Nem helyezhető el a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe a házhoz menő kerti zöldhulladék 
gyűjtéssel érintett hulladék. 

(4) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan 
anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét. 

(5) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben továbbá települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen építési 
és bontási hulladék, állati tetem, valamint veszélyes hulladék. 

 
17. § (1) Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a közterület-használatra vonatkozó 

jogszabályok megtartásával, az ott szabályozott engedély vagy közterület-használati hozzájárulás alapján lehet. 
 (2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt 

időpontban, a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezi. 
(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás keretében elszállítandó hulladék tárolására szolgáló edényt és zsákot, 

valamint a legfeljebb 1 méteresre darabolt, összekötözött faágakat legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 20 
órától helyezi ki a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.  

 (4) Az ingatlanhasználó - a közszolgáltatás körébe tartozó – települési vegyes hulladékát kizárólag a 
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a Közszolgáltató által rendszeresített zsákban, a 
szelektíven gyűjtött hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben vagy 
átlátszó zsákban, kerti zöldhulladékok esetében kizárólag átlátszó zsákban, a faágakat legfeljebb 1 méteresre 
darabolva, összekötve helyezheti el. 

(5) Az ingatlanhasználó a hulladékot a gyűjtőedényben, a hulladékgyűjtő zsákban úgy helyezi el, hogy az, az 
edény, zsák mozgatásakor, valamint a gyűjtőedény ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza. 
Az ingatlanhasználó a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelét a közterület szennyezésének 
elkerülése érdekében lecsukott állapotban tartja. 

(6) A gyűjtőedény fedelét a Közszolgáltató az ürítést követően visszazárni köteles. 
 
18. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha: 
a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, illetve e Rendelet szerinti zsákban 

kerül kihelyezésre; 
b) a szelektíven gyűjtött és a kerti zöldhulladék esetén nem átlátszó műanyag zsákban/arra rendszeresített gyűjtő 

edényben, vagy az nem kizárólag az e Rendelet szerinti hulladékot tartalmazva kerül kihelyezésre, 
c) a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlanhasználónak 

felróható okból nem üríthető; 
d) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző 

személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, 
vagy a hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet; 

e) a kihelyezett gyűjtőedény a vonatkozó jogszabályokban, illetve az e Rendeletben tiltott anyagot vagy 
meghatározott maximális tömeget meghaladó hulladékot tartalmaz; 

f) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása 
nélkül nem lehetséges. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban, haladéktalanul 
értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról, és felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy 
okok megszüntetésére. Ha e kötelességének az ingatlanhasználó a szállítás meghatározott újabb időpontjáig nem tesz 
eleget, a Közszolgáltató az ingatlanhasználó költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására 
okot adó körülményt megszünteti, vagy mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban felmerült tényleges 
költségeket a Közszolgáltató külön számlában érvényesíti. 

8. A vegyes hulladék gyűjtése 

19. § (1) A vegyes hulladék ürítésének gyakorisága heti egy alkalom.  
 
(2) A gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék tömege: 
a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 12 kg, 
b) 110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg, 
c) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg, 



d) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg, 
e) 660 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 120 kg, 
f) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 130 kg, 
g) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 150 kg. 

 

9. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

20. § (1) Az ingatlanhasználó a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett hulladékokat a rendszeresített 
hulladékgyűjtő edényekbe/zsákokba külön gyűjti. 

 (2) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőedények/zsákok ürítésének 
minimális gyakorisága havi egy alkalom. 

 
10. A zöldhulladék gyűjtése 

 
21. § (1) Az ingatlanhasználó a településen keletkező hulladék részét képező, házhoz menő kerti zöldhulladék 

gyűjtéssel érintett hulladékot külön gyűjti úgy, hogy: 
a) a lombot, kaszálékot, nyesedéket, vékony gallyakat átlátszó zsákba; 
b) a faágakat legfeljebb 1 méteresre darabolva, összekötve a lakókörzetre érvényes zöldhulladék gyűjtés napján 

helyezi ki. 
(2) A kerti zöldhulladék elszállításának minimális gyakorisága április 1. és november 30. között havi egy alkalom.  

11. Lom hulladék gyűjtése 

22. § (1) A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente 
kettő alkalommal április 15-e és május 15-e, valamint október 15-e és november 15-e közötti időszakokban, 
hétvégén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik. 

(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a 
rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot 
szállítja el. 

(3) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki: 
a) építési és bontási hulladék; 
b) gumiabroncs hulladék; 
c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű; 
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék; 
e) veszélyes hulladék; 
f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék; 
g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék; 
h) kerti zöldhulladék. 
(4) A lom hulladékot az ingatlanhasználó elszállítás céljából a Közszolgáltató által hirdetmény útján, továbbá 

honlapján minimum 7 nappal előbb megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki. 
(5) Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne 

akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, 
és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 
12. Mentesség 

 
23. § (1) Az Önkormányzat kérelemre mentességet biztosít a közszolgáltatási díj megfizetése alól azon, 75. 
életévüket betöltött egyedül, vagy házastárssal Gyálon élő személyeknek, akik a háztartási hulladék gyűjtéséhez 60, 
110 vagy 120 liter űrmértékű gyűjtőedényt vesznek igénybe. 

(2) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti mentesség igénybevételére az, akinek háztartásában a házastársán kívül 
más személy is él. 

(3) A mentesség az arra jogosultat a 75. életéve betöltését követő hónap 1. napjától illeti meg. 
(4) A mentességre jogosító feltételek meglétét a népesség-nyilvántartás adatai alapján a Gyáli Polgármesteri 

Hivatal ellenőrzi. 
(5) A mentességgel kapcsolatos ügyekben Gyál város polgármestere jár el, átruházott hatáskörben. 



Záró rendelkezések 

24. § (1) E Rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

26/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 3/2014.(I.31.), 23/2012.(XII.15.), 
13/2012.(IV.27.), 24/2011.(XI.30.), 18/2010.(XII.22.), 19/2009.(XI.4.), 19/2004.(X.7.) számú önkormányzati 
rendeletek. 

25.§ E Rendelet 3.§ (3) bekezdésében említett gyűjtőedény rendszerbe állításáig a házhoz menő szelektív 
gyűjtéssel érintett települési hulladékot a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott vagy bármely más átlátszó 
zsákban kell gyűjteni. Közszolgáltató a szelektíven gyűjtött hulladék elszállításának alkalmával a felhasznált zsákok 
mennyiségének megfelelő számú új zsákot köteles helyben biztosítani. 

 

 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 

 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság 2013. évi 
beszámolójának elfogadására 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 17. pontja szerinti 
helyi közügy a közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. 
 
A helyi közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása a Dabasi Rendőrkapitánysággal közösen történik, mely 
szervezet évente beszámol a Képviselő-testületnek a tevékenységéről. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt beszámoló elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
    Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Sávai Mária aljegyző 
 
 
Gyál, 2014. március 12. 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
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GYÁL VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, 
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        Kocsis István r. alezredes 
               kapitányságvezető 

 
 
 



 
Bevezetés 

 
A Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez 15 település tartozik az alábbi 
megoszlásban: 5 város / Dabas, Gyál, Örkény, Ócsa és Újhartyán/, 3 nagyközség 
/Alsónémedi, Bugyi és Felsőpakony/, valamint 7 község / Hernád, Inárcs, Kakucs, 
Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Táborfalva és Újlengyel/. 
 
A Rendőrkapitányság szervezeti egységén belül 3 rendőrőrs működik:  

- Gyáli Rendőrőrs – Gyál és Felsőpakony illetékességi területtel  
- Örkényi Rendőrőrs – Örkény, Hernád, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Táborfalva 

illetékességi területtel. 
- Ócsai Rendőrőrs – Ócsa, Bugyi, Alsónémedi illetékességi területtel.  

 
 

Bűnügyi helyzet  
 
Kapitányságunk illetékességi területén a 2013-es évben az ENYÜBS adatai alapján 2171 
bűncselekmény vált ismertté a 2012. évi 2574-el szemben, amely 15,7 %-os csökkentést 
jelent ( - 403 bűncselekmény ).  
 
A nyomozás eredményességi mutatónk  55,89 % volt az előző évi 47,42 %-kal szemben, így 
ezen kategóriában mintegy 8,4 %-os emelkedés figyelhető meg.  
 
Jelentős a csökkenés az időskorú sértettek sérelmére elkövetett bűncselekmények 
vonatkozásban. Ezek száma 2012-ben 293, 2013-ban 227 volt. ( - 22,5 % )   
 
Kapitányságunk területén az ismertté vált bűncselekmények döntő többsége évről-évre az 
országos és megyei arányoknak megfelelően vagyon elleni bűncselekmény, mely főként 
lopásokból és betöréses lopásokból tevődik össze. E kategóriákon belül elsősorban a 
falopások, besurranásos lopások, valamint a lakásbetörések, gépkocsi feltörések a jellemzőek.  
 
Bíróság elé állítások száma 2013-ban  302 volt, mely az előző évi 234 esettel szemben (+ 29,1 
%) emelkedést mutat, ezen eredménnyel Pest megyében a Dabasi Rendőrkapitányságon volt a 
legmagasabb a bíróság elé állítások száma. 
 
Gyálon az ismertté vált bűncselekmények száma 2013-ban 644 volt összességében.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az elmúlt 5 évben a bűncselekmények alakulását az alábbi táblázat mutatja: 
  
Bűncselekmények/év 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 
Emberölés 0 0 3 0 0 
Testi sértés 38 32 23 22 41 
Kiskorú veszélyeztetése 0 1 4 0 5 
Embercsempészés  0 0 0 0 0 
Garázdaság. 2 5 6 10 9 
Önbíráskodás 1 0 3 1 0 
Visszaélés kábítószerrel 1 1 0 2 0 
Lopás 371 302 265 301 263 
Ebből személygépkocsi lopás 9 8 9 9 9 
Ebből zárt gépjármű feltörés  14 8 14 17 10 
Ebből lakásbetörés  65 65 44 70 27 
Rablás  11 11 5 4 7 
Kifosztás  0 3 2 1 2 
Zsarolás 1 2 2 1 1 
Rongálás  55 41 39 19 12 
Orgazdaság  13 6 5 0 3 
Jármű önkényes elvétele  11 12 6 3 0 

 
Emberölés 2012. évben nem volt, ez 2013. évben sem változott.   
 
A testi sértések száma 19 esettel 22-ről 41-re nőtt.  
 
Emelkedés tapasztalható a kiskorú veszélyeztetése vonatkozásában is, mivel 5 esetre nőtt a 
2012-es statisztikai nullás számadat. Ez azt bizonyítja, hogy javult a rendőrség és a gyámügy, 
valamint az iskolák kapcsolata.  
 
Embercsempészés vonatkozásában Gyál városában az előző évekhez hasonlóan nem került 
nyomozás elrendelésre 2013. évben sem.  
 
A köznyugalom elleni bűncselekmények elemzése során megállapítható, hogy az ilyen jellegű 
bűncselekményi kategóriába tartozó garázdaság az előző évi adatokhoz képest 1-el csökkent, 
mely számszakilag 10%-os csökkenést jelent.    
 
Önbíráskodás és visszaélés kábítószerrel 2013. évben nem volt.  
 
A statisztikai adatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a regisztrált bűncselekmények 
legjelentősebb részét Gyálon is a vagyon elleni bűncselekmények képezik. E bűncselekményi 
kategóriában csökkenést értünk el, ugyanis lopásból harmincnyolc bűncselekménnyel 
kevesebb történt, mint egy évvel korábban, ezt jelentős eredményként értékelem.     
 
A kategórián belül a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopások a meghatározóak és itt 
jelentős csökkenés tapasztalható, mivel a városban 2013. évben mindösszesen 27 lakásbetörés 
történt.  
 
 



A városban 2013-ban az előző évhez képest hárommal 4-ről 7-re emelkedett a rablások 
száma, míg a kifosztások és a zsarolások száma alacsony szinten stagnál. Jelentősen csökkent 
a rongálások száma, míg az orgazdaság ismételten felütötte a fejét a város bűncselekményi 
palettáján, ezzel ellentétben a tavalyi évben jármű önkényes elvétele nem történt.   
 
Kiemelkedően jó a kapcsolatunk az illetékességi területünkön tevékenykedő Dabas TV-vel, 
MAG TV-vel, a PÁTRIA TV-vel és a WILLIAMS TV-vel, valamint a Rádió Dabas-sal, 
melyek nem csak Dabason, hanem a környező településeken is sugározzák műsoraikat. A 
Dabas TV-vel évek óta Együttműködési megállapodás szabályozza munkánkat melynek 
keretében a Rendőrkapitányság sajtóreferense heti rendszerességgel bűnügyi vonatkozású 
tájékoztatást is ad a televízió ún. „SZIRÉNA” című műsorában az illetékességi területünkön 
történt eseményekről és azok tanúságairól, mely adást több alkalommal is megismétel a TV. 
Ennek következtében a lakosság tájékoztatást kap a város és vonzáskörzetének bűnügyi 
helyzetéről. Ugyanakkor lehetőségünk van arra is, hogy egy-egy esetben a szakterület vezetői, 
illetve beosztottjai nyilatkozzanak az éppen időszerű kérdésekről, felmerülő problémákról és 
személyesen adjanak tanácsot annak érdekében, hogy minél kevesebben váljanak 
bűncselekmény áldozatává. 
 
Az úgynevezett „SZEM” /Szomszédok Egymásért Mozgalom/ kialakítása és szélesebb körben 
történő elterjesztése céljából a Polgármesteri Hivatalokkal történő kapcsolatfelvételeken kívül  
a Dabas TV fenti műsorában hívtuk fel a figyelmet azokra az előnyökre melyek ezen 
mozgalomban résztvevő lakosok biztonságérzetét pozitív irányban befolyásolhatják. Nagyon 
jó példa erre Gyál városa, ahol 7 éve működik a SZEM., jelenleg már több mint 500 taggal.  
 
Az áldozatvédelmi és bűnmegelőzési munkát egy munkatársunk végzi, egyéb teendői ellátása 
mellett, de munkáját a körzeti megbízottak is segítik.  
 
Az Iskola rendőre program keretében több településen rendszeres a rendőrök jelenléte 
iskolákban, spontán és szervezett formában is kapcsolatot tartanak a diákokkal, a felmerült 
problémákra igyekeznek megoldást találni.  
 
A helyi fórumokon, illetve a regionális televíziókban és rádióban is megjelentetjük az aktuális 
felhívásainkat, prevenciós anyagainkat. Pozitív fogadtatása volt a védőnői szolgálatokhoz 
eljuttatott írásos tájékoztatásoknak is.  
 
Az áldozattá válás oka sok esetben a családokban uralkodó rossz szociális és mentális helyzet, 
vagyon elleni bűncselekmények esetén pedig gyakran megfigyelhető a körültekintés, 
óvatosság hiánya, és a mai társadalomra jellemző környezet iránti közömbösség. 
 
Az idősek áldozattá válásának megelőzésére tett intézkedésekkel kapcsolatban elmondható, 
hogy az idősügyi jelzőrendszer jól kiépített, hozzáférhető. Az illetékességi területünkhöz 
tartozó 15 település 3 kistérségi szociális intézménybe tömörült, a 3 intézménynél összesen 
400 pánikriasztó igénybevételére van lehetőség, részben ingyen, részben csekély térítésért, 
amivel a lakossági igények jelenleg nagyrészt kielégíthetőek.  

 
 
 
 



 
Közrendvédelmi tevékenység 

 
2013. évben az előző évekhez viszonyítva az intézkedési aktivitás az alábbiak szerint 
alakult: 
 
Elfogások: Az elfogások száma 93 fő volt, az előző évi 99 fővel szemben, ami 6 %-os 
csökkenést jelent.  

 
Előállítások: Az előállítások száma az előző évhez képest 14,7 %-kal csökkent, 171-ről 146-
ra.   
 
Biztonsági intézkedések: Biztonsági intézkedésre 2013-ban 50 alkalommal került sor, 18 %-
kal kevesebbszer, mint 2011-ben (61).  

 
Feljelentések: A szabálysértési feljelentéseink száma 7%-kal 202-ről 188-ra csökkent. A  
szabálysértési feljelentések számának csökkenése összhangban van azzal az elvárással, hogy a 
szabálysértés miatti intézkedéseket a helyszíni bírságolás irányába kell eltolni. A 
csökkenésnek további oka a helyszíni bírságolás lehetőségének a kiterjesztése.  
 
Helyszíni bírság: A bírságolt személyek száma 5,6 %-kal csökkent, 2.153-ról 2.033-ra.  
 
Átkísérések: Kapitánysági szinten 672 (6%-os csökkenés 713-ról) átkísérés került 
végrehajtásra, melynek 5 %-át hajtotta végre a Gyáli Rendőrőrs. 
 
Balesetek: A tavalyi évben a Gyáli Rendőrőrs állománya 79 közlekedési balesetnél 
intézkedett, míg 2012-ben 67 balesetnél volt szükség rendőri intézkedésre, melyek 
mindegyikét átadták a baleseti helyszínelőnek.  
 
Elővezetések: Az elrendelt elővezetések száma 91 %-kal nőtt, 84-ről 161-re. A végrehajtott 
elővezetések száma 39-ről 41-re nőtt. Az elrendelt elővezetések 25,5 %-át hajtottuk végre.   
 
Szonda alkalmazása: Alkoholszondás ellenőrzést 7.323 alkalommal hajtottunk végre, 52 %-
kal többet, mint 2012-ben (4.820). Átlagosan minden 120. megszondáztatott személy esetében 
hozott az ellenőrzés pozitív eredményt.  
 
Rendezvénybiztosítások: 55 alkalommal hajtottunk végre rendezvénybiztosítást, ami 13 %-
kal több, mint 2012-ben (48).  
 
Büntető feljelentések: A Gyáli Rendőrőrs állománya 2013. évben 44 esetben tett büntető 
feljelentést, 2,3 %-kal többet, mint 2012-ben (43).  
 
Közigazgatási bírság: Közigazgatási bírságot 71 fővel szemben szabott ki a közterületi 
állomány, melyek között 25 fő ittas vezető, 46 fő biztonsági öv használatának elmulasztása  
miatt került kiszabásra a bírság.  
 
Gyorsított szabálysértési eljárásra 2013. évben 227 esetben került lefolyatásra, mely 18,8 %-
kal több a 2012. évhez viszonyítva.  
 



A gyorsított eljárásra 152 esetben tiltott kéjelgés, 45 esetben tulajdon elleni, 26 esetben 
járművezetés az eltiltás tartama alatt, 2 esetben garázdaság szabálysértés, 1 esetben 
magánlaksértés és 1 esetben jogosulatlan vadászat miatt került sor. 
 
Hosszú idő óta ápolunk jó kapcsolatot a városban működő polgárőr szervezetekkel, akiktől 
2013-ban is sok segítséget kaptunk. Több alkalommal hajtottunk végre közös akciókat, 
vettünk részt közös rendezvénybiztosításokban.   
 

Közlekedésrendészeti tevékenység 
 
Kapitányságunk közlekedésbiztonsági helyzetét nagymértékben befolyásolja, hogy két 
főútvonal és egy autópálya halad át területünkön. 
 
Gyál közigazgatási területén 2013. évben 72 közlekedési baleset történt, mely az előző évi 63 
esethez képest 12,5%-os emelkedést mutat.  
 
A személyi sérüléses balesetek számában emelkedés tapasztalható, hiszen amíg 2012-ben 31 
baleset történt, addig az elmúlt évben ez a számadat 39-ra emelkedett, amely 20,5 %-os 
növekedésnek felel meg. Halálos kimenetelű baleset az elmúlt évben Gyál városában nem 
történt. 
 
2013-ban súlyos sérüléssel 8 közlekedési baleset végződött, hárommal több mint egy évvel 
korábban A könnyű sérüléssel járó közlekedési baleseteknél is emelkedés tapasztalható, 
ugyanis a 2012. évi 26 könnyű sérüléssel végződött balesethez képest az elmúlt évben 31 
balesetben volt könnyű sérült ( +16,1 % ).  
 
Anyagi kárral végződött balesetnél 33 esetben történt rendőri intézkedés az előző évi 27 
esettel szemben, ez  19,2 %-al  több, mint az előző évi. 
 
A baleseti okokat vizsgálva megállapítható, hogy a fő baleseti okok továbbra is az elsőbbségi 
szabályok megszegése, a követési távolság be nem tartása, a sebesség nem megfelelő 
megválasztása, valamint az ittas járművezetés.  

 
Igazgatásrendészeti tevékenység 

 
A szabálysértési iktatások száma 2013-ban 1703 db , mely jelentős mértékben 11,2-kal 
csökkent az előző évhez képest .( 2012-ben 1917 db. iktatás történt) Ezzel az ügyiratszámmal 
a 4. helyen állunk Pest megyén belül.  
 
A vezetői engedélyek visszavonásának , illetve a vezetéstől való eltiltásoknak a száma 
csökkent az előző évhez képest : 2013-ban 155 esetben   ( 2012-ben 219 ) éltünk ezzel az 
intézkedéssel , mely  – 29.3 %-os csökkenést jelent). A csökkenés ellenére ez a szám a 
megyében alkalmazott összes eltiltás 12,60  %-át jelenti. Az eltiltások alkalmazása terén az 
előző éveknek megfelelően továbbra is az élmezőnyben a 2. helyen állunk Pest megyében.   
 
Fegyver ügyintézés terén 2013-ban 67 db. új iktatás történt ( 2012-ben 150 db. )  , ez 55,4 %-
os csökkenést jelent az előző évhez képest , így az ügyiratszám 2518-ra emelkedett   (2012-
ben 2451 db. )   
Jogi személyek: 8 db (4 db Kft., 4 db sportegyesület).  
Illetékességi területünkön 8 lőtér található.  



 
Személy- és vagyonvédelem , magánnyomozás    
2013-ban  176 db. új iktatás történt , az ügyiratszám így 3427-re emelkedett (2012-ben 263 
db. új iktatás ,  össz ügyiratszám 3251 db. volt  )  Ez  87 db. ügyirattal kevesebb az előző 
évhez képest , mely 33,07 % ügyirat csökkenést mutat .    
 2013-ban 286 db. igazolvány került legyártásra . (2012-ben 508 db. ) -222 db. igazolvánnyal  
kevesebb az előző évhez képest , ez  43,70 % csökkenést mutat  .  
ebből 278 db. személy- és vagyonőri igazolvány (  2012-ben 499 db.)  
4 db. /2012-ben 3 db./  magánnyomozói igazolvány   
4 db. vagyonvédelmi rendszerszerelő (2012-ben 6 db. )  

 
Együttműködés 

 
A társszervekkel az év folyamán folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, különféle akciók 
keretén belül az összehangolt feladatok végrehajtása érdekében a szükséges egyeztetéseket 
megtettük. A helyi bírósággal, ügyészséggel, valamint az önkormányzatokkal a kapcsolat 
jónak mondható, kölcsönösen segítjük egymás érdemi munkáját, az utóbbival kapcsolatosan 
külön említést érdemel a 2013. évben (Ócsa Város Önkormányzata, Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata) lakosságorientált koncepció 
alapján megkötött támogatási szerződés.  
Az illetékességi területünkön lévő 14 polgárőr egyesület közül 2013. évben 8 egyesülettel 
történt meg az írásos megállapodás megkötése, mely egyesületekkel a törekvéseink azonosak, 
az együttműködések elérik céljaikat.    
A közterület felügyelőkkel, mezőőrökkel történő együttműködés összehangolt, a közös 
szolgálatok ellátása gyakori.  

 
ÖSSZEGZÉS 

Tisztelt Képviselő Testület! 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A Dabasi Rendőrkapitányság egyik fő célkitűzése, hogy rendőrei az eredményes és hatékony 
működés mellett minél jobban megfeleljenek a lakosság, illetve a civil szervezetek által 
támasztott követelményeknek, elvárásoknak. Úgy gondolom, hogy kapitányságunk a nehéz 
körülmények között egész évben nyújtott egyenletes jó teljesítményével, az 
önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel való együttműködéssel, valamint a 
lakossággal folytatott párbeszéddel eleget tett ezen elvárásoknak. Munkánkat a hatályos 
jogszabályok és normák betartása, valamint a megyei szakirányítás mellett önállóan végeztük, 
jó színvonalon. Az elért eredmények fokozása és azok továbbvitele a 2014-es év egyik fő 
célkitűzése kell hogy legyen mind a vezetők, mind a végrehajtó állomány számára.  
 
Biztosíthatom Önöket, hogy a kapitányságunk személyi állománya, ahogyan eddig is, úgy a 
jövőben is legjobb tudásának megfelelően, a lakosság érdekeit maximálisan szem előtt tartva 
végzi feladatait. 
 
Kérem, hogy a beszámolómat vitassák meg, tisztelettel fogadom azzal kapcsolatos 
kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat, melyekkel a jövőben is segítik munkánkat. 
 
Dabas, 2014. március 04. 
         Kocsis István r. alezredes  
               kapitányságvezető  



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
Gyál 2013. évi beszámolójának elfogadására 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 17. pontja szerinti 
helyi közügy a közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. 
 
A helyi közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása a Dabasi Rendőrkapitányság mellett a FEGY Polgárőr és 
Tűzoltó Egyesülettel közösen történik, mely szervezet évente beszámol a Képviselő-testületnek a 
tevékenységéről. 
 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a mellékelt beszámoló elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 2013. évi 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
    Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Sávai Mária aljegyző 
 
 
Gyál, 2014. március 12. 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 



Fegy Polgárőr és 
Tűzoltó Egyesület Gyál
2360 Gyál Pesti út 74.
Közp.mobil.: 06 70 /332-1600
Közp.Tel/fax.: 06 29/ 340-333

Tájékoztató
A

FEGY POLGÁRŐR ÉS TŰZOLTÓ
EGYESÜLET GYÁL

Munkájáról, elért eredményeiről 
2013. január 1-től, 2013. december 31-ig tartó

időszakban.



.

A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál jelenlegi vezetősége a

következő személyekből áll:

Kalmár Róbert — Elnök
Kurucz Árpád — Elnökhelyettes
Turcsány Attila — Elnökhelyettes

Romfa Mihály — Felügyelő bizottság vezetője
Hajdú Sándor — Felügyelő bizottsági tag
Kovács Tamás — Felügyelő bizottsági tag 

Szabó István —FEGY Polgárőr Tűzoltó Parancsnok nyugállományú tűzoltó százados
Tar Nándor  — a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Tűzoltó Parancsnok helyettese 
Locskai Mátyás — Pénzügyi munkacsoport vezetője 
Kurucz Árpád — FEGY Ifjúsági Tagozatának vezetője
Romfa Mihály — FEGY Ifjúsági Tagozatának vezető helyettese

Mint minden évben személyi állományunkat szakmailag tovább képeztük , gyakorlatokat
tartottunk.

 Ezzel párhuzamosan, a technikai felszerelésünk bővítése, korszerűsítése külön sikerként
könyvelhető  el  a  lehetőségeinkhez  képest,  mely  országos  szinten  is  talán  mondható,  hogy
egyedülálló.

A tagok képzésében szinten tartásában jó hírű és elismert, civil és hivatásos állományú
szakemberek  vettek  részt.  A  teljesség  igénye  nélkül  említhető  a  rendőrség,  a  tűzoltóság,  a
katasztrófavédelem,  az  Országos  Mentőszolgálat  és  egyéb  társadalmi  tevékenységet  végző
szervezetek és egyben az újonnan megalakuló Járási Mentőcsapat alapító tagjai lettünk.

Kapcsolatunk,  valamint  együttműködésünk  a  társszervekkel  nagyon  jól  összehangolttá
vált. Napi kapcsolat továbbra is folyamatos az Önkormányzattal az Önkormányzaton belül is a
közterület  felügyelettel,  a  Rendőrséggel,  a  Katasztrófavédelemmel  -  Tűzoltóságokkal,  és  a
Mentőszolgálattal, állatvédőkkel és a lakossággal a SZEM mozgalmon belül.

A 24 órás Polgárőri feladataink ellátását  a helyi őrsparancsnok figyelemmel kíséri
és támogatja.

 A  Tűzoltási  és  Műszaki  Mentési  tevékenységünket  külön  figyelemmel  kíséri  az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, de főképpen a XX. kerületi Parancsnok.  

De  ellenőrzést  is  hajtottak  végre  ebben  az  évben  tűzoltás  közben,  melyen
egyesületünk megfelelt az elvárásoknak. 

Ennek a kiemelkedő teljesítményű csapatnak, az összehangolt  munkának köszönhetően
tudjuk segíteni  a Gyáli  Lakosságnak,  valamint  a Rendőrőrs dolgozóinak,  akik segítségünkkel
tudják biztosítani a városunk közrendjét, közbiztonságát, illetve annak folyamatos javulását.



2013. év személyi állományának statisztikája:

Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület taglétszáma:                                  77 fő
Vizsgázott Tűzoltó:                                                                                        25 fő
Járőröző állomány:                                                                                         33 fő
Feladat nélküli tag                                                                                                                12 fő
Próbaidős tag                                                                                                                          5 fő
Tiszteletbeli tag:                                                                                                 1 fő
Ifjúsági tagozatos:                                                                                                                31 fő

A különböző munkacsoportokban feladatot ellátó tagjaink:

Elnökség:                                                                                                      3 fő
Felügyelő bizottság:                                                                                      3 fő
Pénzügyi munkacsoport:                                                                               3 fő
Ügyelet központot üzemeltető munkacsoport:                                              5 fő
Járőrvezetői munkacsoport                                                                                                  5 fő
Gépkocsi karbantartó munkacsoport                                                             3 fő
Rádiótechnika karbantartó:                                                                                                  1 fő
Tűzoltó munkacsoport:                                                                                 25 fő
SZ.E.M. munkacsoport:                                                           10 fő
Ifjúsági tagozatot működtető munkacsoport:                                                                       5 fő
Kimenekítéssel, kitelepítéssel foglalkozó munkacsoport:                                12 fő
Ruházatért felelős:                                                                                               1 fő
Tagdíj kezeléséért felelős:                                                                                      1 fő
Igazolványok kezeléséért felelős:                                                                           1 fő
Web oldal és média felelős:                                                                                                 2 fő
Járási mentőcsoport taglétszáma :                                                                                         fő

Folyamatosan szem előtt  tartjuk tagjaink továbbképzését,  így szolgálatteljesítés  közben
precízebb, pontosabb munkát tudnak végezni a Magyar Köztársaság alkotmányos jogrendjének
megfelelően.



Eredményességünk ismertetése 2013. január 1. - 2013. december 31-i
időszakban:

Betörés, lopás, rablás észlelése, azok megakadályozása, helyszínbiztosítása:                  19 esetben
Baleset észlelése, helyszínbiztosítás, forgalomirányítás:                                                  30 esetben
Tűz észlelése, tűzoltás, tűzoltók felvezetése:                                                                    49 esetben
Rendezvénybiztosítás:                                                                                                       46 esetben
Verekedés, rendbontás, garázdaság megakadályozásában segítségnyújtás:                      28 esetben
Műszaki mentés lakosság részére:                                                                                      4 esetben
Orvosi ügyeletnek segítségnyújtás:                                                                                   27 esetben
Tűzszerészeknek segítségnyújtás:                                                                                       3 esetben

Körözött személyek felkutatása:                                                                                         2 esetben
Kárelhárítás, segítségnyújtás közműkárok helyreállításánál:                                            19 esetben
Eltűnt személyek felkutatása:                                                                                              2 esetben
Környezetvédelemmel kapcsolatos események:                                                                 7 esetben
Terület, objektum, személyek ellenőrzése:                                                           napi szintű feladat
Halálesetnél biztosítás:                                                                                                        6 esetben
Rendőrséggel közös egyéb feladat:                                                                                 152 esetben
Riasztó rendszer jelzések ellenőrzése:                                                                             870 esetben
Riasztórendszer pánik jelzése:                                                                                           26 esetben
Riasztórendszer éles betörés jelzése:                                                                                   4 esetben
Egyéb bejelentett események ellenőrzése:                                                                       215 esetben
Rendőrségnek átadott személyek:                                                              közös akció keretén belül
Szervezett akciók:                                                                                                             14 alkalom
Környező településeken segítségnyújtás:                                                                         18 alkalom
Családsegítőnek segítségnyújtás:                                                                                       2 alkalom
Mezőőrséggel közösen végrehajtott intézkedés:                                                                7 alkalom
Közterület Felügyelettel szervezet közös járőrözés, intézkedés,:                                   116 alkalom
+ a tanítási napokon a zebrák biztosítása folyamatosan és szervezett piaci napok égész évben
Ifjúsági Tagozat, után képzés, kiemelkedő szereplés:                                                    183 alkalom
Nappali események:                                                                                                        612 alkalom
 Éjszakai események:                                                                                                    502 alakalom

Az egyesület tagjai által ellenőrzött össz események száma 
2013.01.01-2013.12.31. : 1114 esetben történt, mely a tavalyi évhez

képest csökkent. Talán elmondhatjuk a sok éves munkáknak a
gyümölcse kezd beérni.

A  fenti  adatok  bizonyítják  a  FEGY  Polgárőr  és  Tűzoltó  Egyesület
létjogosultságát, valamint további fejlesztési irányelveink meghatározását. 

A lakosság,  az egyesület  járőröző állományát  folyamatosan értesíti  és
kéri  a segítségünket. Ezek az események, a 24 órás ügyeleti központunkban
rögzítésre kerültek, mely alapján a statisztikai számok az irányadóak.



FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Tűzoltóságának vonulási statisztikája és

munkája:

A 2013. évben a riasztások száma az előző évekhez képest 20% csökkent. Ez a csökkenés nem 
csak megyei szinten, de országosan is megfigyelhető. Ezt a csökkenést magyarázza a csapadékos 
időjárás, valamint az Országos megelőző munka.

2013.évben  egyesületünk  42  vonulást  hajtott  végre,  ebből  31  esetben  vonultunk
tűzesethez,  míg  műszaki  mentésekre  11  esetben  került  sor.  Ezek  közül  is  kiemelkedik  az
évszázad  árvizeként  számon  tartott  nyári  zöldár,  melynek  elhárításában  a  Kormány  által  is
elrendelt veszélyhelyzet felszámolásában Egyesületünk tagsága is részt vett Nagy és Kismaros
térségében, öt napon keresztül, 8 fővel. 

Egyesületünk tűzoltó tagjai a polgárőreink segítségével összesen 2013. 01. 01 - 2013. 12.
31-ig 42 káreset felszámolásában vettek részt, valamint önállóan számolt fel, részint a Fővárosi
rajokkal valamint Monori – Dabasi hivatásos és az Üllői Önkéntes tűzoltókkal közösen.

Ezek a vonulások a ránk rótt kötelezettségekből, valamint Gyál földrajzi elhelyezkedéséből 
adódnak.

Tűzestek során, ahol beavatkoztunk és a fővárosi egységeknek segítséget nyújtottunk a
káresetek kiterjedésének következtében :

- 1 személy elhunyt, 
- 2 személy sérült meg, míg különböző balesetekben ahol szintén be kellett avatkoznunk, 
6 fő sérült személy került megmentésre, elhunyt személy nem volt.

A tűz és káresetek következtében, az elpusztult, és károsodott javak, értéke 
megközelítőleg  kb  : 60millió ft, viszont a megmentett érték felbecsülhetetlen azon személyek 
számára akik életük munkáját veszíthetik el egy káresemény bekövetkezésekor.

Káresetekhez történő vonulás során a gépjármű fecskendő 137 kilométert tett meg Gyál 
területén. Tűzoltóink, tűz és káreset közvetlen elhárításában 19 óra dolgoztak önkéntesen. 

Ezekbe a számadatokba természetesen ez az árvízi védekezés során megtett kilométer, és 
a védekezésre fordított idő nem lett beleszámolva.

Ezen időszak alatt beavatkozó tűzoltóink között sérülés nem történt.

Egyesületünk Tűzoltói Műszaki háttere : Gépjármű fecskendőnk, az idén is a műszaki 
vizsgát követően megkapta a megkülönböztető fény és hangjelzés használatára szükséges 
engedélyt, az ORFK-tól.  

Áprilisban a légzőkészülékeink, kisgépeink éves revíziója bevizsgálása megtörtént. 
Mászó öveink minősítése Egyesületünkkel kötött szerződés alapján, a Fővárosi Katasztrófa - 

védelmi Igazgatóság XX. kerületi tűzőrségén hajtották végre.
Több ellenőrzés és utó ellenőrzés, történt az Egyesületünknél, de kirívó szabálytalanságot 

egyik sem tárt fel. Apróbb hiányosságok felmerültek, melyek pótlásáról azonnali intézkedés 
történt.

Az év végén dec. 12-én, gépjárműfecskendőnk műszaki meghibásodás miatt vonulásra 
képtelen állapotba került, a hibát  alkatrész hiánya miatt és a felmerülő új alkatrész magas 
költsége miatt csak január elején sikerült elhárítani saját Önerőből, mivel máshonnan segítséget 
anyagi támogatást kérésre sem kaptunk, innentől a szer újra vonuló képes volt.



Társadalmi élet :  Egyesületünk kiveszi a részét a város társadalmi életéből.  
Egyre több iskola és óvoda kéri fel tűzoltóinkat bemutatóra a polgárőrséggel karöltve , 

melynek mindig nagy sikere van, nem csak a kicsik, de a felnőttek körében is. 
Itt megemlíteném a Városi Gyermeknapon, az Ady Napon történt bemutatónkat, melynek 

nagy sikere volt itt a társ szervek mint a Gyál rendőrőrs és a helyi orvosi ügyelet is 
közreműködött.

 Tevékenyen részt vettünk az Újonnan megalakuló  Országos Tűzvédelmi bizottság által 
szervezett bemutatókon, városunk Egyházainak rendezvényein is.
 Természetesen rendszeresen segítséget nyújtunk ifjúsági polgárőreinknek a Katasztrófa 
védelmi versenyre történő felkészülésekben, melynek köszönhetően kiemelkedő helyezéseket 
értek el az ifjúsági csapataink.

Ezen felül különböző filmforgatásokon nyújtottunk biztosítói szerepet.

Pályázatok : Elmondhatjuk, hogy eddig 2008-óta minden évben pályáztunk a Fővárosnál 
és a Tűzoltó szövetség által meg hírdetett pályázatokon és kisebb nagyobb összegeket, valamint  
felszereléseket nyertünk, mely felszerelések összértéke a mai nap több mint tíz millió forintot 
tesz ki. 

Az idei év elején egy pályázatot írtak ki, melyben felszerelésekre, védőcsizmákra 
pályáztunk és nyertünk 401.141 ft értékben, melyet év végén vehettünk át. 

Ezekre a felszerelésekre szükség van a kárelhárítás során. A pályázat lehetővé tette, hogy 
ezeket a védő, és szak felszereléseket, nem kell megvásárolni, ezzel is segítik munkákat.

Az idei árvizet követően, további pályázati forrás nyílt meg azon egyesületek számára, 
akik részt vettek a védekezésben, így egyesületünk számára is. 
Ezen a második pályázaton 500.000 ft támogatást nyertünk, melyet havi bontásban, számla 
ellenében a közműköltségeink csökkentésére (fűtés, világítás, telefonra) tudunk fordítani. Ezen 
támogatást már januártól tudjuk érvényesíteni, mivel a támogatási szerződés is megkötésre került 
2013-ban.

A jelen: A rendkívüli téli hó helyzetre és a 2012-ben bekövetkezett szélsőséges időjárást 
figyelembe véve, az esetlegesen e miatt bekövetkezett katasztrófa helyzetekre a felkészülés, 
felkészítést, időben elkezdtük, a tett intézkedéseket a BM.OKF és az FKI. illetékes  szervei felé, 
jeleztük.

A jövő : A BM. OKF megadja a lehetőséget, az arra alkalmas ÖTE - nek, így 
Egyesületünknek is, hogy önálló beavatkozást végezzenek, bizonyos kereteken belül, 
meghatározott óraszámmal. A Magyar Tűzoltó Szövetség és az OKF vezetői, a jelenlegi állás 
szerint tárgyalásokat folytatnak, az előírt óraszám, valamint az éves keret összeg módosításáról.   
A BM. OKF által nyújtott segítség módjáról és mértékéről.
Az éves szabadon felhasználható keretösszeg, jelenlegi állás szerint 2.000.000 ft /év a pályázati 
forrásokon felül, az erre számított készenlétbe töltendő idő 3000 ó /év. Végleges adatok még 
nincsenek, a felkészülést, természetesen, ha tárgyalásos formában is, de megkezdjük.

Az év vége felé tevékenyen részt vettünk a Gyáli Járási mentőcsoport megalakításában, mely 
csoportba nem csak a törzset, hanem a gerincet is egyesületünk tagsága adja

A Budapesti és a Megyei Tűzoltó szövetségekkel is jó a kapcsolatot tartottunk fent.
Tűzoltó parancsnokunk továbbra is Megyei Tűzoltó Szövetség elnökségi tagjaként tevékeny-

kedik és segíti egyesületünk munkáját.
Az egyesületünk elnöke pedig a Fővárosi és Pest Megyei Katasztrófavédelmi Tűzmegelőzési 

bizottság tagja lett.



 
Idén is elsőként képviselhettük városunk polgárságát, a Szent István napi körmeneten, és a 

Római Katolikus plébánia kertjében megszervezett gyermektáborban is, ahol egy rögtönzött be-
mutatóval imitáltuk a tűzoltói tevékenységünket.

 

Sajnos az idei évben az előzőhöz hasonlóan, komolyabb fejlesztés, nagy értékű szakfelszere-
lés beszerzésre nem került. 

Sajnos, a könnyű műszaki mentőszerként engedélyezett, és 2012.áprilisáig  üzemelő Opel 
személygépkocsi motorja a használat miatt tönkrement, melyet a támogatások és pályázatok hiá-
nya miatt nem tudtunk megjavítatni így 2014. tavaszán végleg forgalomból való kivonásra kerül. 

A védőfelszereléseink nagy része  jövőre cserére,  pótlásra szorul. 
Ez jelenleg megoldhatatlan feladatnak látszik, egy olyan helyzetben ahol a tűzoltóságok 

diszlokációja miatt egyre több feladat hárul az Önkéntes Tűzoltó Egyesületekre.
A Budapesti Tűzoltó Szövetség, Pest Megyei Tűzoltó Szövetség munkáiban részt vettünk,

végrehajtottuk az OPSZ Katasztrófavédelmi Munkabizottság 2013. évi munkatervébe foglaltakat.

Rendszeresen  megjelentünk  a  HÖTOSZ-LŐTOSZ  (Hivatásos  Önkormányzati
Tűzoltóságok Szövetsége - Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége) által
szervezett szimpóziumokon is.

Problémáink, terveink:

Előző  évekhez  képest  a  terveink  nagymértékben  nem változtak,  mivel  ezen  feladatok
megoldásában az Önkormányzat támogatása elengedhetetlen.

Szeretnénk  fűthető,  önálló,  és  funkciójában  alkalmas  szertárépületet,  mely  a
központunkkal szoros fizikai földrajzi ( közvetlen ) kapcsolatban van. 

Tagjaink az építésben, felújításban részt tudnak és részt is kívánnak venni amennyiben
segítséget kapunk az Önkormányzattól az ideális gépjárműtároló helyszínének kijelölésében.

  A későbbiekben ez akár a Város védelmi épülete is lehetne.

Szükséges  lenne  egy  Feszítő-vágó  beszerzés  melyre  évek  óta  ígéretet  kapunk  több
szervezettől  is,  ami  egy  komolyabb  közúti  balesetnél  elengedhetetlen  segédeszköze  egy
tűzoltónak.

Sajnos egyesületünk önerőből nem tud egy feszítő-vágó berendezést megvásárolni, melyet
az  „élet  ollója”  néven  is  hívnak,  egy  esetleges  közúti  balesetnél  a  roncsok  közé  szorult
embertársainkon máshogy nem tudunk segíteni,  ezen az eszközön sokszor egy ember élete  is
múlhat. 

Tagjaink  már  a  speciális  tanfolyamon  elsajátították  a  berendezés  kezelését,  és  a  BM
Katasztrófa Védelmi Oktatási központ szervezésében sikeres vizsgát is tettek. 

Városunk  által  szervezett  kiemelt  fontosságú  eseményeket  már  nem  csak
Polgárőrökként,  hanem  Tűzoltóként  is  biztosítjuk  továbbra  is  a  lakosság  védelme
érdekében !



.  

Beszámoló riasztórendszer alakulásáról

A Távfelügyeleti munkacsoport által üzemeltetett rendszerünk ismételten kiválóan műkö-
dött, mely egyben az egyesületünk anyagi mozgatórugója.

Sajnos még mindig a lakosság nem veszi elég komolyan azt a dolgot, hogy téves riasztás 
esetén haladéktalanul telefonáljon a felügyeleti központba. 

Ennek ellenére az általunk felügyelt objektumok védelmét nagyon jól láttuk el, kiemelke-
dő esemény nem történt.

Az előző években történt fejlesztéseknek köszönhetően a megnövekedett igényeket is ma-
gas színvonalon ki tudtuk szolgálni. 

Videós megfigyelő rendszer működik a központban, amit az ügyeletes felügyel. 
Néhány adat a védett objektumok számáról:

2003-ban Magánszemély 286 db
Közület   66 db
Önkormányzati objektum   22 db
Összesen : 374 db

2004-ben Összesen : 481 db 
2005-ben Összesen : 455 db
2006-ban Összesen : 493 db
2007-ben Összesen : 525 db
2008-ban Összesen : 525 db   
2009-ben Összesen : 588 db   
2010-ben Összesen : 610 db
2011-ben Összesen 684 db
2012-ben Összesen : 709 db
2013-ban        új rákötés                                              47 db

lekötés   40 db
Magánszemély 619 db
Közület   77 db
Önkormányzati objektum   24 db
Összesen : 716 db   

Fejlesztési között megvalósult a GPRS alapú riasztás átviteli rendszer kiépítése. 
Eddig 48 új, korszerű berendezés működik a rendszerünkön.
Szolgáltató: TÁVCOM. INFORMATIKAI KFT, mint a TEX MVP adatforgalmi rendszer üze-
meltetője és az ahhoz kapcsolódó GPRS alapú eszközök gyártója és  forgalmazója.

URH rendszerünk és kommunikációnk alakulása 2013-ban.:

Mint köztudott egyesületünk 24 órás ügyeleti központot üzemeltet 1997-óta és természete-
sen vele párhuzamosan 24órás távfelügyeletet kiszálló személyzettel és ez mellé esténként több
fős járőr szolgálat csatlakozik a közbiztonság megóvása érdekében. Az egyesületünk az Önkor-
mányzat segítségével egy önálló URH rendszert tudott kialakítani, melynek sugárzási köre meg-
közelítőleg 50km-es körre tehető, melyhez az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Hír-
közlési felügyelőség megadta az engedélyt. A beavatkozó csapatainknak egyben ezen rendszer a
mozgató rugója is. Ezen felül az ügyeleti központunk fel van szerelve EDR Stabil rádióval, me-



lyen keresztül a katasztrófavédelmet és egyéb társszerveket melyre jogosultságot kapunk és  vo-
nuló csapatainkat elérjük 
Az ügyeleti központunk ezen felül rendelkezik ADSL internet kapcsolattal, több telefon vonallal
( a riasztórendszer biztonságos működtetése érdekében ) és fax modemmel. Ezen felül mobil vo-
nallal is. Sőt a zavartalan működtetés érdekében az energia forrás megszűnésekor külön agregátor
– áramfejlesztő  rendszer indítható be a zavartalan működtetés érdekében. 

A 3-rom járőrautóik mindegyike Stabil URH rádióval van felszerelve ebből kettő GPS-kö-
vetővel ellátott, mely külön segélykérésre is alkalmas.
A tűzoltó fecskendő autónk Stabil URH-val és Stabil EDR-rel rendelkezik.
Ezen felül 18db URH kézi rádiónk van és 2 db EDR kézi rádióval rendelkezünk.

Az elmúlt évben 3db AICOM típusú kézi rádió került felújításra és 4 db AICOM akkumlá-
tor került beszerzésre.

Sajnos a kézi rádióink egyre jobban szolgálattevések és különböző biztosítási feladatok el-
látása során károsodnak és mennek tökre, melyek felújítására külön forrást kell a jövőben biztosí-
tanunk.
  

A Felügyelő bizottság rövid beszámolója:

Az elmúlt évet talán mondhatnám a nyugodtság körvonalazta, mely köszönhető az egységes
odafigyelésnek és egy irányelv megvalósításának. Bár ezen bizottság feladatköre a leg hálátla-
nabb, de nem hibázunk nem adunk feladatot nekik. 

2013-ban a felügyelő bizottság a nyomon követte a pénzügy bizottság munkáját, pénzmoz-
gásokat. 

A tagság részéről a szolgálatteljesítést és a szolgálatban való méltó megjelenést. 
De természetesen a kirívó esteket kivizsgálta és ennek megfelelően 3-tagunkat szóbeli fi-

gyelmeztetésben részesítette és egy tag felfüggesztését kezdeményezte határozatlan időre.

A főzőcsapatunk rövid beszámolója:

Egyesületünk az évek során, számos rendezvényen mérette meg magát a már immár lovag-
gá ütött talán mondhatnám mesterszakácsaink jóvoltából. 

Számos rendezvényről a dobogós helyezéseket hoztuk el az ország több pontján megrende-
zésre kerülő IPA és a Szabadtűzi Lovagrend által megrendezett főzőversenyekről, sőt Romániá-
ból és Szerbiából is eredményes helyezéseket értek el. 

Egyesületünk büszke lehet rá, hogy tagjai között 4 fő a Szabadtűzi Lovagrend lovaggá ütött 
szakácsai.

Egyesületünk tagjai számos Nemzetközi főzőversenyen részt vettek, melyen, mint lovag-
gá ütött Szabadtűzi Lovagrend tagjaiként számos első helyezést hoztak el.

Szabadtűzi lovagrend rendvédelmi főkapitányság polgárőr egységének éves jelentése a kö-
vetkező képen alakult 2013-ban.:

A szabadtűzi lovagrend polgárőr egysége a 2013 as évben 13 versenyen illetve, valamilyen 
gasztronómiai eseményen vett részt. 

Csapatunk 5 lovagot, 4 kormost és 4 apródot számlál, nem számítva a segítőket mivel az ő 
létszámuk folyamatosan változik és gyarapodik az elért sikerek láttán.   

A 2013 as évben 1 lovagot, 4 kormost és 4 apródot avattunk. 



A 13 rendezvény közül, 3 saját szerverveszésű volt, amely helyben történt lebonyolításra, a 
többit ország szerte, illetve egy versenyt Szerbiában vívtunk. Eredményeinkről annyit, hogy csa-
patunk több második több külön díjat vívott ki magának, kiemelkedő teljesítménynek tartom a 

Maglódi és a Szerbiai versenyt, természetesen felnőtt kategóriában mivel apródjaink is ki-
válóan tejesítetek az első Kár pát medencei sütő és főző versenyen.

Természetesen minden rendezvényen igyekeztünk öregbíteni a lovagrend hírnevét, ezért 
örömmel adtunk interjúkat helyi tv csatornáknak, vagy rádiónak és a helyi sajtó is rendszeresen 
írt a lovagrend teljesítményéről. 

A2014 es évben is igyekszünk erőnkhöz mérten minél több versenyen, rendezvényen részt 
venni és a tőlünk elvártakat teljesíteni, a legjobb tudásunk szerint.

Ezúton szeretném megköszönni a lovagrend támogatását, az egyes versenyeken nyújtott se-
gítségért. 

Egyesületi ruházkodásunk:

A polgárőreinket folyamatosan  már 24 éve ugyanazon mintázatú ruházattal szereljük fel.
 Itt az újonnan belépő tagok komplett téli és nyári öltözetet kapnak védőbakanccsal együtt.

Ezen ruházatok egységessé teszik a megjelenést és határozottan kiemelik azon személyeket,
akik ezen ruházatot hordják. A ruházatok természetesen hordozzák az egyesület címerét és nevét, 
melyet a jogszabály is megkövetel. 

2013-ban közgyűlést követően az új tagjaink ruházattal fel lettek szerelve és a régi tagság-
nál elkopott ruházat pótlása folyamatos volt. Itt meg szeretném jegyezni, hogy egy tag téli nyári 
öltözete eléri 60.000 ft-os költséget. 

Sajnos a tűzoltói védőruházatunk egyre jobban elhasználódik, de a magas beszerzési költsé-
geknek köszönhetően egyenlőre ennek cseréje számunkra még várattat magára, mivel ezt az ösz-
szeget az egyesületünk nem tudja kigazdálkodni jelenleg.

 
A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tájékoztatója a 2013. éves

működésről

A Fegy 2013-ben pénzügyi területre (is) vonatkoztatva a belső rend és fegyelem, előző
években elindított megszilárdítását tűzte ki célul. A stabilitás érdekében stratégiai cél a kintlévő-
ségeink folyamatos alacsony szinten tartása. A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület hasonlóan
más gazdasági társaságokhoz megalkotta saját értesítő, figyelemfelhívó, vagy éppen követelésről
számot adó nyomtatványát, levelét. Rendszerünket havonta szűrjük, figyelemmel kísérjük min-
den pártoló tagunk befizetését és szükség esetén a megfelelő időben be is avatkozunk. A törekvé-
sek irányának pozitív elmozdulását igazolja, hogy negyedéves ciklusokban mérve szinte nullára
futtatható kintlévőségünk állománya.

Bevételi forrásaink 95%-ban továbbra is a távfelügyeleti rendszerből, mint végzett tevé-
kenységből származik, a 2013-es évben eddig pályázati forrásokból befolyt összege nagyon sze-
rény. 



2013-ben támogatásként egyedileg, vagy pályázaton megítélt érkezett pénzösszegek:
Pestmegyei Polgárőr Szövetség 2013.02-ben
                                                   2013.12.16.
                                                   2013.12.31.

      30.000.- Ft
     38.500 – Ft
    100.000 - Ft

Országos Polgárőr szövetség    2013.10.15.     132.000 - Ft
Tűzoltó szövetség támogatása eszközben
                             rezsi díjak csökkentésére

    401.141 – Ft
    500.000 – Ft

Önkormányzati támogatás 2012.12.05.

                Összesen készpénzben:
                              felszerelésben :
            2014. re megnyert elszámolás rezsire
össz. bevétele az egyesületnek bruttóban
tartalmazza a támogatásokat, pályázatokat
tagdíjat és különböző számlás bevételeket

     1.500.000.- Ft

       1.800.500.-Ft
        401.141 – Ft
        500.000 – Ft
    24.078.462 - Ft

A pénzeszközök ésszerű, átgondolt beépítése a költségvetésbe megtörtént, ezen eszközök elszá-
molása részben rendben lezajlott, vagy év végéig folyamatban van.

Beruházás szempontjából egész évben tartott a székház technikai fejlesztése, korszerűsíté-
se, időszakos karbantartása. 

Magas prioritást kapott még a tagság egyenruhájának folyamatos cseréje és korszerűsíté-
se, fontos azonban látni, hogy a Fegy állandó tagsága 60 fő feletti létszámot, az Ifi tagozat 30 fő
feletti létszámot feltételez. Az állomány ilyen mérvű növekedése hatalmas költségeket generál az
egyenruha, védő ruházat beszerzése terén, s jelentős anyagi tőkét is helyezve ezen területre csak a
szinten tartás valósult meg.

Célul tűztük ki és el is indultunk azon a területen, ahol a lakosság részére egy sokkal ma-
gasabb szintű betekintés képzelhető el a hétköznapi feladataink területére. Szeretnénk láttatni a
tevékenységünket a mostanitól sokkal pontosabban, közérthetőbben ezért aktívabb és menedzsel-
tebb, továbbá szigorúbb minőségbeli változást generáló struktúrát dolgoztunk ki. Munkánkkal se-
gítségnyújtás, konfliktus megoldás, baleset megelőzés, életveszély elhárítást stb. területén szol-
gáljuk a velünk egy településen élőket.

Az Egyesület összesen tíz fővel továbbra is alkalmazotti jogviszonyt létesített, így a tagsá-
gi viszonyt alkalmazotti viszonyra váltó tagokkal szemben a járőrszolgálat területén sokkal szigo-
rúbb előírásokat tudtunk életbe léptetni, megkövetelni.

A működtetés sikeresen, egész évben folyamatosan biztosított volt. A fejlesztések megva-
lósultak, számlatartozásunk nincs, minden kifizetés megtörtént.

 



FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület (F.I.T.) újonnan induló ifjúsági
tagozatának tájékoztatója:

F.I.T. 2014. február 21-én ünnepelheti meg 5. születésnapját.

A kezdetektől fogva szem előtt tartva a főbb célkitűzéseinket, foglalkoztattuk, képeztük a
fiatalokat az alábbiak szerint:

Olyan képzéseket kapjanak, melyek segítik az összetartozás, önzetlen segítségnyújtás csa-
patban való együttműködés kialakulását.

A gyerekek foglakoztatásával csökkentethetjük az "elkallódás" veszélyét.
Egyesületünket ezúton szeretnénk megfelelően képzett jól megismert fiatalokkal bővíteni,

pótolni a létszámot.
A 2013-as évben is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a FEGY és a F.I.T. állománya mi-

nél jobban megismerje egymást és segítség egymás munkáját. Minél szorosabb bajtársi kötelék
kialakítására törekedtünk.

Mint az előző évben, most is igen sok FEGY tagtársunk segítette a gyerekek képzését,
amit ezúton is szeretnénk megköszönni.

Az elmúlt évben öt fiatal jelezte belépési szándékát a FEGY-be. A felvételük megtörtént.
Mindannyian 3-4 évet töltöttek el  a F.I.T.  állományában aktívan.  Biztos vagyok benne, hogy
hasznára válnak az Egyesületünknek.

Az év során az alábbi tevékenységi körökben folytattunk képzéseket, foglalkozásokat el-
méleti és gyakorlati formában egyaránt az alábbiak szerint:

Taggyűlések megtartása :            48 alkalom
Kat. Véd. elméleti és gyakorlati képzés: 6 alkalom
P.V. versenyen való résztvétel-Üllő, Isaszeg: 2 alkalom
Koszorúzás nemzeti ünnepeken: 2 alkalom
Rendezvénybiztosításnál segédkezés: 7 alkalom
Városi rendezvényeken résztvétel: 9 alkalom
Elsősegélynyújtási gyakorlatok, OMSZ oktatás: 2 alkalom
Tűzoltási gyakorlatok, elméleti oktatások: 9 alkalom
Rendőrségi előadások, közlekedési ismeretek: 2 alkalom
Város ismeret térképes tájékozódás alapján, elmélet-gyakorlat:             5 alkalom
Környezetvédelemmel kapcsolatos akciók-szemétszedés:            2 alkalom
Gépkocsis járőrgyakorlaton való részvétel, nappal és éjszaka:           57 alkalom
Kerékpáros járőrgyakorlat, URH gyakorlat:            11 alkalom
Önvédelmi gyakorlatok: 7 alkalom
Méhészet látogatás: 1 alkalom
Gombaismeret terepen: 2 alkalom
Légpuskalövészet terepen: 2 alkalom
Bemutatók tartása rendezvényeken: 3 alkalom
Kirándulás, múzeum látogatás: 2 alkalom
Csoportos szánkózás: 1 alkalom
Kispályás fociverseny: 3 alkalom

összesen:       183 esemény



A F.I.T. 2013-as személyi állományának statisztikája:
Év végi összlétszám: 31 fő
Az év során belépett tag: 16 fő
Kilépett, lemorzsolódott tag: 21 fő
FEGY állományába lépett: 5 fő

A F.I.T. állományában az öt év alatt, hosszabb rövidebb ideig tartózkodó fiatalok száma
 142 fő.

A gyereke hozzáállása kitűnőnek mondható. Lelkesen vesznek részt a foglalkozásokon.

Tervek a 2014-es évre:

Felkészítés a szokásos P.V. versenyekre. Ez most több munkát igényel, mert sok az
újonnan belépet tagunk.
Létszámbővítés
Kutatási gyakorlatok szervezése
Kirándulások lehetőségének megteremtése
Esetleges nyári táborozás megszervezése

Ezeket a fő irányelveket szem előtt tartva végeztük a munkánkat a 2012-es évben is.

A  beszámoló  alapján  jól  látható  az  egyesület  személyi  állományának  fejlődése,
valamint,  hogy  a  támogatások  elengedhetetlenek  ezen  feladatok  kiemelkedő  színvonalú
ellátásához, végrehajtásához.

Gyál, 2014.február.07.
                         
                                                       



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a közvilágítási szerződés 
megszűnéséből eredő döntések 
meghozatalára  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata mint Megrendelő, és a Lux Invest 2000 Kft. mint Beruházó-Vállalkozó 2004. július 
6. napján közvilágítási feladatátvállalási szerződést kötött egymással, melynek értelmében a közvilágítás 
korszerűsítése-bővítése, az energiaellátásról és a karbantartásról való gondoskodás hitelügylet közbenjöttével a 
Beruházó-Vállalkozó feladata, melyért Megrendelő által havonta fizetett összeg a hitelügylet finanszírozásának 
forrása.  
 
1. 
E szerződést felek a műszaki átadástól számított 9,5 éves határozott időtartamra kötötték. A szerződés 
értelmében Lux Invest Kft-nek már 2004. október 29. napján át kellett volna adnia a beruházást, ezzel szemben a 
tényleges műszaki átadás-átvétel a beruházás megkezdésének eltolódása miatt csak 2005. február 1. napján 
valósult meg. A két időpont eltéréséből fakadóan felek eltérően értelmezték a szerződés megszűnésének 
időpontját is. Ezen ellentmondás feloldása érdekében felek tárgyalásokat folytattak egymással, és azon közös 
álláspontot alakították ki, hogy a szerződés megszűnésének pontos időpontját egy közös nyilatkozatban 
szükséges rögzíteni, amely 2014. július 31. napja lenne. (1. sz. melléklet) 
 
2. 
A szerződés értelmében a beruházott tárgyak tulajdonjogát térítésmentesen Megrendelő részére át kell adni. A 
térítésmentes átadásra azonban az értékcsökkenési leírás futamideje miatt csak 2014. december 31. napján lenne 
lehetőség, a szerződés megszűnésének tervezett időpontjában nem. Ezen időpontban csak úgy vehetné Gyál 
Város Önkormányzata tulajdonba a lámpatesteket és a kiépített infrastruktúrát, ha azok maradványértéke – a 
felek által közösen megállapított 4millió forint – megfizetésre kerül. (1. sz. melléklet) 
 
3. 
Ha a szerződés az 1. pontban leírtak szerint 2014. július 31. napján megszűnik, Gyál Város Önkormányzatának, 
mint a kötelező feladatellátás címzettjének továbbra is gondoskodnia kell a közvilágítás biztosításáról. 
Tekintettel arra, hogy a feladat ellátásához rendelkezésünkre álló infrastruktúrát tételesen még nem ismerjük 
(mivel a Beruházó-Vállalkozó azt még nem adta át részünkre), a legkézenfekvőbb átmeneti megoldásnak az 
kínálkozik, hogy Gyál Város Önkormányzata 2014. augusztus 1. napjával a Lux Invest Kft. és az ELMÜ között 
2014. december 31-ig fennálló energiavásárlási szerződésbe (2. sz. melléklet) a Lux Invest Kft., mint 
energiavásárló helyére belép. Erre maga a szerződés is lehetőséget biztosít. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy 
az éves, rendelkezésre álló kontingens (444,6 MWh) 5 hónapra (2014. augusztusától decemberéig) jutó részét 
16,10 HUF/kWh áron vásárolhatná meg Önkormányzatunk (ami nem pontosan az 5/12-ed része az éves 
megállapított keretnek, hiszen a közvilágítási naptár szerint a különböző évszakok függvényében az egyes 
hónapokban némileg eltér a közvilágítás üzemeltetésére felhasznált energia mennyisége). Ehhez még 
természetesen hozzáadódnak azon költségek, amelyekkel minden energiavásárlónak számolnia kell, ilyen 
például a rendszerhasználati díj és az energiaadó.  
 
A szerződésbe belépés szükségképpen eredményezi a hálózathasználati és hálózatcsatlakozási szerződésekbe 
belépést is (amely eddig szintén a Lux Invest Kft. és az ELMÜ között állt fenn), ennek azonban anyagi vonzata 
nincs. 
 
Amennyiben a tulajdonunkba kerülő eszközökről pontos információval rendelkezünk, megkezdhető az 
üzemeltetés-karbantartás tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás előkészítése, így 2015. január 1. napjától 
a közvilágítási hálózat üzemeltetését és karbantartását terveink szerint közbeszerzési eljárás keretében 
kiválasztott vállalkozó végzi majd.  
 



4. 
Azon 5 hónap alatt, amikor az Önkormányzat a közvilágítás üzemeltetése érdekében közvetlenül az ELMÜ-től 
vásárolja az energiát, szükséges a karbantartásról külön is gondoskodni. E tárgyban azonban megalapozott 
döntés még nem hozható, mivel az ajánlatkéréshez szükséges eszközlista nem áll még rendelkezésünkre.  
. 
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. hozzájárul ahhoz, hogy a Lux Invest 2000 Kft-vel fennálló közvilágítási feladatátvállalási szerződés 

hatályát a felek egy közös nyilatkozattal 2014. július 31. napjával megszüntessék; 
 
2. egyetért azzal, hogy a lámpatestek és a kapcsolódó infrastruktúra tulajdonba vételével egyidejűleg az 

eszközök maradványértéke, 4.000.000 Ft a Lux Invest 2000 Kft részére megfizetésre kerüljön;   
 
3. hozzájárul ahhoz, hogy Gyál Város Önkormányzata az 1. pontban rögzített időpontban a Lux Invest 

2000 Kft és az ELMÜ közötti energiavásárlási szerződésben és a kapcsolódó szerződésekben a Lux 
Invest Kft. helyére lépjen.  

 
4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.  
  
 

Határidő: 2014. április 15. 
Felelős:  polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens 
 
Gyál, 2014. március 4. 
 
 
 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
 

 

 

 





























 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Ady Endre Általános 
Iskola, a Gyáli Bartók Béla Általános 
Iskola és a Gyáli Zrínyi Miklós Általános 
Iskola alapdokumentumának módosításhoz 
való hozzájárulásra 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyáli Tankerületének vezetője 2014. február 4. napján kelt 
levelében jelezte, hogy a Gyáli Ady Endre Általános Iskola, a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola és a Gyáli 
Zrínyi Miklós Általános Iskola alapdokumentumának átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy az iskolák a 
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelés-oktatása alapfeladatán belül bizonyos feladatokat szükséges 
feltételek hiányában nem tudnak ellátni, ezért az iskolák alapdokumentumaiban alapfeladatok kerülnek törlésre. 
(1. sz. melléklet) 
 
A Gyáli Ady Endre Általános Iskola nem rendelkezik az értelmi, érzékszervi, beszédfogyatékos illetve 
halmozottan fogyatékos tanulók integrált neveléséhez–oktatásához szükséges feltételekkel, ezért a szakmai 
alapdokumentum sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása alapfeladatok közül törlésre 
kerülnek az értelmi, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos megnevezések. A 
módosítás után a Gyáli Ady Endre Általános Iskola a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-
oktatása alapfeladatán belül mozgásfogyatékos, autizmus spektrumzavarral és egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzdő tanulókat tud majd ellátni. 
 
A Gyáli Bartók Béla Általános Iskola és a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola nem rendelkezik a 
mozgásszervi, érzékszervi illetve autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók integrált neveléséhez–oktatásához 
szükséges feltételekkel, ezért a szakmai alapdokumentum sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-
oktatása alapfeladatok közül törlésre kerülnek a mozgásszervi, érzékszervi fogyatékos illetve autizmus 
spektrumzavarral küzdő megnevezések. A módosítás után az érintett két intézmény a sajátos nevelési igényű 
tanulók integrált nevelése–oktatása alapfeladatán belül értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan 
fogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulókat tud majd ellátni. 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gyáli Tankerülete a tervezett módosításokat az érintett 
intézményekkel egyeztette, a módosításokra vonatkozó beleegyező nyilatkozatokat az érintett intézményvezetők 
a KLIK Gyáli Tankerülete felé megtették. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a KLIK, mint 
fenntartó dönt a köznevelési intézmény feladatának megváltoztatásáról. A 83. § (3) bekezdés c) pontja, illetve a 
(4) bekezdés h) pontja szerint a fenntartó a köznevelési intézmény feladatának megváltozásával kapcsolatban 
összefüggő döntése előtt köteles beszerezni az önkormányzat véleményét. 
 
A fentiek alapján kérem szíves hozzájárulásukat az érintett iskolák alapdokumentumainak módosításához a 
határozati javaslat elfogadásával. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. egyetért a Gyáli Ady Endre Általános Iskola alapdokumentumának módosításával, az alábbi 

szövegezéssel: 
 „6.1.1.4. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos és 

autizmus spektrumzavar és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők)” 
 
 



 
 
2. egyetért a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola alapdokumentumának módosításával, az alábbi 

szövegezéssel: 
 „6.1.1.4. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (értelmi fogyatékos, 

beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők)” 
 
3. egyetért a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola alapdokumentumának módosításával, az alábbi 

szövegezéssel: 
 „6.1.1.4. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (értelmi fogyatékos, 

beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők)” 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
Gyál, 2014. március 3. 
 
 
 
 
 

Pánczél Károly 
alpolgármester 

 
 

 

 

 

















 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a gyáli óvodák 2013-2018-ig 

tartó továbbképzési időszakra vonatkozó 
továbbképzési programjainak és a 
2014/2015. nevelési évre vonatkozó 
beiskolázási terveinek elfogadására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 62. § (1) bekezdés k) 
pontja alapján a pedagógusnak joga van részt venni a pedagógus-továbbképzéseken, valamint joga van arra, 
hogy folyamatosan képezze magát.  

Az Nkt. 62. § (2) bekezdés szerint a pedagógus kötelezettsége, hogy hétévente legalább egy alkalommal 
továbbképzésen vegyen részt. Megszüntethető – alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel – annak a 
pedagógusnak a közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vesz részt, vagy 
tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés ez első minősítés előtt kötelező. Mentesül a 
továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki betöltött az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt 
venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben. 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők 
juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. kormányrendelet (továbbiakban: Ptr.) 4. § (1) bek. szerint a 
pedagógus továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére 
szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen 
foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez.  

A Ptr. 4. § (2) bekezdés szerint a pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél megszerzését 
követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, amelyben az ötvenötödik életévét betölti, 
augusztus hónap utolsó munkanapjáig részt vesz a kötelező hétévenkénti továbbképzésben. 

A Ptr. 10. § (1) bekezdése szerint a szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul az alap- és mesterképzésben 
megszerzett ismeretek és jártasságok megújításához, kiegészítéséhez, a pedagógus-munkakörrel együtt járó 
feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, a pedagógus pályára való alkalmasság fejlesztéséhez, 
továbbá bármelyik felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel betölthető pedagógus-munkakörben 
hasznosítható, az alap- és mesterképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismereteket nyújt. 

A Ptr. 1. § (2) bek. előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény vezetője középtávú, öt évre szóló 
továbbképzési programot készít, a továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérést követően 
a fenntartó fogadja el, ez a rendelkezés 2013. október 1-jétől került be a Ptr-be. (módosította a 346/2013. 
(IX.30.) Kormányrendelet) 
 

Jelenleg a 2013. szeptember 1-jétől - 2018. augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozó továbbképzési program 
van érvényben. A továbbképzési program felülvizsgálatára évente egy alkalommal kerül sor a fenntartóval 
egyeztetve.  

A Ptr. 1. § (3) bekezdés szerint a nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására 
egy nevelési évre szóló beiskolázási tervet készít minden év március 15-ig a szakmai munkaközösség 
közreműködésével. A továbbképzési program és a beiskolázási terv elfogadása előtt be kell szereznie a 
közalkalmazotti tanács véleményét. 

A Ptr. értelmében a fenntartó ellenőrzi a beiskolázási terv pedagógiai programmal való összhangját, valamint a 
törvényességét, beleértve a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak megtartását. 
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Az előterjesztés mellékletét képező továbbképzési- és beiskolázási terveket az intézményvezetők a 
2013. X. 1-jétől hatályos szabályozásnak megfelelően készítették el, azokat az óvodák nevelőtestületei és 
Közalkalmazotti Tanácsai elfogadták. (1-3. sz. melléklet) 

A továbbképzési programok a Helyi Pedagógiai Programokkal összhangban vannak, azok felülvizsgálata során 
törvényességi hiányosságok nem merültek fel. 

A képzések finanszírozásához sajnos állami normatívát nem kap az Önkormányzat. A 2014/2015. 
nevelési évre vonatkozó beiskolázási tervekben szereplő összegekből az őszi időszakra vonatkozó (I. félévi) 
képzési költségek az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.3.) önkormányzati rendeletének 
általános tartalékán lévő összegből finanszírozhatóak. A 3 óvoda vonatkozásában ez az összeg 1.031.000,- Ft. 
(kimutatás: 4. sz. melléklet) A II. félévi és a következő nevelési év I. félévi továbbképzési költségeit az 
intézményvezetők a 2015. évi költségvetési koncepció készítésekor kötelesek jelezni. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat támogatására. 

 

Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

1. megismerte a fenntartásában lévő Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tátika Óvoda és Gyáli Tulipán Óvoda 
2013-2018 továbbképzési időszakra vonatkozó továbbképzési programjait és a 2014/2015. nevelési évre 
vonatkozó beiskolázási terveit. A felülvizsgálat során megállapította, hogy a továbbképzési programok 
és a beiskolázási tervek az óvodák pedagógiai programjával összhangban vannak, azok végrehajtása 
törvényes; 

2. elfogadja a fenntartásában lévő Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tátika Óvoda és Gyáli Tulipán Óvoda 
2013-2018 továbbképzési időszakra vonatkozó továbbképzési programjait és a 2014/2015. nevelési évre 
vonatkozó beiskolázási terveit; 

3. megállapítja, hogy a fenntartásában lévő Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tátika Óvoda és Gyáli Tulipán 
Óvoda 2014/2015. nevelési évre vonatkozó beiskolázási terveiben szereplő 2014/2015-ös nevelési év I. 
félévére jutó költségek fedezete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.3.) 
önkormányzati rendeletének 5. számú mellékletében szereplő általános tartalék terhére biztosítható, 
legfeljebb az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő felosztásban 1.031.000,- Ft. összegben; 

4. felkéri az intézményvezetőket, hogy a jövőben is a pedagógusok azon képzéseken való részvételét 
támogassák, illetve tervezzék a beiskolázási tervben, melyek a pedagógusok munkaköréhez szorosan 
kapcsolódnak és a minőségi óvodai nevelést segítik elő. Felkéri továbbá az intézményvezetőket, hogy 
az elfogadott továbbképzési program és beiskolázási terv alapján a Gyáli Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Adó Irodája felé jelezzék a továbbképzések 2014. évi tényleges bekerülési költségét és a 
költségvetési koncepció készítésekor a 2015. évi várható továbbképzési költségeket.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
Gyál, 2014. március 10.  
 
 
          Pánczél Károly 
          alpolgármester 
 
Az előterjesztés a 2014. évi költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 
 Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

































































































Időszak/intézmény

Liliom Tulipán Tátika Összesen

2014. őszi félév (2014.09.01-
12.31.)

340.000 411.000 280.000 1.031.000

2015. tavaszi félév (2015.01.01-
08.31.)

345.000 244.000 290.000 879.000

Összesen 685.000 655.000 570.000 1.910.000

Beiskolázási tervek költségei a 2014/2015. évre



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a Városi Egészségügyi 
Központ működéséről 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 242/2012. (XI.29.) határozatával elfogadott 2014. évi 
munkaterve alapján a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetője köteles beszámolni az intézmény 
működéséről.  
 
Az intézményvezető elkészítette a 2013. évi működésről szóló beszámolót. (1. sz. melléklet) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt beszámoló alapján hozza meg döntését. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Központ 2013. évi működésről 
készült beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előerjesztést tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
 
 
Gyál, 2014. március 10. 
 
 
 
 
 
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 



 
 
 
 
 

 
Városi Egészségügyi Központ   

 
 
 
 

2013. évi 
 
 
 

Szakmai beszámoló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyál,  2014. március  06. 
 
 



Feladatellátás általánosságokban 
 
A Városi Egészségügyi Központban felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás, 
fogorvosi alapellátás, járóbeteg szakrendelés és 24 órás háziorvosi (felnőtt-
gyermek) ügyelet működik. A felnőtt háziorvosi szolgálatot nyolc háziorvos, a 
gyermek háziorvosi szolgálatot négy gyermekorvos látja el. A háziorvosok 
rendelési ideje napi négy óra, a területi (lakáson történő) betegellátás további 
négy órában történik. A gyermekorvosok is napi nyolc órában látják el a 
gyermekeket. Három óra a rendelési idő, a többi tanácsadás és a területen 
végzett munka. A fogorvosaink négy praxisban, napi hat óra rendelési idővel 
látják el a betegeket, hárman az Egészségügyi Központban, egy fogorvos külön 
magán rendelőben rendel, valamennyien területi ellátási kötelezettséggel látják 
el munkájukat. 
 
Az alapellátás orvosi vállalkozóként dolgoznak az új felnőtt háziorvos, dr. Tóth 
Andrea kivételével, akit a 2013. február 01-től megüresedett, volt Ghassan 
praxisba vettünk fel pályáztatás útján. A feladat ellátás az Önkormányzattal 
kötött szerződés alapján történik. A finanszírozás az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés útján valósul meg.  
Az alapellátás minden orvosa saját maga biztosítja a feltételeket a praxis 
működtetéséhez, kivéve a rendelőket, melyek az önkormányzati tulajdonban 
vannak. A közüzemi és egyéb díjakat az Egészségügyi Központnak havonta 
fizetik differenciáltan, számla ellenében a rendelő nagyságától függően. A 
betegek gyógyító-megelőző ellátása, a gondozás, az önkormányzat vagy civil 
szervezetek által szervezett programokban való részvétel, kötelező 
továbbképzések mind hozzá tartoznak  mindennapi munkájukhoz.  
 
Az ügyeleti ellátás az Internationale Ambulance Mentőszolgálattal kötött 
megbízási szerződés keretében történik. Az ügyelet ún. vegyes ügyelet, azaz a 
felnőtteket és gyermekeket egyaránt ellátja napi 24 órában, ezzel nappal 
tehermentesíti orvosainkat a nap közben érkező sürgős hívások tekintetében. Az 
ügyeleti ellátás finanszírozása részben az OEP által a lakosság szám alapján 
(éjszakai és hétvégi ügyelet), részben az Egészségügyi Központ 
költségvetéséből történik (a nappali ügyeleti ellátás) a szerződésben foglaltak 
szerint. A Városi Egészségügyi Központ a gyáli házi gyermekorvosok kis száma 
( 4 fő) alapján nem is tudná biztosítani önállóan a gyermek ügyeletet, a felnőtt 
ügyelet önálló működtetése se lenne lehetséges. 
 
Az alapellátáshoz tartozó védőnői és iskola egészségügyi ellátás külön épületben 
a Kőrösi út 136-ban található. Hét védőnő területi védőnői feladatokat lát el 
(terhes gondozás, a 0 – 7 éves korosztály ellátása), két védőnő iskola védőnői 
feladatokkal van megbízva. Hosszú idő után 2013-ban végre sikerült az üres 
területi védőnői praxist betölteni. 



 
A járóbeteg szakellátás a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház kihelyezett 
szakrendeléseként üzemel. Egyes szakrendelések jól, mások kevésbé jól, 
egyesek meg egyáltalán nem működnek. A gyakorlat azt mutatja, hogy ott, ahol 
a kórház rendelkezik nagyobb kapacitásokkal vagyis nincs orvoshiány, jól 
működteti szakrendeléseit, ilyen a laboratórium, nőgyógyászat, orr-fül-gége, 
szemészet, reumatológia, akadozó az urológia, kardiológia és hosszú ideje 
egyáltalán nincs ortopédia (mint máshol nagyon sok helyen szintén nincs 
szakember hiányában). Továbbra se mondtunk le egy általános és traumatológiai 
sebészeti szakrendelés beüzemeléséről, de jelen pillanatban a szakmai minimum 
feltételeket (röntgen), nem tudjuk biztosítani. 
 
Bevételi fő forrásunk egy részét továbbra is Gyál Város Önkormányzata 
biztosította 2013. évi költségvetésünkben - 47.630 eFt -, másik részét az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár szakfeladatra kötött szerződések szerinti 
finanszírozása - költségvetési terv szerint 52.182 eFt -, melyet sikerült jelentősen 
túlteljesíteni. Ennek egyik oka, hogy a 1482-es felnőtt háziorvosi praxist 2103. 
február 01-el az Egészségügyi Központ működteti és kapja rá a finanszírozást, 
másrészt az év folyamán két alkalommal volt az alapellátásban béremelésre 
fordítható emelkedés. Végül a bevételi források kisebb hányadát a saját 
bevételek (15.065 eFt) adják, mely a vállalkozó praxisok befizetéseiből és 
rendelői bérleti díjakból tevődik össze. Intézményünk saját bevételének 
teljesítéséhez minden olyan létező bevételi forrást kihasználtunk, mely segíti 
költségvetésünk egyensúlyban tartását.   
 

Bevételi források összetétele 2013 (eFt-ban)

68685

15065

47630 OEP finanszírozás

Saját bevétel

Önkormányzati tám.

 
 

 
2013 áprilisában, mint minden évben új OEP szerződéseket kötöttünk az éves 
lakosságszám változás miatt és ismét sikerült a külterületi lakosok után járó 
finanszírozást is érvényesíteni, ezért háziorvosaink éves szinten praxisonként 
324 eFt többletbevételhez jutottak, mely az összes praxisra számítva meghaladja 
a 3 millió forintot. 
 
Fentiek ellenére az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozása, mint 
már évek óta, nem fedezi minden szakfeladaton a tényleges működtetési 
költségeket, személyi juttatásokat, ez különösen érvényes a védőnői, 
iskolaorvosi és ügyeleti ellátásokra, ezért az Egészségügyi Központ 



gazdálkodása 2013-ban is takarékos volt. Ettől függetlenül, Gyál Város 
Önkormányzatának anyagi segítségével sikerült a 2013-as Semmelweis napra 
minden dolgozónknak egy havi jutalmat adni, valamint decemberben a 
többletfinanszírozásból a védőnőknek egyszeri juttatást biztosítani. 
 
 
Továbbra is egyre több gondot okoznak (és fognak okozni) a személyi 
problémák. Orvosaink átlag életkora egyes területeken bőven meghaladja 60 
évet, egyre nehezebb lesz helyettesítésükről, pótlásukról gondoskodni, mely 
országos jelenség. Jelentősen javított az átlagon az új doktornő üdén fiatal 
életkora (29 év), de ez nem oldja meg a helyzetet teljesen, figyelembe véve 
némely orvosunk egészségi állapotát. 
 
 
Prevenciós tevékenységünket az elmúlt évben is folytattuk, 2013. július hó 30. 
és 2012. augusztus hó 26. között ismét megrendezésre került a 30 év feletti 
felnőtt lakosságot érintő tüdőszűrés, mely ebben az évben már a legkorszerűbb 
digitális számítógépes technikával készült. Ez a gép jóval alacsonyabb 
sugárterhelés mellett kiváló, részlet gazdag mellkas felvételt készít. A szűrésre 
kötelezett 14.162 lakosból 6.442-en jelentek meg vizsgálatra, 693 fő érvényes 
lelettel igazolta szűrését, így elmondható, hogy az érintett korosztály 50,3 %-a 
részt vett. A megjelentekből 293 főt küldtek további vizsgálatra. 
 
 
Felhalmozási kiadásaink, nagy értékű szakmai beszerzéseink 2013-ban 1 db 
Visualix háziorvosi szoftver és 1 db SA 50 típusú audiométer (hallásvizsgáló) a 
védőnői szolgálatnak, valamint az év végén a takarítás-mosatás önálló 
működtetésével kapcsolatos gépek, eszközök (Modular takarító kocsik, 
mosógépek stb.) beszerzése volt saját erőből, ezzel a 2014-es évben tovább 
tudjuk csökkenteni kiadásainkat. 
 
 
Az Egészségügyi Központ  felújításával kapcsolatos egyeztetések lezajlottak, a  
tervek elkészültek és 2013 decemberében az építési engedélyeket megkaptuk, 
így nincs akadálya 2014-ben a munkák megkezdésének, mely teljes egészében 
önkormányzati forrásból, önerőből történik. 
 
 
 
 
 
 
 



A Városi Egészségügyi Központnál 2013-ban több ellenőrzés is volt, ezek az 
alábbiak voltak: 
 
 
Külső szerv által végzett ellenőrzések 
 
1./ az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzügyi Ellenőrzési Osztálya 2013. 
szeptemberében célellenőrzést végzett az Egészségügyi Központ 
Egészségbiztosítási Alapból kapott finanszírozásának a finanszírozási 
szerződésében meghatározott egészségügyi szolgáltatásokra történő 
felhasználásának vizsgálatáról a teljes 2012-es év és a 2013. január 01 – 2013. 
szeptember 10. közötti időszak vonatkozásában, valamint a törvényben 
kötelezően előírt védőnői béremelés munkáltatói megadásáról.  A lezárult 
vizsgálatról jegyzőkönyv készült 2013. október elején, mely szerint a Városi 
Egészségügyi Központ a finanszírozásra kapott összegeket szabályosan, a 
szerződésben meghatározott feladatokra és a védőnők béremelésére fordította. 
 
 
2./ Budapest Főváros Kormány Hivatala Dabasi-, Gyáli Kistérségi 
Népegészségügyi Intézete (volt ÁNTSZ) a 2013-ban három szakmai ellenőrzést 
végzett rendelőinkben, mely főleg a védőnői tevékenység működésére 
vonatkozott. A működést akadályozó, korlátozó okokat nem találtak, de 
kifogásolták a védőnői épület zsúfoltságát, javasolták pár védőnő behozását az 
Egészségügyi Központba. A felújítás során, ha minden igaz, tudunk az 
épületben új rendelői helyiségeket kialakítani 3-4 védőnő számára, elméletileg a 
feladat megoldható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szakmai tevékenység részletesebben: 
 
 
I. Általános járóbeteg ellátás 
 
1.1.1. Felnőtt háziorvosi alapellátás 

 

Feladata a Gyál Város Önkormányzata által rendeletben meghatározott, a 
felügyeleti szervekkel egyeztetett területi ellátási kötelezettség, valamint a hozzá 
társadalombiztosítási igazolvánnyal bejelentkezett állampolgárok 4/2000.(II.25.) 
Eü.M. számú rendelet alapján történő ellátása. A 8 felnőtt háziorvosi praxis a 
Városi Egészségügyi Központ rendelőiben, a jóváhagyott rendelési időben látja 
el kötelezően Gyál városának 14 év feletti lakosságát, 20.217 főt, ezen 
túlmenően a beteg lakásán végzik a tevékenységüket. Hatáskörüket a 1997. évi 
CLIV. Törvény és az Egészségügyi Minisztérium Szakmai protokollja határozza 
meg. A helyettesítés rendjét az ÁNTSZ engedély és az OEP szerződés határozza 
meg. 
 
 
Statisztikai adatok, praxis, lakosság, kártyaszám 
 
Felnőtt háziorvosi lakosság kártya kártyaszám kártyaszám az átlaghoz 

praxisok szám szám a lakossághoz átlag viszonyítva 
  (fő) (db) viszonyítva (1 praxisra) (%) 

1009 2 337 2 582 110,48% 2 351 110% 

1010 2 383 2 699 113,26% 2 351 115% 

1011 2 436 2 833 116,30% 2 351 121% 

1012 2 477 2 101 84,82% 2 351 89% 

1013 2 702 2 417 89,45% 2 351 103% 

1014 2 683 2 191 81,66% 2 351 93% 

1447 2 703 2 415 89,35% 2 351 103% 

1482 2 496 1 565 62,70% 2 351 67% 

átlag 2 527 2 350       

      

Összesen 20 217 18 803   2 351   

 
A táblázatból látható, az egy orvosra jutó lakosságszám 2337 és 2703 fő között 
mozog, az átlag 2527 fő. A leadott kártyaszám, azaz a ténylegesen bejelentkezett 
betegszám  2351 fő egy praxisra számítva, mely jóval magasabb az országos 
átlagnál. A felújítás után sort kell keríteni a praxisok számának növelésére egy 
új orvosi rendelő kialakításával. 

 



Forgalmi adatok a 2013. évi jelentések alapján 
 

felnőtt háziorvos rendelésen lakáson összesen 1 rendelésre 
forgalmi adatok megjelent ellátott   jutó beteg * 
(praxisonként) (fő) (fő) (fő) (fő) 

1009 11 874 1 412 13 286 53 

1010 12 069 1194 13 263 53 

1011 17 727 1112 18 839 75 

1012 11 175 669 11 844 47 

1013 9 389 708 10 097 40 

1014 6 288 354 6 642 26 

1447 11 139 1 043 12 182 49 

1482 6 097 183 6 280 25 

átlag 10 720 834 11 554 46 

          

összesen 85 758 6 675 92 433   

 

* 2013-ban 251 munkanappal számolva 
 
Az előbbi adatokból látszik, hogy felnőtt háziorvosaink Gyál felnőtt 
lakosságának majdnem ötszörösét (92.433 főt) látták el 2013-ban, másképpen 
fogalmazva minden gyáli felnőtt lakos évente 4,5 alkalommal fordult 
háziorvosához. A betegek majdnem 10%-ának ellátása a lakáson történt. Egy 
házorvos naponta átlagosan 46 beteget lát el (az adatok szórása 25-től 75-ig). 
 
 
Szakmai tevékenység 2013 
 

felnőtt háziorvosok ellátott RTG-re szak- kórházba nővér  
szakmai adatok betegek laborba rendelőbe utalt lakáson 

praxisonként   utalt utalt   ellátott 

1009 13 286 1 737 757 94 41 

1010 13 263 881 1 255 15 580 

1011 18 839 6 722 1 715 305 204 

1012 11 844 1 057 797 16 511 

1013 10 097 3 327 1 468 39 338 

1014 6 642 2285 1 052 36 140 

1447 12 182 3 218 1 342 36 278 

1482 6 280 901 445 30 39 

1 praxis átlagosan 11 554 2 516 1 104 71 266 

százalékban   21,8% 9,6% 0,6% 2,3% 

összesen 92 433 20 128 8 831 571 2 131 

 



A rendelésen megjelent betegek 21,8%-ánál kértek RTG vagy laboratóriumi 
vizsgálatot és a betegek 9,6 %-át küldték további szakorvosi vizsgálatra. 
Fekvőbeteg gyógyintézetbe a betegek 0,6 %-a került. A körzeti ápolók által 
lakáson ellátott 2.131 számú eset (a felnőtt lakosság több mint 10%-a) mutatja a 
területi gondozást igénylő betegek nagy számát. 
 
Személyi feltételek 
 
Felnőtt háziorvosaink mindegyike rendelkezik háziorvosi vagy azzal jogszabály 
szerint egyenértékű szakorvosi vizsgával, illetve 10% rendelkezik egyéb 
szakvizsgával is. Már ma is gondot jelent, hogy orvosaink átlag életkora 55 év 
(köszönhetően a fiatal új doktornőnek) és egyre nehezebben tudják hosszabb 
betegség, táppénz, szabadság esetén helyettesítésüket megoldani. Fokozza a 
gondot, hogy a meghirdetett háziorvosi állásokra jelentkező egyáltalán nincs, 
praxist eladni képtelenség. Az asszisztensek a szükséges végzettséggel 
rendelkeznek. 
 
Tárgyi feltételek 

Minden háziorvosi rendelő rendelkezik a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben 
előírt szakmai minimum feltételekkel, sőt a praxisokban az előírtakon kívül 
számos, a betegek ellátását, gyógyítását, gyorsabb diagnózisát eredményező 
orvosi eszközök, műszerek is megtalálhatók, köszönhetően a 2013-ban indult 
eszközvásárlási támogatásnak. 

Orvosaink szakmai munkájának színvonalát jól jelzi, hogy 2013-ban sem 
érkezett szakmai munkájukra panasz, kifogás vagy észrevétel.  

 

 
1.1.2. Gyermek háziorvosi alapellátás 
 
Feladata a Gyál Város Önkormányzata által rendeletben meghatározott, a 
felügyeleti szervekkel egyeztetett területi ellátási kötelezettség, valamint a hozzá 
társadalombiztosítási igazolvánnyal bejelentkezett 0-18 éves lakosok 
4/2000.(II.25.) Eü.M. számú rendelet alapján történő ellátása valamint a 
praxishoz rendelt oktatási-nevelési intézményekben történő ellátás biztosítása.  
A 4 db gyermek háziorvosi praxis a Városi Egészségügyi Központ  rendelőiben, 
a jóváhagyott rendelési időben látja el kötelezően Gyál Város 14 év alatti 
lakosságát, 3.647 főt, ezen túlmenően a beteg lakásán végzik a tevékenységüket. 
Hatáskörüket a 1997. évi CLIV. Törvény és az Egészségügyi Minisztérium 
Szakmai protokollja határozza meg. A helyettesítés rendjét az ÁNTSZ engedély 
és az OEP szerződés határozza meg. 
 
 



Statisztikai adatok, praxis, lakosság, kártyaszám 
 

Gyermekháziorvosi lakosság kártya kártyaszám kártyaszám az átlaghoz 
praxisok szám szám a lakossághoz átlag viszonyítva 

  (fő) (db) viszonyítva (1 praxisra) (%) 

5004 867 947 109,23% 946 100% 

5006 1 021 1 165 114,10% 946 123% 

5007 770 886 115,06% 946 94% 

5008 989 1 507 152,38% 946 159% 

átlag 912 1 126       

      

Összesen 3 647 4 505       

 
A táblázatból látható, az egy orvosra jutó 0-14 éves lakosságszám 770 és 1021 
fő között mozog, az átlag 912 fő. A felnőtt praxisok nagyjából kiegyensúlyozott 
lakosság számához képest itt jelentős eltérések vannak, melyet korrigálni kellene 
körzethatár módosítással, a praxis rentábilis működtetése érdekében. A leadott 
kártyaszám, azaz a ténylegesen bejelentkezett betegszám magasabb az ellátandó 
lakosságszámnál, 1126 fő egy praxisra számítva. Ennek oka, hogy a gyermek 
háziorvosok felkérésre 18 éves korig láthatják el a hozzájuk bejelentkezetteket. 
Az adatok, akárcsak a felnőtteknél, az országos átlagnál jóval magasabbak, ez 
különösen kiugró az 5008-as praxisnál. 

 

Forgalmi adatok a 2013. évi jelentések alapján 

 
gyermekháziorvos rendelésen lakáson összesen 1 rendelésre 

forgalmi adatok megjelent ellátott   jutó beteg * 
          2013 év (fő) (fő) (fő) (fő) 

5004 5 171 101 5 272 21 

5006 9 067 66 9 133 36 

5007 6 916 364 7 280 29 

5008 8 564 0 8 564 34 

átlag 7 430 133 7 562 30 

          

összesen 29 718 531 30 249   

 

* 2013-ban 251 munkanappal számolva 
 
Az előbbi adatokból látszik, hogy gyermek háziorvosaink Gyál 0-14 éves  
lakosságának majdnem nyolcszorosát  látták el 2012-ben, másképpen 
fogalmazva minden gyermekkel évente 8 alkalommal fordultak háziorvosukhoz. 
Ez jelzi az ezen korosztállyal való fokozott gondoskodást, de ismét megemlítem, 



hogy gyermekorvosaink 18 éves életkorig láthatnak el betegeket, ez kissé 
torzítja a számokat. Egy gyermek házorvos naponta átlagosan 30 beteget lát el 
(az adatok szórása 21-től 36-ig). 
 
 
Szakmai tevékenység 
 

gyermek háziorvos ellátott RTG-re szak- kórházba tanács 
szakmai adatok betegek laborba rendelőbe utalt adás 

    utalt utalt   prevenció 

5004 5 272 285 337 22 218 

5006 9 133 597 218 83 891 

5007 7 280 840 792 328 293 

5008 8 564 473 605 36 432 

1 praxis átlagosan 7 562 549 488 117 459 

százalékban   7,3% 6,5% 1,6% 6,1% 

összesen 30 249 2 195 1 952 469 1 834 

 
 

A rendelésen megjelentek 6,1 %-nál egészséges tanácsadásra, prevencióra (pl. 
védőoltás) került sor, Rtg vagy laboratóriumba utaltak 7,3 %-ot, szakellátásra 
6,5 %, kórházba került a betegek majdnem 1,6 %-a. A prevenció itt nagyon 
kevésnek tűnik, de ezek a számok nem tartalmazzák a védőnői szolgálatok ez 
irányú tevékenységét, a két szakterületet együttesen kell figyelembe venni. 
 
Személyi feltételek 
 
Gyermek háziorvosaink mindegyike rendelkezik csecsemő és gyermekgyógyász 
szakvizsgával, egyesek ifjúság orvosi (iskolaorvosi) szakvizsgával is. Mint a 
felnőtt orvosoknál itt is gondot jelent, hogy orvosaink átlag életkora 61 év  és 
egyre nehezebben tudják hosszabb betegség, táppénz, szabadság esetén 
helyettesítésüket megoldani. Fokozza a gondot, hogy a meghirdetett gyermek 
háziorvosi állásokra jelentkező egyáltalán nincs, praxist eladni képtelenség. 
 
Az asszisztensek a szükséges végzettséggel rendelkeznek. 
 
Tárgyi feltételek 
 
Minden gyermek háziorvosi rendelő rendelkezik a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM 
rendeletben előírt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimum feltételekkel, sőt a praxisokban az előírtakon kívül számos, a 
betegek ellátását, gyógyítását, gyorsabb diagnózisát eredményező orvosi 
eszközök, műszerek, vércukormérő, hallásvizsgáló is megtalálhatók. 
 



1.2. Felnőtt és gyermek ügyeleti ellátás 
 
Feladata Gyál közigazgatási területén élő felnőtt és gyermek lakosság ambuláns 
és kijáró ügyeleti orvosi ellátása a 4/2000.(II.25.)Eü.M. rendelet szerint. Gyál 
éjszakai, hétvégi és ünnepnapi ügyeleti ellátását szerződés alapján az 
Internationale Ambulance Service látja el a József A. u.1. szám alatti 
telephelyen. Testületi döntés következtében ügyeletünk 24 órában biztosítja 
lakosainknak a kijáró és ambuláns ellátást, ezzel jelentős terhet vesznek le 
egyébként is leterhelt háziorvosainkról a nappali ügyelet biztosításával.    
 

Forgalmi adatok a 2013. évi jelentések alapján 

 
ügyelet rendelésen lakáson összes kórházba ebből 

forgalmi adatok megjelent ellátott ellátott utalt sürgősséggel 
2013 év (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 

            

felnőtt 2 649 1 241 3 890 1018 589 

gyermek 934 250 1 184 301 130 

            

összesen 3 583 1 491 5 074 1 319 719 

 

Forgalmi adatok nappal/éjszaka bontásban 2013 

 
ügyelet rendelésen lakáson összes kórházba ebből 

forgalmi adatok megjelent ellátott ellátott utalt sürgősséggel 
2013 év (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 

            

08 - 20 között 1 522 706 2 228 574 302 

20 - 08 között 2 061 785 2 846 745 417 

            

összesen 3 583 1 491 5 074 1 319 719 

 
 
Az adatokból látszik, hogy a háziorvosok rendelési idejében 08 és 20 óra között 
az ügyelet 2.228 esetben segítette ki a háziorvosi ellátást, melyből (mutatva a 
sürgősséget) 574 beteget kórházba is utaltak, ebből 302 főt azonnal, mentővel. 
 
A személyi és tárgyi feltételek biztosítását a vállalkozás végzi. 
 

 
 
 
 



Alapellátási adatok összesítve 
 
 

  ellátott 
betegek Alapellátás 

  (fő) 

felnőtt háziorvos 92 433 

gyermek 
háziorvos 30 429 

ügyelet 5 074 

    

összesen 127 936 
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A felnőtt - gyermek háziorvosi ellátás és az ügyeleti alapellátás 2013 évben 
mindösszesen 127.936 beteget látott el. Az arányok a grafikonon jól látszanak. 
A számok lényegében kis eltéréssel megegyeznek a tavalyi adatokkal (129.229 
beteg/év). Az alapellátás Gyál teljes lakosságának több mint ötszörösét látta el 
2013-ban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Fogorvosi járóbeteg ellátás  
 
2.1. Fogorvosi alapellátás - felnőtt és gyermek ellátás 
 
A fogászati alapellátás feladata Gyál Város Önkormányzat által rendeletben 
meghatározott, a felügyeleti szervekkel egyeztetett területi ellátási kötelezettség 
alapján  Gyál város lakosságának fogászati és fogászati ambuláns orvosi ellátása 
4/2000.(II.25.) Eü.M. számú rendelet alapján. A hagyományos kuratív fogpótlási 
és konzerváló fogászati tevékenységen túl a preventív és szűrőtevékenység is a 
feladata. Három fogászati praxis a József Attila u. 1. szám alatti rendelőben, egy 
magánpraxis a Juhász Gyula u. 15. szám alatti rendelőben a jóváhagyott 
rendelési időben látja el lakosainkat. Hatáskörüket a 1997. évi CLIV. Törvény és 
az Egészségügyi Minisztérium Szakmai protokollja határozza meg. A 
helyettesítés rendjét ÁNTSZ engedély és OEP szerződés határozza meg. 

Forgalmi adatok a 2013. évi jelentések alapján 
 

fogászat ellátandó rendelésen elvégzett 
forgalmi adatok lakosság megjelent tevékenység 

  (fő) (fő) (db) 

6163 5996 1488 1506 

6164 5913 3246 3342 

6165 5977 1037 1319 

6273 5978 2183 2818 

        

Összesen 23 864 7 954 8 985 

 
A fogászatokon az ellátandó lakosság 33,3 %-a jelent meg fogászati panaszok, 
ellátás miatt. Náluk 8.985 beavatkozás (foghúzás, tömés, korona, stb.)történt. 
 
Szakmai tevékenység 
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A leggyakoribb beavatkozásoknál láthatjuk, hogy még mindig elég magas a 
foghúzások száma, az amalgám tömések száma örvendetesen évek óta 
folyamatosan csökken az esztétikus tömésekkel szemben. 



Személyi feltételek 
 
Fogorvosaink mindegyike rendelkezik fog és szájbetegségek  szakvizsgával. Az 
asszisztensek a szükséges végzettséggel rendelkeznek. 
 
Tárgyi feltételek 
 
Minden felnőtt fogászati rendelő rendelkezik a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM 
rendeletben előírt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimum feltételekkel.  
 
III. Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 
 
3.1. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői ellátás) 
 
A területi védőnői szolgálat feladata a Gyál Város Önkormányzata által 
rendeletben meghatározott, a felügyeleti szervekkel egyeztetett területi ellátási 
kötelezettség alapján a gyáli 0-7 éves korosztály jogszabályban meghatározott 
ellátása, szűrése, gondozása, valamint elvégzik még az óvodai munkát is. 
 
A területi védőnő a házi gyermekorvosi szolgálat mellett működik a 49/2004. 
(V. 21.) ESzCsM rendelet (a területi védőnői ellátásról) alapján. Munkájukat a 
vezető védőnő irányítása alatt végzik az illetékes gyermekorvossal 
együttműködve. Hatáskörüket a 1997. évi CLIV. Törvény és az Egészségügyi 
Minisztérium Szakmai protokollja határozza meg. (2010 végén a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium adott ki új szakmai protokollokat). A helyettesítés 
rendjét az ÁNTSZ engedély és az OEP szerződés határozza meg. 

 

Általános adatok a 2013. évi jelentések alapján 

 
Védőnői 0-1 éves 1-3 éves 3-7 éves várandós 1 védőnőre 
praxisok (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) 

7581 44 75 177 20 316 

7665 29 73 133 18 253 

7662 34 44 142 10 230 

7664 24 57 134 14 229 

7663 26 71 127 9 233 

7666 25 62 138 16 241 

7660 46 66 122 16 250 

átlag 33 64 139 15 250 

            

Összesen 228 448 973 103 1 752 



Az egy területi védőnőre jutó létszámok az országos átlagnál (238 fő) már csak 
kicsivel magasabbak (250 fő), így védőnőinkre arányos terhelés jut.  Az OEP is 
csak 250 fő-ig finanszírozza tevékenységüket. A 7581-es praxis magasabb 
létszámát az ellátandó terület csökkentésével igyekszünk javítani. 
 
Szakmai tevékenység 

Ter. védőnő   veszélyeztetett veszélyeztetett veszély. 1  védőnőre 
gondozási 

tev. (fő) 
egészségügyi 

okból 
környezeti 

okból össz. jutó 
   (fő) (fő) (fő) veszélyezt. 

várandós 103 28 10 38 5,4 

0 - 1 éves 228 27 8 35 5,0 

1 - 3 éves 448 18 26 44 6,3 

3 - 7 éves 971 30 37 67 9,6 

összesen 1 750 103 81 184 26,3 

 
A szakmai tevékenység adatai magasabbnak tűnnek a területi adatoknál, ennek oka, 
hogy a védőnőnek nem csak a Gyálon állandóra bejelentkezetteket köteles ellátni, 
hanem a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személyt is, aki az ellátás iránti 
igényét bejelenti. Az egészségügyi okból veszélyeztetettek száma a 2012-es évhez 
(155 fő) viszonyítva 40%-al csökkent a megelőző tevékenységnek, gondozásnak 
köszönhetően. 
 
A területi védőnők tevékenységüket a tanácsadóba szervezve végzik, a házi 
gyermekorvosokkal team munkában. A védőnők heti 3 alkalommal tanácsadást 
tartanak. Egy alkalommal a gyermekorvossal együtt, mikor a védőoltások történnek. 
Két alkalommal önálló védőnő tanácsadást végeznek, ebből egyszer két órában a 
várandósok részére, egyszer három órában az egészségesek részére. A többi időben az 
önálló védőnői szűrővizsgálatokra kerül sor. Munkaidejük döntő részében 
családlátogatásokat végeznek. 
 

Családlátogatások 2013 

 
ter.védőnő családok Család szakmai   

család látog. száma Látogatás/év látogatás/év össz. 

7581 255 825 1287 2112 

7665 213 978 1206 2184 

7662 190 603 789 1392 

7664 202 738 951 1689 

7663 194 809 1188 1997 

7666 203 567 778 1345 

7660 206 887 1346 2233 

átlag 209 772 1078 1850 

Összesen 1 463 5 407 7 545 12 952 



A védőnők a mindennapi munkájuk mellett - mely csecsemő tanácsadáson való 
részvétel, szűrővizsgálatok, védőoltások, terhes szakrendelések, védőnői 
fogadóórák, családlátogatások – sokat foglalkoznak gyám és szociális ügyek 
intézésével,  környezet tanulmányok készítésével. Nagy figyelmet fordítanak 
különböző, a szakmához közelálló rendezvények szervezésére, melynek 
keretében védőnőink megszervezik minden évben az Önkormányzat 
támogatásával a Baba Mama Klubbot, az Anyatejes világnapot, mely városi 
rangra emelkedett, a Születés Hetét, Baba-ruha börzét a Nagycsaládosok 
Szervezetének közreműködésével, valamint a szülésre felkészítő és baba 
masszázs tanfolyamokat. 
 
Személyi feltételek 
 
Minden védőnő rendelkezik az előírt képesítéssel (az egészségügyi főiskolai 
karon szerzett védőnői oklevél) és ONYI nyilvántartási számmal. A védőnők    
57%-a másod diplomával is rendelkezik.  
 
Tárgyi feltételek 
 
A területi védőnői szolgálat rendelkezik a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM 
rendeletben előírt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimum feltételekkel, a hallás vizsgálathoz pedig korszerű 
audiométert szereztünk be. 

 

Összegzés 

Gyálon a védőnői ellátás minden tekintetben a jogszabályoknak megfelelő 
módon történik. Minden körzet és állás végre betöltött, a védőnők nagy része 
hosszú évek óta itt dolgozik, nem jellemző az elvándorlás. A szükséges 
továbbképzéseket minden évben biztosítjuk. A gondozottak részére magas 
színvonalú ellátást biztosítunk. Mind a területi, mind az iskolavédőnők fontos 
feladata a gyáli társszervekkel való jó együttműködés.  
 
 
3.2. Ifjúság-egészségügyi gondozás (iskola egészségügyi ellátás) 
 
Feladata Gyál Város közigazgatási területén a 6-18 éves korosztály, a nevelési-
oktatási intézmények valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű 
iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, a 26/1997. (IX. 3.) NM 
rendeletben meghatározott ellátása (szűrés, megelőzési tevékenység, 
védőoltások, egészségnevelés, alkalmassági vizsgálatok elvégzése). Fenti 
tevékenységet 1 fő állású iskolaorvos helyett (mert nincs jelentkező évek óta) a 
négy gyermekorvos helyettesítéssel és 2 iskola egészségügyi védőnőből egy 
főállásban és egy helyettesítéssel látja el. 



Általános adatok 

 
Iskola tanulók iskola orvos iskola védőnő 1 orvosra 1 védőnőre 

Egészségügy   (helyettesek) védőnő jutó tanuló jutó tanuló 
  (fő)   (fő) (fő) (fő) 

Bartók Béla  Általános iskola 412 dr. Szabó Antalyné F.Kati 412 

Zrínyi Miklós Általános iskola 519 dr. Bérces Antalyné F.Kat 519 931 

Ady Endre    Általános iskola 638 dr. Kindlovits Nebauer Márta 638 

Eötvös József közgazd. 163 dr.Tarnai Nebauer Márta 163 792 

Összesen 1 732         

 
A hatályos jogszabályok szerint egy iskola védőnői praxis létszáma 800-1200 fő 
között lehet, melytől + - 10%-ban eltérés megengedett. Ezeknek a feltételeknek 
megfelelünk. A létszámok szinte egy az egyben megegyeznek a 2012 évivel. 

 

Szakmai tevékenység 

Az oktatási intézményekben a szűrésre kötelezett korcsoportok szűrése 
hiánytalanul megtörtént. Ezek a korcsoportok a 2, 4, 6, 8, 10, 12, évfolyam. 
Külön szűrés és lelet kiadás történik a 16 éveseknél, melynek 
dokumentációjához szükséges feltételeket az Egészségügyi Központ 
költségvetéséből biztosítja. Az iskolavédőnők rendszeresen részt vesznek  
iskolai egészségnapok szervezésében és lebonyolításában. 
 
 

Személyi feltételek 

 
Ifjúság egészségügyi (iskola) orvosi állást már többször meghirdettük, 
jelentkező sajnos nem volt. Az egy szem főállású védőnőnk rendelkezik az előírt 
képesítéssel, a másik állásra továbbra is keresünk védőnőt. 
 
Tárgyi feltételek 

 
A Városi Egészségügyi Központ csak az egészségügyi dolgozók személyes 
használatba adott eszközeit biztosítja, az intézmények tárgyi feltételeinek 
biztosítása az oktatási-nevelési intézmény feladata. Az ellátást a Városi 
Egészségügyi Központ 2013 évben egy újabb audiométer beszerzésével 
bővítette. 
 
 
 
 
 



 
IV. Szakellátás 
 
A járóbeteg szakellátás a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház kihelyezett 
szakrendeléseként üzemel, mert a Jahn Ferenc kórház területi ellátási 
kötelezettségébe tartozik Gyál szakellátása. A kórház az alábbi rendeléseket 
működteti: 
 

Járóbeteg szakellátás heti óraszám 

  

bőrgyógyászat 9 

diabetológia 5 

fizikóterápia 40 

gyógytorna 40 

kardiológia 10 

laboratórium 40 

neurológia 9 

nőgyógyászat, terhes rendelés 15 

orr-fül-gégészet 10 

ortopédia 0 

reumatológia 10 

sebészet 9 

szemészet 10 

ultrahang 5 

urológia 10 
  

összesen 222 

 
Ezek közül az ortopédián már két éve nincs rendelés szakorvos hiánya miatt, a 
gégészet, urológia hosszabb ideje fele óraszámban dolgozik, a neurológiai 
szakrendelés ismét teljes óraszámban üzemel. 
 
Személyi feltételek 
 
A szakorvosok személyéhez (kik dolgoznak) nincs sok beleszólásunk, 
tulajdonképpen azok vannak, kivel a kórház erre a feladatra szerződést köt. A 
szakellátáshoz tartozó asszisztenciát és labort tapasztalt asszisztensek nagy 
hozzáértéssel, szakértelemmel, megelégedésünkre biztosítják.  
 
Tárgyi feltételek 
 
A szakrendeléshez az Egészségügyi Központ és az Önkormányzat minden tárgyi 
feltételt biztosított, melynek csak a karbantartása hárulna a kórházra, melynek 
gyakran továbbra sem tesz eleget. 



 
Szakmai tevékenység 
 

Járóbeteg szakellátás  betegszám 

   

Laboratórium  21 802 

Fizikóterápia  7 212 

nőgyógyászat, terhes rendelés  6 273 

Gyógytorna  4 317 

Szemészet  2 019 

Reumatológia  1 611 

orr-fül-gégészet  1 518 

Bőrgyógyászat  1 438 

Kardiológia  1 258 

Urológia  1 029 

Neurológia  881 

Ultrahang  777 

Diabetológia  575 

Sebészet  466 

Ortopédia  0 
   
  51 176 

 
Az ellátott betegszám (51.176 fő) nagyon tanulságos, egyértelműen bizonyítja, hogy Gyálon 
szükség van a szakrendelésre, hiszen minden gyáli lakos évente legalább kétszer megfordul a 
szakrendelőben. Kiemelkedő a laboratórium, fizikoterápia és nőgyógyászat teljesítménye a 
betegszámok alapján, mely a betegforgalom 69 %-át adják. A Jáhn Ferenc kórházban vezető 
váltás volt, nem sikerült egyeztetni a szakrendelések bővítéséről, hogyan tudnánk Gyál 
lakosainak minél teljesebb (és lehetőleg várólista nélküli) ellátást nyújtani. 
 
Összegzés 
 
A Városi Egészségügyi Központ 2013 évben is biztosította az Alapító 
Okiratában meghatározott feladatainak maradéktalan ellátását az alapellátás 
területén. Gyál lakosainak egészségügyi ellátása az Egészségügyi Központ 
tevékenysége következtében biztonságos és folyamatos. Ez ma, 
Magyarországon, mikor az egészségügyben szinte mindenhol létszámhiányról, 
anyagi gondokról, problémákról hallunk, nem kis teljesítmény. 2014-ben célunk 
továbbra is a működőképesség fenntartása, a napi munka feltételeinek 
folyamatos biztosítása.  
 
Gyál, 2014. március 06. 
 

   dr. Molnár Andor 
egészségügyi menedzser 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat célfeladat kitűzésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának a  KEOP-1.1.1/C/13. számú, Gyáli hulladékkezelési közszolgáltatás eszközparkjának 
fejlesztése” megnevezésű projektje megvalósításához 365.261.890 Ft összegű támogatás került megítélésre. A pályázat 
keretében több gép és eszközbeszerzésre vonatkozó, közösségi rezsimben lefolytatott közbeszerzést szükséges 
lebonyolítani. A beszerzések szakmai, műszaki koordinálásához, a Bíráló bizottsági feladatok ellátásához javasolom 
Zsigovits Gábort, a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a közbeszerzés tárgya 
szerinti szakértőnek kijelölni, melyhez a 2014. évi személyi alapbér 20 %-nak megfelelő, azaz 1.200.000,- Ft összegű 
célprémium kitűzését javasolom az 1.sz. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelően. A pályázat 
projektmenedzseri feladatainak ellátásához a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. szerződést 
kötött az Önkormányzattal a 177/2013.(VII.17.) számú önkormányzati határozat alapján, így a feladat ellátásának 
anyagi fedezete rendelkezésre áll. 
 
Gyál Város Önkormányzat 100% tulajdoni érdekeltségben lévő gazdasági társaság esetében a legfőbb szerv kizárólagos 
hatáskörét a Képviselő-testület gyakorolja, ennek megfelelően az ügyvezető javadalmazásáról szükséges határozatot 
hozni. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és határozati javaslatban 
foglaltakat elfogadni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1.) A Képviselő-testület, mint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. 
u. 44.) egyszemélyes alapítója Zsigovits Gábor ügyvezető célfeladatait, annak összegét és kifizetésének 
szabályait az előterjesztés 1.sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 

2.) Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2014 december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2014. március 10. 
 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
        



1. sz. melléklet 
 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
Zsigovits Gábor  
ügyvezető részére! 
 
 
Tárgy: Célfeladat kitűzés 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2014. (III.   ) határozatában foglaltak alapján a következők szerint 
rendelkezem. 
 
A KEOP-1.1.1/C/13. számú „Gyáli hulladékkezelési közszolgáltatás eszközparkjának fejlesztése” megnevezésű projekt 
megvalósulásához szükséges gépek, eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás(ok)ban való műszaki 
közreműködés teljesítéséért a személyi éves alapbérének 20%-át kitevő, azaz 1.200.000,- Ft összeget tűzök ki. 
 
Célprémium feltételek: 

 A pályázati dokumentáció és a közbeszerzési eljárást megindító felhívás műszaki tartalmának határidőre 
történő előkészítése, meghatározása 

 Az eljárás folyamán felmerülő kérdések megválaszolásában való műszaki közreműködés teljesítése 
 A beadásra kerülő ajánlatok szakmai véleményezésének elkészítése 

 
A célprémium kifizetésének eljárási rendje: 
A kifizetés két egyenlő részletben történhet: Az első rész kifizetése a közbeszerzési eljárást megindító felhívás 
megjelenését/megküldését követő 15 napon belül, a második rész az eljárás eredményről szóló tájékoztató hirdetmény 
feladását követő 15 napon belül kerülhet sor. 
 
Az előírt feladatok elvégzését ellenőrzi és a kifizetés jogosságát igazolja Pápai Mihály polgármester, a kizárólagos 
tulajdonos képviselője. 
 
Gyál, 2014. március  
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

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

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

 
 
 
Iktatószám:          /2014. Tárgy: Javaslat a Gyál Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság 
Ügyrendjének jóváhagyására 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Felülvizsgálatra és átdolgozásra került a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottságának ügyrendje (1. sz. melléklet). 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az anyag átvizsgálását követően a Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét 
jóváhagyni szíveskedjenek. 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
 
Határozati javaslat: 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit  
Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) egyszemélyes alapítója a Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét 
jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor 
 Sárközi András 
 
 
Gyál, 2014. március 07. 
 
 
 
 
 
 Zsigovits Gábor 
 ügyvezető igazgató 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft 

Felügyelőbizottságának Ügyrendje 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2014. február 18. 
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1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános 

szabályok 

A Felügyelőbizottság jogállását alapvetően a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
(továbbiakban Gt.) és a Társaság Alapító Okiratának rendelkezései határozzák meg. Ennek 
keretein belül a Felügyelőbizottság feladata, hogy jogállásából fakadóan a tulajdonosi ellenőrzés 
keretei között az Alapító határozatainak jogszerű végrehajtását elősegítse, és ennek érdekében 
ellenőrizze a társaság ügyvezetése döntéseinek törvényességét és célszerűségét. 

A Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét az Alapító hagyja 
jóvá. 

2. A Felügyelő Bizottság létszáma 

A Felügyelőbizottság 3 tagból áll. 

3. A Felügyelőbizottság megbízatásának időtartama 

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott időre – öt év időtartamra – szól. A 
Felügyelőbizottság megbízatásának lejártát követően a tagok megválasztása az Alapító 
határozatával történik. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók és az Alapító határozata 
alapján bármikor visszahívhatók. 

4. A Felügyelőbizottság tagjai 

A Felügyelőbizottság testületként jár el. 

Feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja. A 
Felügyelőbizottság minden tagjának joga és kötelezettsége részt venni a testület munkájában. 

A Felügyelőbizottság tagja személyesen köteles eljárni, képviseletnek nincs helye. A 
Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Felügyelőbizottságot a tudomásukra jutott minden olyan 
jelenségről tájékoztatni, amely a társaság gazdasági tevékenységét, vagyonkezelését és ügyvitelét 
hátrányosan befolyásolja. 

A Felügyelőbizottság tagjai a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint korlátlanul és 
egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési 
kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti 
beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával 
összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is. 

A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot 
megőrizni. 

5. A Felügyelőbizottság tagja megbízatása, a megbízatásának megszűnése 

A Felügyelőbizottság tagjait a Tulajdonos választja meg. A Felügyelőbizottság tagjának 
megválasztását követően a Tulajdonos saját eljárási rendjében meghatározott módon 
gondoskodik a Felügyelőbizottság tagja Társaság könyveibe való bevezetéséről.  

A Felügyelőbizottság tagjai nevét, az egyes tagok megbízatása időszakát az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 

A Felügyelőbizottság tagjának megbízatása megszűnik: 

a) a megbízás időtartamának lejártával, 

b) visszahívással, 

c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 
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d) lemondással, 

e) elhalálozással, 

f) külön törvényben meghatározott esetben. 

Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma bármely ok miatt 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki az 
ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének 
helyreállítása érdekében köteles tájékoztatni az Alapítót. 

6. A Felügyelőbizottság elnöke 

A Felügyelőbizottság tagjai maguk közül választják meg a Felügyelőbizottság elnökét, melyről 
nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel döntenek. A Felügyelőbizottság elnökét 
akadályoztatása esetén másik, az elnök által kijelölt tag helyettesítheti két bizottsági ülés között. 

7. A Felügyelőbizottság elnökének hatásköre és feladata 

a) A Felügyelőbizottság ülésének – az ügyvezető közreműködésével történő – 
előkészítése. 

b) A Felügyelőbizottság ülésének összehívása. 

c) A Felügyelőbizottság ülésének levezetése, a vita összefoglalása, a szavazás 
elrendelése, a szavazás eredményének és más konkrétumok megállapítása, 
kihirdetése. 

d) A Felügyelőbizottság üléséről készülő jegyzőkönyv vezetőjének kijelölése. 

e) Mindazon feladatok ellátása, amelyekkel az Alapító megbízza, vagy amelyeket a 
hatáskörébe utal. 

8. A Felügyelőbizottság hatásköre, feladatai és működése 

a) A Felügyelőbizottság testületként jár el. Eljárására a testület ügyrendje az 
irányadó. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely 
tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai 
között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottság tagjának 
felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság 
ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. 

b) A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett valamennyi 
fontosabb üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a 
gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos határkörébe tartozó ügyre 
vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról az 
Alapító csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

c) A Felügyelőbizottság feladata a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a 
könyvvizsgáló személyére az ügyvezető által tett javaslat megvitatása, egyetértő 
(vagy ellenző) határozat meghozatala. 

d) A Felügyelőbizottság, vagy az Alapító által elrendelt ellenőrzéseket tagjai 
közreműködésével, vagy külső szakértők bevonásával végzi. 

e) A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A 
Felügyelőbizottság az ügyvezetőtől, illetve a Társaság vezető állású 
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait 
megvizsgálhatja, vagy szakértővel a Társaság költségére megvizsgáltathatja. 
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f) Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége 
jogszabályba, a társasági szerződésbe, illetve a Társaság legfőbb szervének 
határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve az Alapító érdekeit, 
erről haladéktalanul tájékoztatja az Alapítót és javaslatot tesz a szükséges 
intézkedésekre. 

9. A Felügyelőbizottság üléseinek gyakorisága, összehívása 

A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább háromhavonta tart ülést. A Felügyelőbizottság 
üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a 
Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől 
számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli 
időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult 
az ülés összehívására. 

Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal – a napirend, a hely és az időpont 
megjelölésével – írásban vagy e-mail üzenetben kell összehívni. Abban az esetben, ha a Társaság 
üzletmenete, jelentéstételi kötelezettsége, a Felügyelő bizottság tagjai tudomására jutott ügy 
megtárgyalásának sürgőssége esetén az ülés 8 napon belül is összehívható akár telefon vagy sms 
útján is. 

10. A Felügyelőbizottság ülésének meghívottjai 

A Felügyelőbizottság ülésére a bizottsági tagokon kívül a munkaszervezet vezető munkatársai, 
ha a könyvelési munkákat a munkaszervezet megbízási szerződés keretében biztosítja, a 
könyvelő szervezet vezetője, vagy munkatársa, külső résztvevő, szakértő, valamint – 
amennyiben a Társaság rendelkezik belső ellenőrzési munkaszervezettel – a belső ellenőrzési 
munkaszervezet vezetője és/vagy a belső ellenőr is meghívható. 

A meghívás szólhat a Felügyelőbizottság ülésének egészére vagy egyes napirendi pontok 
megtárgyalására. A meghívottak kizárólag a vitában vehetnek részt, szavazati joggal nem 
rendelkeznek. 

11. A Felügyelőbizottság ülésének lebonyolítása 

A Felügyelőbizottság ülését a bizottság elnöke vezeti le, akadályoztatása esetén a testület 
valamely általa megbízott tagja. A megbízást az ülés kezdetekor jegyzőkönyvbe kell venni. Az 
ülés akkor határozatképes, ha azon a Felügyelőbizottság valamennyi tagja jelen van. A 
határozatképességet a levezető elnök állapítja meg. A levezető elnök határozza meg, illetve kéri 
fel a jegyzőkönyv vezetőjét feladata végrehajtására. A jegyzőkönyv vezetője és hitelesítője 
egyazon személy nem lehet. A jegyzőkönyv hitelesítője csak bizottsági tag, vagy a bizottság 
elnöke lehet. 

A Felügyelőbizottság az ülésen részt vevő tagok által elfogadott napirendi pontokat tárgyalja. A 
vitában az előterjesztő és a testület minden tagja jogosult részt venni. Az esetleges viták, illetve a 
napirend megtárgyalásának eredményét annak lezárása után a levezető elnök foglalja össze és 
teszi meg arra vonatkozóan a határozati javaslatot, melyet a Felügyelőbizottság tagjai 
szavazatukkal minősítenek. A határozati javaslatnak egyértelműnek, szakszerűnek és világosnak 
kell lennie. 

A Felügyelőbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. 

A Felügyelőbizottság elnöke, a Felügyelő bizottság bármely tagja javaslatára elrendelheti a zárt 
ülés megtartását abban az esetben, ha a tárgyalni szándékozott napirend természete azt indokolja. 
A zárt ülésen kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai vehetnek részt. Ilyen esetben a jegyzőkönyvet 
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az elnök által kijelölt bizottsági tag vezeti, az ülés jegyzőkönyvét pedig minden résztvevő köteles 
aláírni. 

12. A Felügyelőbizottság ülésének jegyzőkönyve 

A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 
kell: 

a) a Társaság cégnevét és székhelyét, 

b) az ülés helyét és idejét, 

c) a megjelentek és távollévők nevét, 

d) a megtárgyalt napirendi pontok felsorolását, 

e) a Felügyelőbizottság levezető elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és 
hitelesítőjének nevét, 

f) az ülésén elhangzott indítványokat, 

g) a vita lényegét, az egyes felszólalók állásfoglalását, a különvéleményeket, 

h) a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát (a 
szavazástól esetleg tartózkodók számát is), 

i) a tag esetleges tiltakozását valamely határozat meghozatala ellen, név szerint.  

j) A Felügyelőbizottság bármely tagjának kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell 
készíteni, egyebekben elegendő lényegi jegyzőkönyvet felvenni. 

k) A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, valamint az elnök írja alá. A jegyzőkönyv 
l példányát meg kell kapnia a Felügyelőbizottság minden tagjának az ülést követő 
8 napon belül. 

13. A Felügyelőbizottság tagjainak személyes jelenléte nélküli ülésen történő 
határozathozatal szabályai 

A Felügyelőbizottság határozatának meghozatala a tagok személyes jelenléte nélkül tartott 
ülésen is történhet. A tagok személyes jelenléte nélkül tartott ülésen történő határozathozatal 
kezdeményezéséről a Felügyelőbizottság elnöke dönt. 

Ha a tagok személyes jelenléte nélküli ülésen történő határozathozatalra kerül sor, a határozati 
javaslat szövegét és az indoklást a Felügyelőbizottság elnöke kiküldi e-mailen vagy levélben a 
Felügyelőbizottság minden tagjának, legalább 3 munkanapos válaszadási határidővel. A levélnek 
vagy e-mailnek tartalmaznia kell az írásos válasz e-mail, vagy levélcímét. 

A Felügyelőbizottság tagjai a javaslat szövegére e-mail üzenetben vagy levélben adnak választ, 
amelyet a javaslatban megjelölt helyre megküldik. A véleménnyel ellátott javaslat beérkezését a 
felügyelőbizottsági tagok részére vissza kell igazolni. A beérkezett válaszokat a 
Felügyelőbizottság elnöke jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja a Felügyelőbizottság tagok 
személyes jelenléte nélkül hozott határozatát. A Felügyelőbizottság tagjainak személyes jelenléte 
nélkül tartott ülésen akkor lehet érvényesen határozatot hozni, amennyiben a szavazásban az arra 
nyitva álló határidőben a Felügyelőbizottság valamennyi tagja részt vett. Amennyiben a 
Felügyelőbizottság valamennyi tagja a szavazásra nyitva álló határidőben nem adta le szavazatát, 
továbbá, amennyiben ezt a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kezdeményezi, úgy az adott 
napirend kapcsán a Felügyelőbizottság elnöke köteles a Felügyelőbizottság tagok személyes 
jelenlétével tartott ülését összehívni. 
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A Felügyelőbizottság tagjaival a tagok személyes jelenléte nélkül e-mailen, vagy levélben 
meghozott határozatokat azok elfogadását követő 8 napon belül ismertetni kell. 

A társaság éves beszámolójával, üzleti jelentésével, stratégiai és éves üzleti tervével, valamint az 
ügyvezető munkaviszonyával, jogállásával, felelősségi körével kapcsolatos döntéshozatal nem 
történhet a Felügyelőbizottság tagjai személyes jelenléte nélküli ülésen történő 
határozathozatallal, ezekben csak a személyes jelenléttel lebonyolított testületi ülés foglalhat 
állást. 

14. Költségtérítés, díjazás 

A Felügyelőbizottság működésének pénzügyi fedezetét, valamint a szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket a Társaság biztosítja. 

15. Az Ügyrend megállapítása és jóváhagyása 

Az Ügyrendet a Felügyelőbizottság …./2014 számú. számú határozatával állapította meg, amely 
az Alapító …./2014. ( ) sz. határozatával lépett hatályba. 

16. Záró rendelkezés 

A Felügyelőbizottság …./2014 számú. számú határozatával megállapította a 2014. február 18-től  
hatályos ügyrendjét, ezzel együtt a 2000. november 30-án megállapított és  2003. november 
27-én módosított ügyrendet hatályon kívül helyezi. 

 

Gyál, 2014. február 18. 

 

 

Sárközi András 

A Felügyelőbizottság elnöke 
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Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft Felügyelőbizottságának Ügyrendje 

1. számú melléklet 

 
A Felügyelő bizottság tagjai, megbízatásuk időtartama: 

 

1. Badics Ferenc tag 2010. 10. 01. - 2015. 10. 01. 

2. Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna tag 2012. 
06. 01. - 2017. 05. 31. 

3. Sárközi András elnök 2011. 12. 10. - 2016. 12. 10. 

 



Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  

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

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

 
Iktatószám:    20 /2014. Tárgy: Javaslat a 2014. évi Föld Napja 

szemétszedési kezdeményezéshez pénzügyi 
fedezet biztosítására  

 
 

Tisztel Képviselő-testület! 
 
Társaságunk 2004. óta vesz részt a Föld Napja városi szemétszedési akció szervezésében, lebonyolításában, bevonva a 
lakosságot, egyesületeket, illetve a civil szervezeteket.  
 
Az eddigi tapasztalatok alapján mindig sikeresek voltak ezek a kezdeményezések, hiszen 100-150 fő jött el, hogy 
segítsen a város megtisztításában. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa ebben az évben is ezt a kezdeményezést azzal, hogy a 
Társaságunknak bruttó 100.000.- Ft összeget biztosít a rendezvény lebonyolítására, a szükséges feltételek 
biztosításához.  
 
Határozati Javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Föld Napja” városi szemétszedési rendezvény lebonyolításához 
bruttó 100.000,- Ft-ot biztosít a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek, a 2014. évi költségvetés 
5. számú mellékletében a „Civil szervezetek támogatása, Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság támogatása” 
előirányzaton rendelkezésre álló keret terhére.  
 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
Gyál, 2014. március 05. 
 
 
 
 Zsigovits Gábor  
 ügyvezető igazgató 
  
 
Az előterjesztés a 2014. évi költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
 
 Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

1/1. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Mátyás király utca forgalomszabályozására 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2013. július 25. napján a Nemzeti Közlekedési Hatóság tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy bejelentés érkezett 
Hivatalához a Mátyás király utcában elhelyezett előre gyártott műanyag forgalomcsillapító eszközök balesetveszélyes 
kialakításával kapcsolatban, melyet a Hatóság közérdekű bejelentésként vizsgál. 
 
Az elsőfokú hatóság 2013. október 14-én kelt ÚT/1464/12/2013. számú határozatában az alábbiakra kötelezte 
Önkormányzatunkat: 
 

1. A Mátyás király utcában, a Pesti utat megelőzően, félpályán elhelyezett forgalomcsillapító küszöböket – a 
közlekedés biztonsága érdekében – szerelje le. A küszöbök elhelyezéséhez kapcsolódó forgalomtechnikai 
jelzéseket szüntesse meg. 

2. Gondoskodjon a beláthatóságot csökkentő növényzet gallyazásáról. 
3. A csomópont forgalmi rendjének, és a csomópontban alkalmazott forgalomcsillapítás felülvizsgálatát végezze 

el. A felülvizsgálat térjen ki a beláthatóságot csökkentő parkolás megakadályozására. A döntését megalapozó – 
az ágazati szabványoknak és az e-ÚT 03.02.12. számú Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő megoldásokat 
alkalmazó – a szaktervező által készített forgalomtechnikai tervdokumentációt hatóságom számára 
tájékoztatásul nyújtsa be. 

4. A forgalomtechnikai dokumentációnak megfelelően kialakított fogalmi rendet Hatóságom számára benyújtott 
fényképekkel igazolja. 

5. A külön végzésemben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot nyújtsa be. 
6. Az 1.-2. és 4. pontokban felsoroltak teljesítését Hatóságom számára soron kívül, de legkésőbb a meghatározott 

határnapig Hatóságomnak megküldött fényképekkel igazolja. 
 
A fenti rendelkezések ellen Önkormányzatunk 2013. október 29. napján fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központjához. 
 
A másodfokú hatóság 2013. december 3. napján kelt EH/MD/NS/A/1065/2/2013. számú határozatában az elsőfokú 
hatóság döntését az alábbiakban változtatta meg: 
 

1. Az elsőfokú határozat 1., 2., 4. és 6. pontját törlöm. 
2. Az elsőfokú határozat 3. pontját megváltoztatom az alábbiak szerint: 

Gyál Város Önkormányzat (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) – mint a Gyál Város közútjainak kezelője – 
köteles a Gyál, Mátyás király utca – Pesti út keresztezés forgalmi rendjének felülvizsgálatát határozatom 
kézhezvételét követő 30 napon belül elvégezni. A felülvizsgálat térjen ki a csomópontban alkalmazott 
forgalomcsillapítás megfelelőségére, használhatóságára, a csomópontban lévő „ÁLLJ! Elsőbbségadás 
kötelező” jelzőtábla megfelelőségére, a beláthatóságot csökkentő parkolás megakadályozására. A felülvizsgálat 
eredményét a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége (1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.) 
részére tájékoztatásul küldje meg. 

3. Az elsőfokú határozat 5. pontját hatályában megtartom. 
 
 
Önkormányzatunk 2014. január 10. napján kelt szerződéssel megbízta a TANDEM Mérnökiroda Kft-t a fenti 
csomópont forgalmi rend felülvizsgálatával. A megbízott cég a forgalmi rend felülvizsgálatát (1. számú melléklet) 
2014. január 17. napján küldte meg Önkormányzatunknak. 
 
A felülvizsgálat - mind a Mátyás király utca északkeleti ágának, mind a Mátyás király utca délnyugati ágának 
tekintetében - többek között javasolja a csomóponttól távolabbi forgalomcsillapító küszöbök előtt (10 méterrel) 5 km/h 
sebességkorlátozó jelzőtáblák elhelyezését, valamint a záróvonal meghosszabbítását a sárga színű keresztcsík jelek 



kezdetéig. A kapubehajtóknál az ingatlanok megközelíthetősége érdekében a záróvonal mindkét oldalán egy-egy 
burkolati jel felfestése javasolt, hogy az ingatlan tulajdonosok a záróvonalat átléphessék. 
 
A közúti közlekedésről 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésének értelmében „A közút forgalmi rendjét - ha 
jogszabály másként nem rendelkezik - a közút kezelője alakítja ki. A forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a 
baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként - a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha 
szükséges, módosítania kell. A közlekedési hatóság - a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet 
megszüntetése érdekében - kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, vagy a közút kezelőjét a forgalmi 
rend felülvizsgálatára kötelezheti”. 
Ugyanezen törvény 46. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közút kezelőjén a helyi közutak tekintetében 
a) 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 9/D. § (1) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) 

bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (4) és (9) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdésének a) 
pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 34-35. §-ban, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2) és (3) 
bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és a 
45. § (1) bekezdésében a helyi önkormányzat képviselő-testületét kell érteni. 

 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok megtárgyalására! 
 
Határozati javaslat I.  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 

 
1.) elrendeli Gyál, Mátyás király utca északkeleti ágán a Pesti úttól távolabbi forgalomcsillapító küszöb előtt 5 km/h 

sebességkorlátozó jelzőtábla elhelyezését. 
2.) elrendeli Gyál, Mátyás király utca délnyugati ágán a Pesti úttól távolabbi forgalomcsillapító küszöb előtt 5 km/h 

sebességkorlátozó jelzőtábla elhelyezését. 
3.) elrendeli a Gyál, Mátyás király utca északkeleti ágán a záróvonal meghosszabbítását a sárga színű keresztcsík 

jelek kezdetéig, valamint a kapubehajtóknál a záróvonal mindkét oldalán egy-egy burkolati jel felfestését. 
4.)  elrendeli a Gyál, Mátyás király utca délnyugati ágán a záróvonal meghosszabbítását a sárga színű keresztcsík 

jelek kezdetéig, valamint a kapubehajtóknál a záróvonal mindkét oldalán egy-egy burkolati jel felfestését. 
5.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2014. május 01. 
Felelős:  Polgármester 
 
Határozati javaslat II.  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jelenleg nem kívánja a Gyál, Mátyás király utca forgalmi rendjét 

megváltoztatni. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
A előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
A előterjesztést készítette: Veress László ügyintéző 
 
 
Gyál, 2014. február 24. 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Diera Éva 
irodavezető 

Pénzügyi és Adó Iroda 































 
 
 
 
 

 
 
 

Tárgy: Javaslat a Kisfaludy utca forgalmi 
rendjének ideiglenes megváltoztatására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 4602 jelű összekötő út ügyében az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. megbízásából eljáró BR-BAU BT. az 
1. számú melléklet szerinti megkereséssel fordult Önkormányzatunkhoz. A megkeresésben leírtak szerint a Bem 
József utcában Alsónémedi – Vecsés irányú egyirányúsítást kíván bevezetni (közvetlenül a vasút melletti 
pályaszerkezet csere miatt) a tervező, ezért az országos közút Gyál - Alsónémedi irányú forgalmát 
önkormányzati útra terelné a fenti munka kivitelezésének időtartamára (várhatóan: 2014. 03. 31 – 2014. 04. 17.). 
 
A 2. számú melléklet szerinti dokumentum alapján a forgalmat a Kisfaludy utcára terelné a tervező, melyen 
jelenleg a Gyál városát kettéosztó vasúti sín nyugati oldalán 10 tonnás, míg a keleti oldalán 3,5 tonnás 
súlykorlátozás van érvényben. 
A megküldött tervek alapján a fenti munka kivitelezésének időtartama alatt a teherforgalom jelentős 
növekedésére kell számítani a Kisfaludy utcában. 
 
A forgalomból eredő zavaró hatások csillapítására a fokozott ellenőrzés mellett a behajtás korlátozása lehet a 
megoldás. A felújításban érintett Bem József utcai útszakaszt az M0 autóúton lehet megkerülni. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslatok megtárgyalása után hozza meg határozatát! 
 
 
Határozati javaslat I.  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
1.) a Gyál, Kisfaludy utca Kőrösi út és Erdősor utca közötti szakaszán 2014. március 31. napja és 2014. április 
30. napja között megtiltja a 3,5 tonnát meghaladó gépjárművek behajtását. 
2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
Határozati javaslat II.  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jelenleg nem kívánja a Gyál, Kisfaludy utca forgalmi rendjét 
megváltoztatni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Veress László ügyintéző 
 
Gyál, 2014. március 5. 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester



1. számú melléklet 
 

 

Gyál Város Önkormányzata 
 
Tisztelt Cím! 
 

Hivatkozással a 2014.02.19-én Gyál Önkormányzatának hivatalos helyiségében történt egyeztetésre, ezúton 
tájékoztatjuk Önöket - mint a kivitelező (EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. 2225 Üllő, Zsaróka hegy 053/30 
hrsz) megbízásából eljáró tervező (BR-BAU BT. 2367 Újhartyán, Pipacs u.24.) -  a 4602 j. út felújítását érintő 
ideiglenes forgalomtechnikai terv alábbi főbb részleteiről. 

A melléklet szerinti egyirányúsításra, illetve ezért az országos közút Vecsés - Alsónémedi irányú forgalmának 
önkormányzati útra történő terelésére közvetlenül a vasút melletti (Bem J. utca) pályaszerkezet csere miatt van 
szükség. Ennek várható időtartama: 2014.03.31 - 2014.04.17. Ezalatt mindkét oldalon elvégezhető a szükséges 
munka. A sárga hátterű térképes táblákkal és négyzetes iránytáblával jelölt ideiglenes útvonal a mellékelt terven 
jelölésre került. Ezen kialakításhoz kérjük szíves egyetértő nyilatkozatuk megküldését. 

A lakott területen belüli szakaszon több helyen szintén pályaszerkezet csere szükséges. Ezek esetében - 
tekintettel az országos közút forgalmára, illetve az érintett szakaszok hosszára - jelzőlámpás forgalomirányításra 
kerül sor. Ezek ideje alatt egyes lakóutcák országos közúti csatlakozása lezárásra kerül, így azok ez idő alatt 
zsákutcaként működnek. 
Az érintett lakóutcák az alábbiak (várható időszak jelölve): 

- 03.18 - 03.25.  - Rádióleadó u. csatlakozása teljesen zárva, Szabó E. utca esetében csak behajtás lehetséges; 
- 03.26 - 04.03.  - Szabó E. utca csatlakozása teljesen lezárva, Rádióleadó utca esetében csak behajtás lehetséges; 
 - 04.4 - 04.14.  - Kossuth L. utca dél csatlakozása teljesen lezárva, Kossuth L. utca észak esetében csak behajtás 
lehetséges; 
- 04.15 - 04.25. -  Kossuth L. utca észak csatlakozása teljesen lezárva, Kossuth L. utca dél esetében csak behajtás 
lehetséges; 
- 03.31 - 04.08.  - Vasút utca (Stromfeld A. u.) dél csatlakozása teljesen lezárva, Vasút utca (Stromfeld A. u.) 
észak esetében a kihajtás csak balra lehetséges; 
- 04.09 - 017.  - Vasút utca (Stromfeld A. u.) észak csatlakozása teljesen lezárva, Vasút utca (Stromfeld A. u.) 
dél esetében a kihajtás csak jobbra lehetséges. 

A Vecsési úton átépítendő autóbusz-megállóhelyek kivitelezési ideje alatt a mellékelt helyszínrajzokon ábrázolt 
ideiglenes megállóhelyek kerülnek kiépítésre és használatra a járatüzemeltető jegyzőkönyvben rögzített 
egyetértésével. Ezek várható kivitelezési ideje 2014.03.31 - 2014.05.04. Ezt követően már az új megállóhelyek 
üzemelnek. 

Tisztelettel: 
 
Brabanti József 
tervező 
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