
 
 
 
 
 
 
 
Szám: 6140/2014. 
 
 
 

M E G H Í V Ó 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
 

2014. május 29-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. április 24-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 helyi sportrendelet megalkotására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

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

5. Beszámoló a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
6. Javaslat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításának 

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

7. Beszámoló a Gyáli-Városgazda Kft. 2013. évi mérlegéről 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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8. Beszámoló a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegéről 

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

9. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi 
ellátásáról 

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

 
10. Javaslat iskolai alapítványok támogatására 

 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
11. Javaslat a közvilágítási lámpatestek karbantartására 

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

12. Javaslat a gyáli 1725/1 hrsz.-ú út (Egressy utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

13. Javaslat pénzeszköz átadására a 2014. évi intézményi felújítási feladatok céljára 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
  

14. Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” tárgyú pályázathoz PR tevékenységre vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lezárására 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

15. Javaslat a Bartók Béla u. 52. sz. alatti óvoda terveinek felülvizsgálatára 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

16. Javaslat központi telephely és főzőkonyha programtervének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor  ügyvezető igazgató 
 Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

17. Javaslat a Gyáli Barátikör Sportegyesület részére pályázati önrész biztosítására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

 
18. Javaslat a BKK-val kötendő finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó szerződés tárgyalására 

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

20. Egyebek 
 
 

Gyál, 2014. május 22.  
 
 
 
 

       Tisztelettel: 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2014. április 24-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2014. április 24-ei 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 április 30-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:     95.835 e Ft   41.994 e Ft    43,82 % 
 iparűzési adó:             1.088.000 e Ft             353.429 e Ft     32,48 % 
 építményadó:   210.000 e Ft             103.400 e Ft    49,24 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet április  hónapban egyetlen alkalommal sem 
vettük igénybe.  
 

3./ A szabad pénzeszköz lekötésből 3.743.442,- Ft a 2014. április 30-ig realizált kamat összege. 
 
4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű 

kifizetetlen számla nincs. 
 
5./ Végh Tibor Képviselő Úr a 2013. évi zárszámadás tárgyalása során megkérdezte, hogy „miért nőtt meg a 

kedvezményes étkezések száma, az Önkormányzat módosított a feltételeken, vagy többen lettek jogosultak 
erre a kedvezményre, illetve szám szerint mennyi gyermeket jelent? Ezzel kapcsolatban az alábbi 
tájékoztatást adom. Az Önkormányzat nem módosított a feltételeken, a kedvezményes étkezők szám havonta 
69 fővel nőtt a tervezetthez képest. 

 
 
II. Szervezési és Ügyfélszolgálati iroda 
 
1./ Szíves tájékoztatásul mellékeljük a Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentését, 
melynek a közzétételről és az információs önrendelkezési jogról, információszabadságról szóló 2011. évi CXI. 
törvény előírásai alapján a közalapítvány kuratóriuma eleget tett.  
 
2./ A Comenius Régió 2012-2014 pályázat keretein belül a Gyáli Önkormányzat részéről–utolsó mobilitási 
eseményként-2014. május 12-16 között, kilenc fős delegáció tett szakmai látogatást a Felső-bajor térségbe. A 
delegáció egy következő pályázat előkészített anyagát is hazahozta, melynek legfőbb célja egy 40 főre kiterjedő 
diákcsere-program lesz. A két éves pályázati időszak elszámolására 2014. 06.30-ig kerül sor a Tempus 
Közalapítvány felé. 
 
3./ A gyáli sportpálya területén 2008-ban adták át a Prologis Gördeszka Parkot. A park az évek során 
leamortizálódott, használhatatlanná vált. Helyrehozása, felújítása hatalmas összeget emésztett volna fel. Szélesi 
Erzsébet magánszemély 2012. október 17-én levelet írt Önkormányzatunkat, amelyben azt kérte, hogy ezt a 
használaton kívüli pályát adjuk át részére, hogy az a BMX-ező gyáli fiatalok hasznára válhasson. 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 215/2012.(X.25.) sz. határozatával a vagyont Szélesi 
Erzsébet magánszemélynek adományozta, aki a határozat b) pontja szerint kötelezte magát arra, hogy a 
gördeszka pályát legkésőbb 2013. december 31-ig a Gyál Wesselényi utca-Névtelen utca (0195/3. hrsz-ú 
külterület) területen újra üzembe helyezi. 
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Mivel ez az előírt határidőre nem történt meg, ezért arra kértük Szélesi Erzsébetet, hogy levélben tájékoztassa 
Önkormányzatunkat a fejleményekről. Ő 2014. május 21-én kelt elektronikus levelében kifejtette a 
következőket:  
- határidőre elbontották és saját költségen elszállították a pálya elemeit. Azokat elhelyezték a területen, amin már 
a dirt pályát használják is a fiatalok; 
- lebontották a borítást az elemekről; 
- megállapították, hogy az egész szerkezetet (a stabilitás érdekében) újra kell hegeszteni; 
-elkezdték a pihenő rész építését; 
- elkezdték a pálya alapjának kiszedését. 
Azonban egy nem várt baleset lelassította a műveletet. Egy olyan kábelt szakított el a munkagép ,amiről 
kiderült,hogy nem a megfelelő mélységben helyezték el és nem jelöltek meg a MOL Nyrt-nél (Százhalombatta- 
Ferihegy DN 150 termékvezeték). Ez után engedélyt kaptak arra, hogy bizonyos feltételekkel folytassák a 
pályaépítést, jelenleg a FGSZ Zrt-vel  egyeztetnek. 
Mindent elkövetnek azért, hogy még az idei évben meg tudják nyitni a parkot. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését. 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete haladékot ad Szélesi Erzsébet magánszemély részére a neki 
ajándékozott gördeszka park felállítására, és kötelezi őt, hogy legkésőbb 2014. december 31-ig helyezze üzembe 
azt. 
 

Határidő: 2014. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
III. Városfejlesztési iroda: 
 
1./ 2014. április 30-ával véget ért a Start Téli Közfoglalkoztatási program ennek eredményeként 78 fő 
közfoglalkoztatott szerződése szűnt meg. 2014. május 5. és 2014. szeptember 30. között 28 fő segíti munkánkat, 
amelyből 20 fő fizikai 8 fő adminisztratív közfoglalkoztatott. 
 
2./ Pánczél Károly alpolgármester úr kérte alpolgármesteri díjazásának megszüntetését, mivel az új Országgyűlés 
a 2014. június 1-jén hatályba lépő 2014. évi XVIII. törvénnyel módosította az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvényt. E szerint az országgyűlési képviselő megtarthatja polgármesteri, alpolgármesteri 
megbízatását, de ezért díjazást, költségtérítést nem kaphat. 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 31-gyel megszünteti Pánczél Károly 
alpolgármester úr illetményét. 
 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
IV. Igazgatási Iroda 
 
1./ Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2014. április havi tevékenységéről készített kimutatásokat.  
 
2./ Dr. Molnár Andor - a Városi Egészségügyi Központ igazgatója - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 25.§ (2/a) bekezdésére való hivatkozással 2013. június 30. napjával kérte közalkalmazotti 
jogviszonyának és magasabb vezetői megbízásának közös megegyezéssel történő megszüntetését. 
A Képviselő-testület a 179/2013.(VII.17.) sz. határozatával közös megegyezéssel megszüntette Dr. Molnár 
Andor közalkalmazotti jogviszonyát, és egyben felkérte a Polgármesteri Hivatalt az intézményvezetői pályázat 
kiírására.  
A Képviselő-testület 192/2013 (IX.12.) sz. határozatával kiírta az intézményvezetői pályázatot. A pályáztatási 
eljárás sikertelenül zárult – a jelölt pályázó csak részben felelt meg a pályázati feltételeknek - ezért a Képviselő-
testület a 23/2014. (II.27.) sz. határozatával ismételten kiírta az intézményvezetői pályázatot.  
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A meghirdetett pályázati felhívás alapján 2014. április 30. napjáig lehetett pályázatot benyújtani, de a törvényes 
határidőn belül egy pályázat sem érkezett.  
A közelgő önkormányzati választásra tekintettel a következő pályázati kiírást az újonnan alakuló Képviselő-
testület elé terjesztjük. 

 
3./ Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2014. (IV.24.) sz. határozattal hozzájárult az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR-14.) „Önkormányzati 
fenntartású óvodák támogatási komponense” pályázat benyújtásához a Gyáli Tátika Óvodába, a Gyáli Tulipán 
Óvodába és a Gyáli Liliom Óvodába járó  hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
vonatkozásában.  
Tájékoztatom Önöket, hogy a pályázati kiírás és az útmutató kitért a programba bevonható, 2013. október 1-jei 
statisztikában feltüntetett 2H-s és 3H-s gyermekekre, de sajnos arra nem hívta fel a figyelmet, hogy korlátja van 
a fejlesztő programban résztvevő gyermekek létszámának, így a pályázat benyújtásának is. 
Gyál Város Önkormányzatának EPER rendszerben történő regisztrálása után elérhetővé vált a pályázati felület és 
a Támogatási adatok fülön szerepelt, hogy az óvodai fejlesztő program szervezésének feltétele, hogy a 3H-s 
gyermekek aránya érje el az összlétszám 10%-át. A statisztikában szereplő adatok szerint a gyáli óvodák 
vonatkozásában az IPR pályázat nem nyújtható be 2014. évben, mivel a határozattal rendelkező 3H-s 
gyermekek aránya jelentősen elmarad az összlétszám 10%-ától. 

 

2013. októberi statisztikában szereplő adatok 

Intézmény összlétszám HH HHH  összesen 

Gyáli Liliom Óvoda 256 53 8 61 

GyáliTátika Óvoda 243 55 12 67 

GyáliTulipán Óvoda 267 74 1 75 

Összesen 766 182 21 203 
 

4./ Tájékoztatom Önöket továbbá, hogy az általános iskolai beiratkozás 2014. április 28-30. napjáig tartott.  
A Gyáli Ady E. Általános Iskolába jelenleg 638 tanuló jár 23 tanulócsoportba. Az intézmény maximális 
kihasználtsággal működik. A tanév végén kettő nyolcadik osztály ballag el, 77 fő iratkozott be. 
A Gyáli Zrínyi M. Általános Iskolába jelenleg 519 tanuló jár 24 (20+4 SNI) tanulócsoportba. Az intézmény 
maximális kihasználtsággal működik. A tanév végén két nyolcadik osztály ballag el, 62 fő iratkozott be. 
A Gyáli Bartók B. Általános Iskolába jelenleg 423 tanuló jár 19 tanulócsoportba. A tanév végén három 
nyolcadik osztály ballag el, 50 fő iratkozott be.  
A KLIK Gyáli Tankerületének tájékoztatása szerint mindhárom iskola igazgatója megoldja a beiratkozott 
gyermekek fogadását a 2014/2015. tanévben. Az osztálylétszámok végleges kialakítása még zajlik, a 
tankötelesek listája alapján pl. a Gyáli Zrínyi M. Általános Iskola 36 főt keres, a Gyáli Bartók Béla Általános 
Iskola körzetéből 40 fő óvodában maradt és 14 főt keresnek. Az egyeztetések még tartanak. 
 
5./ Az óvodai beiratkozás 2014. május 5-9. között zajlott. 
A Gyáli Liliom Óvodába jelenleg 9 csoportban 269 gyermeket nevelnek, iskolába megy 76 fő, beiratkozott 81 
fő. 
A Gyáli Tátika Óvodába jelenleg 9 csoportban 277 gyermeket nevelnek, iskolába megy 74 fő, beiratkozott 69 fő.  
A Gyáli Tulipán Óvodába jelenleg 10 csoportban 284 gyermeket nevelnek, iskolába megy 91 fő, beiratkozott 74 
fő. 
Fentiekből megállapítható, hogy a 2014/2015-ös tanévben iskolába megy 241 fő, a beiratkozottak száma 224 fő, 
ebből 23 fő 2 óvodába is jelentkezett, 4 fő 3 óvodába is jelentkezett, tehát ténylegesen 193 fő felvételéről kell 
gondoskodni. Az egyeztetés jelenleg még tart.  
 

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. május 20.  
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



















Gyál Város Önkormányzatának Alpolgármestere 
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. • Telefon: 06 (29) 540-933, 540-930 • Telefax:06 (29) 340-028 

E-mail: alpolgarmester@gyal.hu • Honlap: www.gya l.hu 

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Bejelentés alpolgármesteri 
díjazás megszüntetéséről 

A 2014. évi XVIII. tv. módosította az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. tv-t. 

A módosítás 11. § (2) bekezdése lép az Ogytv. 80.§ (4) bekezdése helyébe, mely szerint: 
„A képviselő polgármesteri, alpolgármesteri megbízást láthat el. A képviselő 

polgármesteri megbízatása alatt polgármesteri megbízatásból származó tiszteletdíjra, 
illetményre, egyéb díjazásra, illetve polgármesteri megbízatásával összefüggő 

költségtérítésre, költségátalányra nem jogosult." 

A módosítás 2014. június l-én lép hatályba. 

Az elfogadott törvénymódosítás értelmében kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2010-ben 
részemre megállapított alpolgármesteri díjazást, 2014. június l-től megszüntetni szíveskedjen. 

Gyál, 2014. május 22. 

Tisztee.J 
Pánczél K ' oly 

országgyűlési képviselő 

alpolgármester 



Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2014.  Április hónap

Illetékes szerv 
ért. v. intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése, intézkedések 4 db 3 db 1 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 4 db 1 db 3 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 4 db 4 db
Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek 1 db 1 db
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 43 db 43 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 41 db 41 db
Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, működés ellenőrzése 6 db 6 db
Gyalogos járőrőzés 43 db 43 db
Utcanévtáblák hiányának észlelése, jelzése 2 db 2 db
Zöldterület szabálytalan használata, szennyezése, rongálása 1 db 1 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 2 db 2 db
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 1 db 1 db
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének észlelése, jelzése 1 db 1 db
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 20 db 20 db
KRESZ szabálysértésekkel kapcsolatos intézkedések 137 db 78 db 59 db 750 000 Ft
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 14 db 14 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése 2 db 2 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 2 db 2 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 1 db 1 db
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 18 db 10 db 6 db 2 db 20 000 Ft
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 32 db 32 db

Összesen: 379 db 230 db 88 db 61 db 770 000 Ft

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

Kurucz Árpád

Illetékes szerv 
értesítése

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése, intézkedések
#HIV!

Tűzgyújtással kapcsolatos események
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése

#HIV!
Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése
Irodai munka, ügyfél fogadás

Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, működés ellenőrzése
Gyalogos járőrőzés
Utcanévtáblák hiányának észlelése, jelzése

#HIV!
#HIV!
#HIV!

Zöldterület szabálytalan használata, szennyezése, rongálása
#HIV!

Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével
KRESZ szabálysértésekkel kapcsolatos intézkedések
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése
Rendészeti szervekkel közös intézkedés
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás

#HIV!
#HIV!
#HIV!

Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések
Figyelmeztetések visszaellenőrzése

Összesen: 0,00 db 0,00 db 0,00 db 0,00 db 0 Ft

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



Szabó Tamás

Illetékes szerv 
értesítése

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése, intézkedések
#HIV!

Tűzgyújtással kapcsolatos események
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése

#HIV!
Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése
Irodai munka, ügyfél fogadás

Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, működés ellenőrzése
Gyalogos járőrőzés
Utcanévtáblák hiányának észlelése, jelzése

#HIV!
#HIV!
#HIV!

Zöldterület szabálytalan használata, szennyezése, rongálása
#HIV!

Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével
KRESZ szabálysértésekkel kapcsolatos intézkedések
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése
Rendészeti szervekkel közös intézkedés
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás

#HIV!
#HIV!
#HIV!

Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések
Figyelmeztetések visszaellenőrzése

Összesen: 0,00 db 0,00 db 0,00 db 0,00 db 0 Ft

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



Rürich Zsolt

Illetékes szerv 
értesítése

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése, intézkedések
#HIV!

Tűzgyújtással kapcsolatos események
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése

#HIV!
Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése
Irodai munka, ügyfél fogadás

Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, működés ellenőrzése
Gyalogos járőrőzés
Utcanévtáblák hiányának észlelése, jelzése

#HIV!
#HIV!
#HIV!

Zöldterület szabálytalan használata, szennyezése, rongálása
#HIV!

Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével
KRESZ szabálysértésekkel kapcsolatos intézkedések
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése
Rendészeti szervekkel közös intézkedés
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás

#HIV!
#HIV!
#HIV!

Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések
Figyelmeztetések visszaellenőrzése

Összesen: 0,00 db 0,00 db 0,00 db 0,00 db 0 Ft

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



Szilvási Károly

Illetékes szerv 
értesítése

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése, intézkedések
#HIV!

Tűzgyújtással kapcsolatos események
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése

#HIV!
Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése
Irodai munka, ügyfél fogadás

Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, működés ellenőrzése
Gyalogos járőrőzés
Utcanévtáblák hiányának észlelése, jelzése

#HIV!
#HIV!
#HIV!

Zöldterület szabálytalan használata, szennyezése, rongálása
#HIV!

Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével
KRESZ szabálysértésekkel kapcsolatos intézkedések
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése
Rendészeti szervekkel közös intézkedés
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás

#HIV!
#HIV!
#HIV!

Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések
Figyelmeztetések visszaellenőrzése

Összesen: 0,00 db 0,00 db 0,00 db 0,00 db 0 Ft

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
TÁJÉKOZTATÓ 

2014. április havi mezőőri tevékenységről 
 
 

2014. április hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak 
szerint alakultak. 
 
 
  Megnevezés:      Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés    0   
2. Falopás tettes nélkül      0   
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel     0 
4. Kábelégetés       0 
5. Vadgázolás       0 
6. Elkóborolt állatok      0 
7. Elütött állatok       0 
8. Szemétszedés, külterület takarítás     0 
9. Szemetelés elkövető nélkül     5 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése     0  
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése    0 
12. Gyepmester értesítése      0 
13. Vadőr értesítése       0 
14. Tulajdonosok értesítése      0 
15. Ügyintézés                              0 
16. Parlagfű ügyintézés      0 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás     0 
18. Illegális építkezés      0  
19. Madarak riasztása      0 
20. Orvvadászat, orvhorgászat     0 
21. Feljelentés       1  
22. Tulajdonos feljelentése      0 
23. Figyelmeztetés       11 
24. Elkövetők elmenekülése      0  
25. Utak tisztítása       0 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás     0 
27. Gépjárművek ellenőrzése      6 
28. Erdőtisztítás       0 
29. Szárazgallyat szedő emberek     0 
30. Gabona taposás (jármű, ló)     0 
31. Gabona, termény lopás      0 
32. Crossmotoros, kvados károk     0 
33. Nyombiztosítás       0 
34. Továbbképzés       3 
35. Póráznélküli ebek sétáltatása     6 
36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés 0 
37. Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás   0 
38. Szemetet szállító gépjármű háló nélkül    0 
39. Önkormányzatok, társintézmények értesítése   0 



 
 
 
 
 
 

 
       Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok
        végrehajtásáról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselő-
testület 2014. április 24. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 49/2014. 
(IV.24.) sz. határozatával elfogadta. 
 
 

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

46/2014.(IV.24.)     Intézkedést nem igényel. 
47/2014.(IV.24.)  Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt 

Integrációs Pedagógiai Rendszer pályázat kapcsán a 
testületi határozat az óvodavezetők részére megküldésre 
került, azonban a pályázat nem nyújtható be a 3H-s 
gyermekek alacsony aránya miatt. (Nem éri el az 
összlétszám 10 %-át.) 

48/2014.(IV.24.)     Intézkedést nem igényel. 
49/2014.(IV.24.)     Intézkedést nem igényel. 
50/2014.(IV.24.)  Az intézményeknél keletkezett pénzmaradványok elvonása 

a következő költségvetési rendelet módosítás alkalmával az 
előirányzatok között módosításra fog kerülni. 

51/2014.(IV.24.)  A Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola 
intézményvezetői állására vonatkozó pályázat kapcsán a 
testületi javaslat megküldésre került Fodor Gábornak, a 
Ceglédi Tankerület vezetőjének. 

52/2014.(IV.24.)  A 2013. évi belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló 
jelentés elfogadására vonatkozó testületi határozat a belső 
ellenőr részére megküldésre került.  

53/2014.(IV.24.)  A likviditási hitel újrafelvételével kapcsolatos ügyintézés 
folyamatban van. 

54/2014.(IV.24.)  A DPMV Zrt-vel a módosított bérleti szerződés aláírásra 
került és a testületi határozattal együtt megküldtük a 
szolgáltató részére. 

55/2014.(IV.24.)  A város településfejlesztési koncepciójáról, valamint a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatáról és 
módosításáról szóló testületi döntésről az érintett 
résztvevők kiértesítése megtörtént. 

56/2014.(IV.24.)  Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2014-
2020 közötti továbbképzési tervének elfogadásáról szóló 
testületi határozat az intézményvezető részére átadásra 
került. 

57/2014.(IV.24.) A Gyál Város Önkormányzata és dr. Molnár Andor közötti 
megbízási szerződés módosítása aláírásra került. 

58/2014.(IV.24.)  A „Buszvárók létesítése, felújítása tárgyú közbeszerzési 
eljárás kapcsán a nyertes ajánlattevő VALCOL Kft-vel a 
szerződés megkötésre került. 
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59/2014.(IV.24.)  A Gyáli Ady Endre Általános Iskola udvarán és a Gyál 

vasútállomás területén a testületi határozatban megjelölt fák 
kiültetése megtörtént. A fedezet biztosítására vonatkozó 
szerződés megkötése folyamatban van. 

60/2014.(IV.24.)  A Deák F. – Vecsési u. gyalogos átkelőhely terve kapcsán a 
közvilágítási terv felülvizsgálatára vonatkozóan a szerződés 
megkötésre került. 

61/2014.(IV.24.)  A civil szervezetek támogatása kapcsán a pályázók a 
testületi határozatban foglaltaknak megfelelően kiértesítésre 
kerültek. A megállapodások megkötése folyamatosan 
történik. 

62/2014.(IV.24.)  A sport szervezetek támogatása kapcsán a pályázók a 
testületi határozatban foglaltaknak megfelelően kiértesítésre 
kerültek. A megállapodások megkötése folyamatosan 
történik. 

63/2014.(IV.24.)-tól  
64/2014.(IV.24.)-ig  A 2014. évi Dr. Pusztai Lajos Emlékdíjak átadására a 

Semmelweis napi ünnepség keretében kerül sor. Az időpont 
egyeztetése folyamatban van. 

65/2014.(IV.24.) -től 
66/2014.(IV.24.)-ig  A 2014. évi Gyáli Közoktatásért Díjak átadására május 29-

én, a pedagógus napi ünnepség keretében kerül 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. május 20. 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat helyi sportrendelet megalkotására 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §. (6) bekezdése kimondja, hogy a tízezernél több lakosú helyi 
önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes 
feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget. 
 
Mivel a sporttal kapcsolatos pályázatok benyújtása esetén feltétel lehet a vonatkozó rendelet megléte, így 
javaslatot teszünk a rendelet megalkotására. 
 
A rendelettervezetet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.(III.29.) 
önkormányzati rendelet 39-41.§-ai alapján társadalmi egyeztetésre bocsátottuk. 
 
A fentiek és a melléklet alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését! 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Dr. Sándor Tamás szervezési csoportvezető 
 
Gyál, 2014. május 12. 
 
   
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 
 
 



GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2014. (       ) önkormányzati rendelete 
a sportról 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §. (6) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) 
bekezdésében megállapított jogkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
sportról a következőket rendeli el: 
 

Gyál Város Önkormányzata sportfeladatai 
 

1. §. 
 

Gyál Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseivel összhangban a közigazgatási területén belül a sporttevékenység rendszeres és 
széleskörű folytatása érdekében feladatának tekinti -  a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §. (1), 
(2)  bekezdésében rögzített kötelező feladatai mellett – a következőket: 
 
a) az egészséges, mozgás-gazdag életmód iránti igény felkeltését, a helyi lakosság ösztönzését a 
sporttevékenység folytatására, 
b) a szabadidősport, a gyermek- és ifjúsági sport helyi feltételeinek biztosítását és fejlesztését, a 
tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának ösztönzését. 
c) a mozgás-gazdag életmód iránti igény megalapozása érdekében az óvodai, iskolai testnevelés és 
sporttevékenység személyi, tárgyi és létesítményi feltételeinek megteremtését és fejlesztését. 
d) az utánpótlás-nevelés támogatását, különös tekintettel a hagyománnyal bíró sportágakra, 
e) a versenysport folytatása érdekében a létesítményi feltételek biztosítását, 
f) fogyatékossággal élők sportjának támogatását, 
g) az Önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények, sportcélú ingatlanok rendeltetésszerű 
működtetését, állagmegóvását, és fejlesztését, 
h) együttműködést a területi sportszövetségekkel és szakszövetségekkel sportszakember-képzés és 
továbbképzés tekintetében, 
i) a meghatározott állami sportstatisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásában való 
együttműködést. 
 

Az Önkormányzat sportfeladat-ellátásának elemei és intézményei 

 
2. §. 

 
Az Önkormányzat sportfeladatai ellátása és a tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú 
ingatlanok működtetése és fejlesztése érdekében: 

a) állandó szakbizottságot működtet, 
b) a vonatkozó képviselő-testületi döntésekben foglaltaknak megfelelően biztosítja a sportfeladatok 
ellátásához szükséges személyi, tárgyi és létesítményi feltételeket, 
c) a fenntartásra gazdasági társasággal vagy civil szervezettel megállapodást köthet. 
 

 
 
 
 
 



A sporttevékenység finanszírozása, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos kötelezettségei 
 

3. §. 
 
(1) Az Önkormányzat a sportfeladatai ellátása érdekében a mindenkori költségvetési rendeletében 
elkülönítetten biztosítja a sportlétesítményei, sportcélú ingatlanai fenntartását, működtetését, 
karbantartását, felújítását és fejlesztését. 
 
(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények bérbeadására az Önkormányzat 
tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletet kell alkalmazni.   
 
(3) Az Önkormányzat a mindenkori költségvetési lehetőségeinek függvényében támogatja a saját 
fenntartású köznevelési intézményei testnevelési, és mindennapi testedzési lehetőségeit, valamint az 
iskolai diáksportkörök működési feltételeit. 
 
(4) Az Önkormányzat a városban működő egyesületek, klubok, szakosztályok csapatainak 
működéséhez, a különböző amatőr és rekreációs sporttevékenységet folytató közösségek 
tevékenységéhez támogatást nyújt azzal, hogy térítésmentesen biztosítja a városi sportpálya (Gyál, 
Ady Endre utca 22.) használatát. 
 
(5) Az önkormányzat a helyi sportolókat, sportszervezeteket pályázati rendszerben, a mindenkori éves 
költségvetésében elkülönített forrás erejéig támogatja. 
 

Záró rendelkezés 
 

4. §. 
 

Ez a rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba. 
 
 
Pápai Mihály         Rozgonyi Erik 
polgármester         címzetes főjegyző 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a DPMV Zrt. 2013. évi 
mérlegéről 

 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A DPMV Zrt. elnök-vezérigazgatója elkészítette a társaság 2013. évi mérlegbeszámolóját. Kérem, hogy a 
melléklet beszámolót és mérleget megtárgyalni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a DPMV Zrt 2013. évi mérlegbeszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 
 
Gyál, 2014. május 7. 
 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
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Éves beszámoló

2013.01.01-2013.12.31

Keltezés: 2014. május 05.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak: 2013. január 01-2013. december 31. adatok eFt-ban

Sor-

szám
A tétel megnevezése Előző év

Előző év(ek) 

módosí-tásai
Tárgyév

a b c d e

1 A. Befektetett eszközök 1 265 677        -                 291 023           

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 970               -                 13 710             

3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke

4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

5 Vagyoni értékű jogok 3 695               

6 Szellemi termékek 3 970               10 015             

7 Üzleti vagy cégérték

8 Immateriális javakra adott előlegek

9 Immateriális javak értékhelyesbítése

10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 261 707        -                 277 313           

11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 067 057        13 230             

12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 152 215           233 337           

13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 32 794             30 296             

14 Tenyészállatok

15 Beruházások, felújítások 450                  

16 Beruházásokra adott előlegek 9 641               -                    

17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK -                    -                 -                    

19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20 Tartósan adott kölcsön  kapcsolt vállalkozásban

21 Egyéb tartós részesedés

22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 

vállalkozásban

23 Egyéb tartósan adott kölcsön

24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
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"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Beszámolási időszak: 2013. január 01-2013. december 31. adatok eFt-ban

Sor-

szám
A tétel megnevezése Előző év

Előző év(ek) 

módosí-tásai
Tárgyév

a b c d e

27 B. Forgóeszközök 1 983 627        -                 2 177 234        

28 I. KÉSZLETEK 69 643             -                 113 179           

29 Anyagok 66 406             55 062             

30 Befejezetlen termelés és félkész termékek 393                  

31 Növendék-, hízó- és egyéb állatok

32 Késztermékek

33 Áruk 3 237               57 724             

34 Készletekre adott előlegek

35 II. KÖVETELÉSEK 1 093 833        -                 1 392 126        

36 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 794 110           921 699           

37 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

38 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 260 022           298 642           

39 Váltókövetelések

40 Egyéb követelések 39 701             171 785           

41 Követések értékelési különbözete

42 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

43 III. ÉRTÉKPAPÍROK -                    -                 -                    

44 Részesedés kapcsolt vállalkozásban

45 Egyéb részesedés

46 Saját részvények, saját üzletrészek

47 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

48 Értékpapírok értékelési különbözete

49 IV. PÉNZESZKÖZÖK 820 151           -                 671 929           

50 Pénztár, csekkek 3 451               4 555               

51 Bankbetétek 816 700           667 374           

52 C. Aktív időbeli elhatárolások 241 926           -                 173 599           

53 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 238 413           163 287           

54 Költségek, ráfordítások aktív  időbeli  elhatárolása 3 513               10 312             

55 Halasztott ráfordítások

56 Eszközök összesen 3 491 230        -                 2 641 856        
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"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak: 2013. január 01-2013. december 31. adatok e Ft-ban

Sor-

szám
A tétel megnevezése Előző év

Előző év(ek) 

módosí-tásai
Tárgyév

a b c d e

57 D. Saját tőke 1 718 002        -                 818 511           

58 I. JEGYZETT TŐKE 16 700             20 400             

59 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

61 III. TŐKETARTALÉK 29 350             1 387 950        

62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 267 144           313 352           

63 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 1 358 600        -                    

64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK -                    -                 -                    

65 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

66 Valós értékelés értékelési tartaléka

67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 46 208             903 191 -          

68 E. Céltartalékok 305 000           -                 386 000           

69 Céltartalék a várható kötelezettségekre

70 Céltartalék a jövőbeni költségekre 305 000           386 000           

71 Egyéb céltartalék

72 F. Kötelezettségek 545 440           -                 546 220           

73 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK -                    -                 -                    

74 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 

vállalkozással szemben

76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK -                    -                 -                    

78 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

79 Átváltoztatható kötvények

80 Tartozások kötvénykibocsátásból

81 Beruházási és fejlesztési hitelek

82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek

83 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 

vállalkozással szemben

85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
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"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Beszámolási időszak: 2013. január 01-2013. december 31. adatok e Ft-ban

Sor-

szám
A tétel megnevezése Előző év

Előző év(ek) 

módosí-tásai
Tárgyév

a b c d e

86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 545 440           -                 546 220           

87 Rövid lejáratú kölcsönök

88 ebből: az átváltoztatható kötvények

89 Rövid lejáratú hitelek

90 Vevőktől kapott előlegek

91 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 207 815           128 093           

92 Váltótartozások

93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

94 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 

vállalkozással szemben 177 971           235 377           

95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 159 654           182 750           

96 Kötelezettségek értékelési különbözete

97 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

98 G. Passzív időbeli elhatárolások 922 788           -                 891 125           

99 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 356 419           676 360           

100 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 399 469           214 765           

101 Halasztott bevételek 166 900           -                    

102 Források összesen 3 491 230        -                 2 641 856        
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"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2013. január 01-2013. december 31, adatok e Ft-ban

Sor-

szám
A tétel megnevezése Előző év

Előző 

év(ek) 

módosí-

tásai

Tárgyév

a b c d e

1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 915 998     3 931 506      

2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele

3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 1 915 998     -       3 931 506     

4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása ± 4 521             

5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) -                 -       4 521            

7 III. Egyéb bevételek 51 814          577 398        

8 ebből: visszaírt értékvesztés 264               79 574           

9 5 Anyagköltség 357 936        744 769         

10 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 665 562        1 635 542      

11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 36 607          127 870         

12 8 Eladott áruk beszerzési értéke 36 228          1 434             

13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 155 607        160 735         

14 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 1 251 940     -       2 670 350     

15 10 Bérköltség 375 474        821 723         

16 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 34 599          77 259           

17 12 Bérjárulékok 119 396        249 615         

18 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 529 469        -       1 148 597     

19 VI. Értékcsökkenési leírás 50 798          71 022          

20 VII. Egyéb ráfordítások 110 714        1 545 932     

21 ebből: értékvesztés 24 860          28 303           

22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE  (I±II+III-IV-

V-VI-VII) 24 891          -       922 476 -       
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"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2013. január 01-2013. december 31, adatok e Ft-ban

Sor-

szám
A tétel megnevezése Előző év

Előző 

év(ek) 

módosí-

tásai

Tárgyév

a b c d e

23 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés

24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

25 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

27 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

29 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű  bevételek 26 418          30 263           

30 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

31 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

32 ebből: értékelési különbözet

33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 26 418          -       30 263          

34 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

35 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

36 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

37 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

38 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

39 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

40 ebből: értékelési különbözet

41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) -                 -       -                 

42 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 26 418          -       30 263          

43 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 51 309          -       892 213 -       

44 X. Rendkívüli bevételek 508               

45 XI. Rendkívüli ráfordítások 10 978          

46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 508               -       10 978 -         

47 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 51 817          -       903 191 -       

48 XII. Adófizetési kötelezettség 5 609            -                 

49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 46 208          -       903 191 -       

50 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre

51 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés

52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) 46 208          -       903 191 -       
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1. Bevezetés 

 
 

A Kiegészítő melléklet a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a Dél-Pest Megyei 

Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) 2013. 

évi gazdálkodását, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetében bekövetkezett változásokat 

mutatja be számszerű adatokkal és azok szöveges indoklásával. A Kiegészítő mellékletben 

bemutatásra kerül a 2011. évi CCIX. Vksztv., valamint az 58/2013(II.27.) Korm.rend. által 

meghatározott víziközmű-szolgáltatási ágazati tevékenységeinek vagyoni, pénzügyi és 

jövedelmi helyzete. A tevékenységek elkülönült bemutatása az eszközök, források és 

eredménykimutatás formájában. 

 

2. A Társaság bemutatása 

 

A Társaság 2012. július 06-án átalakulással jött létre a Dél-Pest Megyei Víziközmű 

Szolgáltató KFT. általános jogutódjaként.  A jogelőd társaság tevékenységét is figyelembe 

véve 1993. óta végez lakossági és közületi fogyasztók részére ivóvízellátást, valamint 

szennyvízelvezetést és –tisztítást, melyek tevékenységi körének kb. 95 %-át adják. A 

víziközmű-szolgáltatási tevékenységen kívül a Társaság közműhálózatépítést, -felújítást, 

kommunális, nem közművel összegyűjtött szennyvízszállítást végez. A Társaság 

tulajdonosainak köre 2013. évben 8 önkormányzattal bővült. 

 

 

A vállalkozás neve:  Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt (röviden: DPMV ZRT) 

A vállalkozás cégformája: részvénytársaság 

A vállalkozás székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 

A vállalkozás cégjegyzékszáma: Cg.:13-10-041281 

A vállalkozás adószáma: 23967531-2-13 

A vállalkozás közösségi adószáma: HU23967531 

Működési engedély száma: 1841/2013 

A vállalkozás az általános szabályok szerint az általános forgalmi adó alanya. 

A vállalkozás elektronikus elérhetősége: www.dpmv.hu 
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A vállalkozás KSH száma: 23967531-3600-114-13 

A vállalkozás jogelődje: Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Kft 

A vállalkozás alapító okiratának kelte: 2012. május 10. 

 

A Társaság képviseletére jogosult személy: 

 Sárosi István elnök- vezérigazgató 

 Lakcíme: 2040 Budaörs, Bimbó u. 39 

A számviteli rendért felelős személy: 

 Sárdy Károly gazdasági igazgató 

 PM reg.száma: 114059 

A Társaság könyvvizsgálója: 

 SZÁMIX AUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft 

 1213 Budapest, Nyúl u. 14. 

 Kamarai nyilvántartási száma: 001184 

A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy neve: 

 Balogh Ilona 

 Kamarai nyilvántartási száma: 002921 

A Társaság  100 % -os önkormányzati tulajdonban van, a tulajdonosi jogokat 20 

Önkormányzat gyakorolja. Az alapításkori 16.700 eFt jegyzett tőke 3.700 eFt-tal növekedett 

2013. évben. A szolgáltatási területeken a víziközművek önkormányzati tulajdonban vannak. 

A Társaság a víziközmű-szolgáltatási tevékenységet bérleti-üzemeltetési szerződés illetve 

2014. évtől 6 önkormányzati területen vagyonkezelői szerződés keretében  végzi. 

A Társaság a tulajdon védelme érdekében 3 tagú Felügyelő Bizottságot választott 5 évre. 
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2.1 A vállalkozás üzemigazgatóságai és fióktelepei 

 

1. Gyáli Üzemigazgatóság 

Fióktelepek 

1. 2360 Gyál, Kőrösi út 104. 

2. 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 

3. 2220 Vecsés, Kossuth Lajos utca 38-40. 

4. 2220 Vecsés, Gyáli utca 0217/2 

5. 2234 Maglód, Fő utca 25/A 

6. 2225 Üllő, Szövetkezet utca 10 

7. 2209 Péteri, Bereki utca 28. 

8. 2233 Ecser, Széchenyi út 1. 

2. Duna-menti Üzemigazgatóság 

Fióktelepek 

9. 2330 Dunaharaszti, Fő út 46. 

10. 2330 Dunaharaszti, Szennyvíztelep 0168/9-14. 

11. 2340 Kiskunlacháza, Temető utca 2. 

12. 2340 Kiskunlacháza, Ugarok dűlő 0636/23 

13. 2364 Ócsa, Damjanich utca 101. 

14. 2315 Szigethalom, Erdő utca 55. 

15. 2315 Szigethalom, Móra Ferenc utca 1. 

16. 2315 Szigethalom, Jókai utca 17. 

3. Szilas-menti Üzemigazgatóság 

Fióktelepek 

17. 2119 Pécel, Petőfi Sándor utca 1. 

18. 2119 Pécel, Szennyvíztelep 02/82 

19. 2141 Nagytarcsa, Iskola utca 14. 

20. 2141 Nagytarcsa, Hársfa utca 2. 

21. 2144 Kerepes, Szabadság  u. 100. 

22. 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. 

4. Dunavarsányi Üzemigazgatóság 

 Fióktelepek 

23. 2338 Áporka 

24. 2337 Délegyháza 

25. 2336 Dunavarsány 

26. 2339 Majosháza 

27. 2318 Szigetszentmárton 

28. 2335 Taksony 

 

A Dunavarsányi Üzemigazgatóságon valamint Kistarcsa, Kerepes településeken a 

szolgáltatási tevékenységet 2014. januárban kezdte meg a Társaság. 
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3. Könyvvezetés módja 

A Társaság a vagyoni és pénzügyi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvvitel 

rendszerében, magyar nyelven, a Magyar Köztársaság pénznemében (forintban) vezeti 

könyveit, melyet a naptári év végével lezár. 

Mérleg fordulónap: A Társaság adott naptári évről, mint üzleti évről az üzleti év utolsó 

napjával (december 31.) készíti el az éves beszámolót.  

Mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő február 28. 

A Társaság főbb értékelési elvei a Számviteli politika szerint: 

Értékcsökkenés elszámolása: 

- azonnali egyösszegű értékcsökkenés elszámolás: a kisértékű tárgyieszközök a 

tevékenységet éven túl szolgálják, de egyedi bekerülési értékük (ÁFA nélkül számított 

nettó értékük) nem haladja meg a 100 eFt-ot, kivételt képeznek a hiteles vízmérők; 

- a 100 eFt feletti eszközökre lienáris leírást alkamazunk a használati idő függvényében; 

- az elszámolás gyakorisága: havi; 

- hiteles vízmérők 4 év alatt; 

- a Társaság nem alkalmazza a Sztv. 59/A-F §-ai szerinti valós értéken történő 

értékelést. 

Értékvesztés elszámolása: 

Víz-csatorna számlázás vevő követelései: 

Vevőnként, az adósonként kisösszegű követelések esetén  az adósokat  együttesen minősítjük, 

az értékvesztés összegét ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában 

határozzuk meg és számoljuk el. A kisösszegű követelések csoportjait a könyvviteli 

nyilvántartásban a többi követeléstől elkülönítetten kell kimutatni, és az egyes csoportokra 

adódó értékvesztési összegeket összevontan, egy összegben kell elszámolni. 

Az értékvesztés mértéke: 

90-180 nap esetén       2 % 

180-360 nap esetén       5 % 

360-720 nap esetén     25 % 

720 napon túl   100 % 

 

Egyéb vevő követelések: 

Az egyedi vevőkövetelések vevőnként, adósonként minősítjük. Az értékvesztés összegét a 

vevő besorolása szerint állapítjuk meg. 
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Az értékvesztés mértéke: 

90-180 nap esetén  2% 

180-360 nap esetén  5% 

360 napon túl   25% 

 

Jelentős összegű hiba:  

A mérleg valódiságának megállapításánál minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a 

megállapításának évében a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően 

(évenként külön - külön) megállapított hibák, hibahatások - eredményt, saját tőkét és 

tartalékokat növelő, csökkentő - értékének együttes előjeltől független összege meghaladja az 

ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át.Ellenkező esetben a hiba nem jelentős. 

A mérleg és eredménykimutatás formája. A Társaság Sztv. szerinti éves beszámolási formája: 

éves beszámoló.  

Az éves beszámoló:  

o mérlegből,  

o eredménykimutatásból,  

o kiegészítő mellékletből áll.  

Az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg üzleti jelentést is készít.  

A mérleget a Sztv. 1. számú melléklet „A” változata szerinti készítjük el, az 

eredménykimutatás választott formája „A” típusú, Összköltség eljárással készített 

eredménykimutatás.  

A vállalkozás nem él a Sztv. által biztosított összevonási, részletezési lehetőségekkel, 

mérlegében és eredménykimutatásában sorokat nem von össze és új sorokat nem szerepeltet.  

Jelentős árfolyamkülönbözet és valós értéken történő értékelés nem történt. 

A Társaság mutatószámainak elemzésénél bázis időszakként 2012. július 06 – december 

31., tárgy időszakként 2013. január 01 – december 31. időszakot használtunk. 

A tevékenységek számviteli szétválasztásának alapelvei:  

- teljeskörűség biztosítása: a közvetlen hozzárendeléssel illetve felosztással a Társaság 

tevékenységei között minden eszköz, forrás, bevétel és ráfordítás felosztásra kerül;  

- áttekinthetőség és egyszerűség biztosítása: a tevékenységek felosztása a 

jogszabályoknak megfelelően, nyomonkövethető módon történik; 

- állandóság biztosítása: a számviteli szétválasztási módszertan a Hivatal előzetes 

jóváhagyásával került alkalmazásra. 

A számviteli szétválasztás az Önköltségszámítási szabályzat módszertana szerint készült el. 
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4. A mérleg általános bemutatása 

 

A Társaság gazdálkodásában bekövetkezett változások, a vagyon struktúra, valamint a 

tőkeszerkezet alakulása az alábbi táblázatokban kerülnek általános bemutatásra.  

Megnevezés 
Időszak Megoszlás (%) Változás 

% 
2012. (eFt) 2013. (eFt) 2012. 2013.  

Befektetett eszközök      1 265 677           291 023          36,25     11,02 22,99 

IMMATERIÁLIS JAVAK             3 970             13 710             0,11     0,52 345,34 

TÁRGYI ESZKÖZÖK       1 261 707           277 313           36,14     10,50 21,98 

BEFEKT. PÜGYI ESZKÖZÖK                   -                        -                  -              -         

Forgóeszközök      1 983 627        2 177 234          56,82     82,41 109,76 

KÉSZLETEK           69 643           113 179             1,99     4,28 162,51 

KÖVETELÉSEK      1 093 833        1 392 126           31,33     52,69 127,27 

ÉRTÉKPAPÍROK                    -                  -              -         

PÉNZESZKÖZÖK         820 151           671 929           23,49     25,43 81,93 

Aktív időbeli elhatárolások         241 926           173 599            6,93        6,57 71,76 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN      3 491 230        2 641 856        100,00     100,00 75,67 

Saját tőke      1 718 002           818 511          49,21     30,98 47,64 

JEGYZETT TŐKE           16 700             20 400             0,48     0,77 122,16 

JEGYZETT, DE MÉG BE 

NEM FIZ.                   -                        -                  -               -         

TŐKETARTALÉK           29 350        1 387 950             0,84     52,54 4728,96 

EREDMÉNYTARTALÉK         267 144           313 352             7,65     11,86 117,30 

LEKÖTÖTT TARTALÉK      1 358 600                      -             38,91     0,00 0,00 

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                    -                  -               -         

MÉRLEG SZERINTI 

EREDMÉNY           46 208     -     903 191             1,32     -34,19   

Céltartalékok         305 000           386 000            8,74     14,61 126,56 

Kötelezettségek         545 440           546 220          15,62     20,68 100,14 

HÁTRASOROLT KÖT.                   -                        -                  -              -         

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT.                   -                        -                  -              -         

RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.         545 440           546 220          15,62     20,68 100,14 

Passzív időbeli elhatárolások         922 788           891 125          26,43     33,73 96,57 

FORRÁSOK ÖSSZESEN      3 491 230        2 641 856        100,00     100,00 75,67 

 

A Társaság eszközei és forrásai 849 374 eFt-tal,  24,33 % -kal csökkentek az előző évhez 

képest. 
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Vagyonszerkezet alakulása a jogelőd időszak, az integrációs időszak valamint a 2013. 

gazdálkozási év viszonylatában: 

adatok eFt-ban 

Megnevezés 
  2012.01.01 - 

2012.07.05. 

  2012.07.06 - 

2012.12.31. 

 2013.01.01 - 

2013.12.31. 

Befektetett eszközök              1 229 247                   1 265 677                    291 023     

Forgóeszközök              1 848 480                   1 983 627                 2 177 234     

Aktív időbeli 

elhatárolások                 278 073                      241 926                    173 599     

ESZKÖZÖK              3 355 800                   3 491 230                 2 641 856     

Saját tőke              1 671 194                   1 718 002                    818 511     

Céltartalékok                 305 000                      305 000                    386 000     

Kötelezettségek                 671 813                      545 440                    546 220     

Passzív időbeli 

elhatárolások                 707 793                      922 788                    891 125     

FORRÁSOK              3 355 800                   3 491 230                 2 641 856     

 

A Társaság vagyona a 2012. integrációs időszak végén kis mértékben - 4,03 %-kal - 

emelkedett, 2013. év végére azonban az eszközérték 75,67 %-ra csökkent.  

A beruházási tervekkel ellentétben az eszközök viszapótlása csak a biztonságos üzemeltetés 

fenntartásának mértékéig valósult meg.  

Az előző évekkel ellentétben a Társaság mérleg szerinti eredménye negatív. A nagyfokú 

romlás oka nem a szolgáltatás nyújtásból adódó veszteség, hanem a kedvezőtlen jogszabályi 

változások eredményeként következett be.  A víziközmű elemek önkormányzati tulajdonba 

való visszaadása miatt a befektetett eszközök 77,01 %-kal csökkentek. A víziközmű elemek 

visszaháramoltatása, a megnövekedett adótételek, valamint az évközi rezsicsökkentésből 

adódó árbevétel kiesés a saját tőke 52,36 %-os csökkenését eredményezte. Ennek 

következtében a jövedelmezőségi mutatók is kedvezőtlenül alakultak.  

A Társaság likviditása stabil, köszönhetően a szoros költséggazdálkodásnak. A Társaság 

hitellel ill. hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezik. 
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5. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete 

5.1. A vagyoni helyzet vizsgálata 

 

adatok eFt 

Megnevezés 2012. 2013.  
Változás % 

Befektetett eszközök     1 265 677          291 023     -77,01 

IMMATERIÁLIS JAVAK             3 970              13 710     245,34 

Vagyoni értékű jogok                  -                  3 695       

Szellemi termékek             3 970              10 015     152,27 

TÁRGYI ESZKÖZÖK        1 261 707            277 313     -78,02 

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok       1 067 057              13 230     -98,76 

Műszaki berendezések, gépek, járművek          152 115            233 337     53,40 

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek           15 620              30 296     93,96 

Beruházások, felújítások                232                  450     93,97 

Beruházásokra adott előlegek             9 641        100,00 

 

A Társaság a megnövekedett fogyasztói szám, valamint az ügyfélszolgálati és ügyviteli 

rendszer zavartalan működtetése érdekében új vállalati ügyviteli rendszer bevezetését kezdte 

meg. A szellemi termékek és vagyoni értékű jogok növekménye 9.740 eFt, ami 245,34 %-os 

emelkedést jelent.  

A befektetett eszközök nagymértékű – 77,01 %-os – csökkenésének oka a tulajdonos 

Önkormányzatok részére visszaháramoltatott víziközmű elemek kivezetése. A térítés nélküli 

átadás a befektetett eszközök 1.054.015 eFt csökkenését eredményezte.  

A biztonságos üzemmenet fenntartásához a műszaki gépek berendezések 53,40 %-kal, az 

egyéb berendezések, járművek 93,96 %-kal növekedtek. 

A jogelőd illetve jogutód időszak 2012. évi összesített értékcsökkenése 99.351 eFt volt. A 

befektetett eszközökre 71.022 eFt amortizáció került elszámolásra 2013. évben. A 

víziközművek átadásából a Társaságnak 28.329 eFt költség csökkenése keletkezett. 
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adatok eFt 

Megnevezés 2012. 2013. Változás % 

Forgóeszközök      1 983 627      2 177 234         9,76 

KÉSZLETEK           69 643          113 179      62,51 

Anyagok           66 406            55 062 -    17,08 

Befejezetlen termelés és félkész termékek -                 393    100,00 

Áruk -            57 724    100,00 

KÖVETELÉSEK      1 093 833       1 392 126      27,27 

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 

(vevők)          794 110          921 699      16,07 

Követel.egyéb részes.viszonyban lévő 

váll.szemben          260 022          298 642      14,85 

Egyéb követelések            39 701          171 785    332,70 

PÉNZESZKÖZÖK          820 151          671 929 -    18,07 

Pénztár, csekkek              3 451              4 555      31,99 

Bankbetétek          816 700          667 374 -    18,28 

 

A forgóeszközök 9,76 %-os növekedését elsősorban az anyagok 17,08 % -os csökkenése, az 

önkormányzatok részére még ki nem számlázott munkálatok és beruházások növekedése, a 

vevő állomány 16,07 %-os növekedése, valamint a pénzeszközök 18,07 %-os csökkenése 

okozta.  

Az eszközökön belül a forgóeszközök aránya igen magas, mivel a hosszú távon befektetett 

eszközöket tulajdon jog nélkül, bérleti-üzemeltetési szerződés keretei között használja a 

Társaság. A Társaság rövidtávon befektetett forgóeszköz igényessége 82,41 %. 

Megnevezés  2012. 2013. Változás % 

Aktív időbeli elhatárolások          241 926           173 599     -    28,24     

Bevételek aktív időbeli elhatárolása          238 413           163 287     -    31,51     

Költségek, ráfordítások aktív  időbeli  

elhatárolása              3 513             10 312            193,54     

 

Az aktív időbeli elhatárolások az évek között áthúzódó tételek arányát mutatja. A bevételek 

időbeli elhatárolása 31,51 %-kal csökkent, mivel az ügyviteli szoftver váltás miatt a 2013. évi  

tételek túlnyomó része számlázásra került. Költségek, ráfordítások között a 2014. évet érintő 

költségek kerültek elhatárolásra. 
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adatok eFt-ban 

Megnevezés 2012. 2013. Változás % 

Saját tőke     1 718 002           818 511     -            52,36     

JEGYZETT TŐKE           16 700              20 400                   22,16     

ebből: visszavásárolt tulajdoni 

részesedés névértéken       

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM 

FIZETETT TŐKE (-)       

TŐKETARTALÉK           29 350         1 387 950              4 628,96     

EREDMÉNYTARTALÉK         267 144            313 352                   17,30     

LEKÖTÖTT TARTALÉK      1 358 600                     -         

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                   -         

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka       

Valós értékelés értékelési tartaléka       

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY           46 208     -     903 191     -       2 054,62     

 

A forrás szerkezetben lényeges változás a saját tőke 52,36 % csökkenése miatt következett be. 

A 2013. évi mérleg szerinti eredmény saját tőkére gyakorolt hatása a jogszabályi kötelmek 

miatti veszteségből adódóan jelentős.  

A forrásokon belül a saját tőke aránya 30,98 %, az idegen tőke aránya 20,68 % értéket mutat. 

5.1.1. Vagyonfedezettség és a tőkeszerkezet mutatószámai 

 

Tőke szerkezet 2012. 2013. 

Tőke ellátottság = Saját tőke / Eszközök összesen*100 49,21 30,98 

Eladósodottság aránya I.= Kötelezettségek / Eszközök 

összesen*100 15,62 20,68 

Eladósodottság aránya II. = Kötelezettségek -

Eszközhasználati díjak / Eszközök összesen*100 10,53 11,77 

Nettó eladósodottság  =  Kötelezettségek - Követelések 

/ Saját tőke -31,92 -103,35 

Tőkefeszültségi mutató = Kötelezettségek / Saját tőke 31,75 66,73 

Tőke önfinanszírozás = Mérleg sz.eredmény / Saját tőke   2,69 -110,35 
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A Társaság tőke ellátottsági (tőke-erősségi) mutatója csökkent a bázis időszakhoz képest. Az 

eszközök 30,98 %-át a saját tőke finanszírozza.  

Az eladósodottság aránya kis mértékben növekedett a bázis időszakhoz képest, az eszközöket 

20,68 % kötelezettség terheli. A mutató értékének növekedése önmagában nem értelmezhető.  

Legfőbb oka a befektetett eszközök nagy arányú csökkenése.  

Nettó eladósodottsági mutató negatív értéket mutat, mivel a követelések állománya jelentősen 

meghaladja a kötelezettségek állományát. A kötelezettségek nem kötik le a saját tőkét. 

Tőkefeszültségi mutató kétszeresére emelkedett, a saját tőkét 66,73 %, idegen tőke terheli.  

5.1.2. Működő tőke mutatószámai 

 

Mutatószám 2012. 2013. 

Működő tőke = Forgóeszközök - Rövid lej. kötel. 

(eFt) 1 438 187     1 425 892 

Működő tőke aránya = Működő tőke / Saját tőke              0,84              1,74 

Működő tőke ellátottság = Működő tőke / 

Eszközök összesen*100            41,19            53,97 

Működő tőke forgása = Ért.nettó árbev. / Működő 

tőke              1,33             2,76 

Szállítók kötelezettsége = Vevő / Szállítók              5,07             7,20 

 

 

A Társaság rövid távú kiadásainak finanszírozása a bázis évhez képest  12 295 eFt-tal 

csökkent.  

A működő tőke a saját tőkének 1,74-szerese. 

A tőke forgási sebességből látható, hogy a saját tőke éven belül 2,76-szor térül meg az 

árbevételből. 

A mutatószámokon belül a vevőállomány a szállítói kötelezettségek 7,20-szerese. Az 

eltolódás a vevő és szállítói fizetési határidők egymáshoz képesti aránytalanságából, illetve az 

egyre növekvő kinnlevőség állományból adódik. A Társaság hitelezői pozícióban van, a 

mutató értékének növekedése fizetési gondokat jelezhet. 
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5.1.3 Az árbevétel megoszlása az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyítva 

adatok e Ft-ban 

Megnevezés 2012. 2013. 
Megoszlás 

% % 

Víz értékesítés nettó 

árbevétele 
            936 848              1 841 382          48,90          46,84     

Szennyvíz szolgáltatás nettó 

árbevétele 
            889 743              1 877 109          46,44          47,75     

Csapadékvíz elvezetés nettó 

árbevétele 
                1 536                          -              0,08                -       

Másodlagos tevékenység 

nettó árbevétele 
                8 771                 213 015            0,46            5,42     

Értékesítés nettó árbevétele          1 915 998              3 931 506        100,00        100,00     

 

A 2012. év az átalakulás miatt tört időszak, valamint a jogelőd időszakhoz képest az ellátott 

települések fogyasztói számai megemelkedtek. Ezért az értékesítés nettó árbevételének 

alakulását az előző évhez nem lehet viszonyítani. Az árbevétel megoszlásának mutatószámai 

mutatják, hogy a bevételek jellemzően víziközmű szolgáltatásból képződnek. A víz- és 

szennyvízszolgáltatás megoszlása a bevételeken belül egyformának mondható. 

5.1.4. A gazdálkodás hatékonysága  

A gazdálkodás hatékonyságának vizsgálatánál nem számolunk viszonyszámokat, mivel a 

2012. és a 2013. időszak adatai az eltérő termelési feltételek miatt nem hasonlíthatóak össze. 

Hozammutatók alakulása  

adatok eFt 

Megnevezés 2013. 

Belföldi értékesítés nettó árbevétele              3 931 506     

- Továbbértékesített víz                   86 253     

Bruttó termelési érték              3 845 253     

- Anyagköltség                 744 769     

- Igénybevett szolgáltatások              1 789 518     

Anyagmentes termelési érték              1 310 966     

- Érétékcsökkenés                   71 022     

Nettó termelési érték              1 239 944     

- Személyi jellegű ráfordítások              1 148 597     

Tiszta jövedelem                   91 347     

 

Éves szinten az értékesítés 2,32  %-a tiszta jövedelmet eredményezett. 
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Termelési költségszint alakulása éves szinten 

Összes költség / Bruttó termelési érték = 101,16 % 

A mutató értéke 100 % szint alatt kedvező. A termelési költségek kis mértékben 1,16 % - kal 

haladják meg a bruttó termelési értéket. 

 

Megnevezés  
Év Forgási idő 

 2012.   2013.   2012.   2013.  

Eszközök forgása = N árb/E     0,55          1,49        322,52        245,27     

Vevők forgása = N árb/ vevő     2,41          4,27          73,77          85,57     

Szállítók forgása = N árb/szállítók     9,22        30,69          19,31          11,89     

 

A befektetett eszközök csökkenésével az eszközök forgási sebessége növekedett. A vevők 

fizetési fegyelme romlott, átlagos fizetési hajlandóság 85,57 nap. A szállítóink felé történő 

kiegyenlítés 11,89 nap. A vevő és szállító kiegyenlítések közti eltolódás a Társaság 

likviditását rontja. 

 

 

5.1.5. A költségek és ráfordítások árbevétel arányos bemutatása 

 

A költségeknek és ráfordításoknak az értékesítés nettó árbevételéhez viszonyított részaránya a 

bázis időszakhoz képest 36,86 %-os növekedést mutat.  

Az anyagjellegű ráfordítások kismértékben 2,58 %-kal, a személyi jellegű ráfordítások 1,58 

%-kal emelkedtek. Az eszközök térítésmentes átadásából 0,84 % értékcsökkenési leírás 

csökkenés valamint 33,54 % egyéb ráfordítás növekedés adódott. Az anyagjellegű 

ráfordításokon belül az igénybevett szolgáltatások 6,86 %-os növekedését a működtetett vízi 

közmű rendszerek bérleti díjainak jelentős növekedése jelentik.  
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Megnevezés  
Év Megoszlás (%) Változás 

2012. 2013. 2012. 2013. % 

Értékesítés nettó 

árbevétele      1 915 998          3 931 506        100,00        100,00       

Egyéb bevételek           51 814             577 398            2,70          14,69        11,98     

Anyagköltség         357 936             744 769          18,68          18,94          0,26     

Igénybevett 

szolgáltatások értéke         665 562          1 635 542          34,74          41,60          6,86     

Egyéb szolgáltatások 

értéke           36 607             127 870            1,91            3,25          1,34     

Eladott áruk 

besz.értéke           36 228                 1 434            1,89            0,04     -    1,85     

Eladott szolgáltatások 

értéke         155 607             160 735            8,12            4,09     -    4,03     

Anyagjellegű 

ráfordítások      1 251 940          2 670 350          65,34          67,92          2,58     

Bérköltség         375 474             821 723          19,60          20,90          1,30     

Szem.jell. Egyéb 

kifizetés           34 599               77 259            1,81            1,97          0,16     

Bérjárulékok         119 396             249 615            6,23            6,35          0,12     

Szem.jell.ráfordítások         529 469          1 148 597          27,63          29,22          1,58     

Értékcsökkenési 

leírás           50 798               71 022            2,65            1,81     -    0,84     

Egyéb ráfordítások         110 714          1 545 932            5,78          39,32        33,54     

Költségek és 

ráfordítások összesen      1 942 921          5 435 901        101,41        138,27        36,86     

 

5.2. A pénzügyi helyzet vizsgálata 

Négyfokozatú likviditási mérleg 

 

Eszközök 2013. Források 2013. Különbség

I. Likvid eszközök 671 929          I. Azonnal esedékes kötelezettségek 109 713      562 216    

Pénzeszközök 671 929           Munkabérek, járulékok, adók 109 713       

II. Mobil eszközök 1 369 950       II. Rövid határidőn belül esedékes tartozások 1 263 490   106 460    

Követelések 1 093 484        Rövid lejáratú kötelezettségek 201 130       

Készletek 113 179           Céltartalék várható költségekre 386 000       

Bevételekkel kapcsolatos aktív 

időbeli elhatárolás
163 287           Költségek passzív időbeli elhatárolása 676 360       

III. Mobilizálható eszközök 298 642          III. Később esedékes kötelezettségek 235 377      63 265      

Követelés tulajdonossal 

szemben 298 642           
Kötelezettségek tulajdonosokkal szemben

235 377       

IV. Immobil eszközök 301 335          IV. Vissza nem fizetendő források 1 033 276   731 941 -   

Befektetett eszközök 291 023           Saját tőke 818 511       

Költségekkel kapcsolatos 

időbeli elhatárolás
10 312             Bevételek passzív időbeli elhatárolása 214 765       

Összesen I.+II. 2 041 879        Összesen I.+II. 1 373 203    668 676     

Összesen I.+II.+III. 2 340 521        Összesen I.+II.+III. 1 608 580    731 941     

Összesen I.+II.+III.+IV. 2 641 856        Összesen I.+II.+III.+IV. 2 641 856    -              
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A Társaság likviditási helyzete jó, likviditási többlet van a szintek között. A likvid 

pénzeszközeit lekötött betétszámlán tartja a Társaság. 

Likviditási mutatók 

Megnevezés 2012. 2013. 

Likviditási mutató = FE/RLK       3,64          3,61     

Likviditási gyors ráta = FE-Készlet/RLK       3,51          3,40     

Dinamikus likviditási ráta = Üz.er./RLK       0,05     -   1,69     

Pénzeszköz arány = Pü.e./RLK       1,50          1,23     

 

A Társaság likviditási mutatói kismértékű csökkenést mutatnak a bázis időszakhoz képest, 

azonban minden mutatószám eléri vagy meghaladja a minimálisan elfogadható szintet. A 

mutatók alakulását kedvezőtlenül befolyásolja a követelések növekedése és a negatív üzemi 

eredmény. 

 

5.3.  A jövedelmi helyzet vizsgálata 

 

Eszköz hatékonyság = adózás előtti eredmény+térítés nélk.eszk.átad. / eszközök*100 

adatok % - ban 

Megnevezés 2012. 2013. 

Eszköz hatékonyság 1,44 -5,17 

 

A mutató nagy mértékben csökkent, a Társaság jövedelem teremtő képességét mutatja. A 

fogyasztói árakban nem térültek meg a pótlólagosan kivetett adók. 

A tevékenység haszonkulcsa = Üzemi tev.eredménye+tér.nélk.átad. / Értékesítés nettó 

árbevétele 

adatok % -ban 

Megnevezés 2012. 2013. 

Tevékenység haszonkulcsa 1,38 -3,96 
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A szolgáltatott településeken nincs egységes díjszabás, a különböző szolgáltatási árak 

jelentkeznek a haszonkulcs eltérésben. 

Bruttó haszonrés = Ért.nettó árbev. – ( Anyagj.ráf.+ Szemj.ráf) / Ért.nettó árbev. 

adatok % -ban 

Megnevezés 2012. 2013. 

Bruttó haszonrés 7,02 2,86 

 

A mutató értéke éves szinten csökkenést mutat. A szolgáltatási helyek bővülésével az anyag- 

és személyi jellegű ráfordítások jelentősen megnövekedtek. Az üzemegységek összevonásától 

elvárt bruttó haszonrés növekedés a vizsgált időszakban nem igazolódott. 

A mutató értékének 4,16 %-os csökkenése a 2013. július 01-től meghatározott 10 % -os 

fogyasztói ár csökkentését mutatja. 

 

5.4.  Jövedelmezőség mutató számai 

 

adatok % -ban 

Jövedelmezőség I. 2012. 2013. 

ROE (saját tőke arányos adózott eredmény) 2,69 -110,35 

ROS (árbevétel arányos adózott eredmény) 2,41 -22,97 

ROA (eszközarányos adózott eredmény) 1,32 -34,19 

Saját tőke arányos adózás előtti eredmény 3,02 -110,35 

 

A mutatók értéke mindenhol negatív a térítés nélüli átadás vesztesége miatt. 

ROE = adózott eredmény / saját tőke 

A mutató a tőke gyarapodásáról ad információt, a saját tőkére jutó adózott eredményt, a 

nyereség visszaforgatását fejezi ki.  

ROS = adózott eredmény / értékesítés nettó árbevétele 

Befektetés megtérülés, az eszközhatékonysági mutató csökkenést mutat a bázis időszakhoz 

képest, egységnyi lekötött eszköz -22,97 % eredményt hozott a Társaságnak. 
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ROA = adózott eredmény / összes eszköz 

A befektetett eszközök jövedelem-teremtő képességét mutatja, Társaságunk tulajdonából 

visszaháramoltatott víziközmű vagyon jövedelem-termelő hatékonysága -34,19 % a tárgy 

időszakban. 

6. A mérleg tagozódása és egyes tételeinek bemutatása 

ESZKÖZÖK 

 

Befektetett eszközök és értékcsökkenés alakulásának bemutatása 

 

 

 

A Társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök üzembehelyezését követően 

értékcsökkenést számol el. Az elszámolás alapja az eszköz maradványértékkel csökkentett 

értéke. Mértéke a számviteli politikában meghatározott lineáris leírási kulcsoknak megfelelő. 

Az eszközök utáni értékcsökkenés havonta kerül elszámolásra. Az egyedi, 100.000,- Ft bruttó 

értéket meg nem haladó eszközök után egyösszegű értékcsökkenés kerül elszámolásra.  

A Társaság 2013-ben terven felüli értékcsökkenést nem számolt el. 

Tárgyi eszközök elhasználódása: 41,01 % 

(nettó érték / bruttó érték) 

Tárgyi eszköz megújulási mutató: 23,07 % 

(beruházások /értékcsökkenés) 

Megnevezés Nyitó bruttó Növekedés Csökkenés Záró bruttó
Nyitó 

értékcsökkenés
Növekedés Csökkenés

Záró 

értékcsökkenés
Záró nettó

Vagyoni értékű jogok 480 340 3 754 924 476 420 3 758 844 480 340 59 816 476 420 63 736 3 695 108

Szellemi termékek 15 311 755 8 601 417 4 217 016 19 696 156 11 341 275 2 538 799 4 198 763 9 681 311 10 014 845

Immateriális javak 15 792 095 12 356 341 4 693 436 23 455 000 11 821 615 2 598 615 4 675 183 9 745 047 13 709 953

Telkek 27 702 700 0 25 366 700 2 336 000 0 0 0 0 2 336 000

Épületek 139 178 650 0 132 967 016 6 211 634 26 325 951 124 238 25 148 481 1 301 708 4 909 926

Építmények 1 542 097 902 0 1 535 904 902 6 193 000 615 596 560 144 187 615 074 646 666 101 5 526 899

Idegen ingatlanon végzett felújítás 0 458 645 0 458 645 0 1 206 0 1 206 457 439

Ingatalnok és vagyoni ért.jogok 1 708 979 252 458 645 1 694 238 618 15 199 279 641 922 511 269 631 640 223 127 1 969 015 13 230 264

Rfüggetlen termelő gépek, berendezésel 319 831 137 37 193 415 32 740 654 324 283 898 205 166 853 27 616 816 31 211 825 201 571 844 122 712 054

Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 172 397 493 28 113 016 3 268 579 197 241 930 134 646 737 15 780 006 3 068 579 147 358 164 49 883 766

Működtető gép, berendezés 388 237 0 0 388 237 388 237 0 0 388 237 0

Rfüggetlen viziközűvek (vízórák) 0 68 943 192 0 68 943 192 0 8 202 032 0 8 202 032 60 741 160

Műszaki gépek, berendezések,járművek 492 616 867 134 249 623 36 009 233 590 857 257 340 201 827 51 598 854 34 280 404 357 520 277 233 336 980

Üzemi gépek, berendezések felszerelések 2 857 263 1 517 888 0 4 375 151 24 538 1 128 073 0 1 152 611 3 222 540

Egyéb járművek 17 717 285 135 200 17 852 485 586 621 3 025 835 0 3 612 456 14 240 029

Irodai, igazg. eszköz, berendezések 42 106 645 8 733 883 12 846 552 37 993 976 29 339 958 9 030 043 12 624 422 25 681 900 12 312 076

Idegen eszközön végzett felújítás 0 594 000 0 594 000 0 72 582 0 72 582 521 418

Egyéb géepk, berendezések,járűvek 62 681 193 10 980 971 12 846 552 60 815 612 29 951 117 13 256 532 12 624 422 30 519 549 30 296 063

Kisértékű tárgyi eszközök 23 696 288 3 697 253 9 156 950 18 236 591 23 696 288 3 697 253 9 156 950 18 236 591 0

Összesen 2 303 765 695 161 742 833 1 756 944 789 708 563 739 1 047 593 358 71 420 886 700 960 086 417 990 479 290 573 260
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A tárgyi eszközök elhasználódása átlagosnak mondható. Az eszközök újrapótlása a 

biztonságos üzemmenethez szükséges mértéket mutatja, az elhasználódáshoz képest 23,07 %-

os értékkel.  

Készletek alakulásának bemutatása 

 

adatok e Ft 

Megnevezés 2012. 2013. Változás (%) 

Anyagok          66 406                55 062                  82,92     

Befejezetlen termelés                   393       

Közvetített szolgáltatások            3 237                57 724             1 783,26     

Összesen          69 643              113 179                162,51     
 

A készletek leltározása a leltározási szabályzatban meghatározott keretek között, év végi 

mennyiségi felvétellel a fióktelepeken megtörtént. A készletek értékelése FIFO módszerrel 

történik. Készletekre értékvesztés elszámolása nem történt. Az anyagok 17,08 %-kal 

csökkentek a bázis évhez képest. A közvetített szolgáltatások a 2013-ban elkezdett, de 

Önkormányzatoknak át nem adott munkálatokat tartalmazza. 

 

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 

 

adatok eFt 

Megnevezés 2012. 2013. Változás (%) 

Víz- és csatornadíj követelések          833 236           1 048 646                125,85     

Értékvesztés és visszaírása -       127 586     -       154 592                121,17     

Egyéb követelések          124 465                34 416                  27,65     

Értékvesztés és visszaírása -         36 005     -           6 771                  18,81     

Összesen          794 110              921 699                116,07     

 

A Társaság bruttó víz- és csatornadíjas követelési állománya 28,85 %-kal, az összes nettó 

követelése 16,07 %-kal növekedett a bázis évhez képest. Oka egyrészt a megnövekedett 

fogyasztói szám, másrészt a fogyasztók  fizetőképességének csökkenése.  
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Vevő követelések és értékvesztések elszámolásának bemutatása 

 

 

 

 

 

 

 

Település Terület 0-90 Nap 90-180 Nap 180-360 Nap 360-720 nap 2 éven túli Ö sszesen 2% 5% 25% 100 % Értékvesztés

Gyál Lakosság 22 086 928 10 536 830 24 373 693 31 436 826 34 739 077 123 173 354 210 737 1 218 685 7 859 207 34 739 077 44 027 705

Közület 643 782 178 715 1 315 308 1 284 166 712 262 4 134 233 3 574 65 765 321 042 712 262 1 102 643

Intézmény 18 850 2 759 -110 226 519 020 0 430 403 55 -5 511 129 755 0 124 299

Ö SSZESEN 22 749 560 10 718 304 25 578 775 33 240 012 35 451 339 127 737 990 214 366 1 278 939 8 310 003 35 451 339 45 254 647

Vecsés Lakosság 17 302 656 10 488 991 12 606 962 18 437 753 26 236 523 85 072 885 209 780 630 348 4 609 438 26 236 523 31 686 089

Közület 951 704 1 800 546 -250 448 744 360 5 573 315 8 819 477 36 011 -12 522 186 090 5 573 315 5 782 894

Intézmény 17 053 -8 093 158 506 -58 267 0 109 199 -162 7 925 -14 567 0 -6 803 

Ö SSZESEN 18 271 413 12 281 444 12 515 020 19 123 846 31 809 838 94 001 561 245 629 625 751 4 780 962 31 809 838 37 462 179

Maglód Lakosság 17 258 502 12 772 014 14 015 708 14 678 704 9 855 478 68 580 406 255 440 700 785 3 669 676 9 855 478 14 481 380

Közület 524 789 274 158 666 965 1 067 391 3 297 651 5 830 954 5 483 33 348 266 848 3 297 651 3 603 330

Intézmény 3 269 464 613 079 3 320 063 5 330 869 11 568 820 24 102 295 12 262 166 003 1 332 717 11 568 820 13 079 802

Ö SSZESEN 21 052 755 13 659 251 18 002 736 21 076 964 24 721 949 98 513 655 273 185 900 137 5 269 241 24 721 949 31 164 512

Üllő Lakosság 13 659 903 3 432 789 12 713 145 14 873 868 19 184 512 63 864 217 68 656 635 657 3 718 467 19 184 512 23 607 292

Közület 446 818 105 512 2 246 089 779 828 1 631 583 5 209 830 2 110 112 304 194 957 1 631 583 1 940 955

Intézmény 72 377 0 -1 -34 055 0 38 321 0 -0 -8 514 0 -8 514 

Ö SSZESEN 14 179 098 3 538 301 14 959 233 15 619 641 20 816 095 69 112 368 70 766 747 962 3 904 910 20 816 095 25 539 733

Péteri Lakosság 1 460 653 770 819 725 343 1 504 843 2 634 694 7 096 352 15 416 36 267 376 211 2 634 694 3 062 588

Közület 49 538 0 635 0 4 016 54 189 0 32 0 4 016 4 048

Intézmény 0 0 0 1 869 410 912 412 781 0 0 467 410 912 411 379

Ö SSZESEN 1 510 191 770 819 725 978 1 506 712 3 049 622 7 563 322 15 416 36 299 376 678 3 049 622 3 478 015

Ecser Lakosság 3 230 755 1 314 927 1 534 125 0 0 6 079 807 26 299 76 706 0 0 103 005

Közület 35 596 640 290 118 844 0 0 794 730 12 806 5 942 0 0 18 748

Intézmény 0 10 592 0 0 0 10 592 212 0 0 0 212

Ö SSZESEN 3 266 351 1 965 809 1 652 969 0 0 6 885 129 39 316 82 648 0 0 121 965

Dharaszti Lakosság 29 553 884 7 627 859 9 708 373 11 164 928 0 58 055 044 152 557 485 419 2 791 232 0 3 429 208

Közület 5 484 680 345 062 178 210 203 120 0 6 211 072 6 901 8 911 50 780 0 66 592

Intézmény 173 771 0 0 0 0 173 771 0 0 0 0 0

Ö SSZESEN 35 212 335 7 972 921 9 886 583 11 368 048 0 64 439 887 159 458 494 329 2 842 012 0 3 495 800

Ó csa Lakosság 10 528 876 3 390 118 4 001 572 3 803 726 0 21 724 292 67 802 200 079 950 932 0 1 218 812

Közület 614 115 43 396 1 945 0 0 659 456 868 97 0 0 965

Intézmény 222 301 -5 0 0 0 222 296 -0 0 0 0 -0 

Ö SSZESEN 11 365 292 3 433 509 4 003 517 3 803 726 0 22 606 044 68 670 200 176 950 932 0 1 219 778

Szhalom Lakosság 9 919 922 8 788 594 9 814 716 3 963 030 0 32 486 262 175 772 490 736 990 758 0 1 657 265

Közület 313 035 304 474 87 714 13 701 0 718 924 6 089 4 386 3 425 0 13 900

Intézmény 89 192 724 270 18 413 79 794 0 911 669 14 485 921 19 949 0 35 355

Ö SSZESEN 10 322 149 9 817 338 9 920 843 4 056 525 0 34 116 855 196 347 496 042 1 014 131 0 1 706 520

Kkháza Lakosság 6 022 091 2 286 508 2 364 324 2 084 621 0 12 757 544 45 730 118 216 521 155 0 685 102

Közület 654 512 158 076 99 376 70 848 0 982 812 3 162 4 969 17 712 0 25 842

Intézmény 518 220 123 028 8 799 18 559 0 668 606 2 461 440 4 640 0 7 540

Ö SSZESEN 7 194 823 2 567 612 2 472 499 2 174 028 0 14 408 962 51 352 123 625 543 507 0 718 484

Pécel Lakosság 24 994 109 9 020 887 12 957 812 9 915 177 0 56 887 985 180 418 647 891 2 478 794 0 3 307 103

Közület 1 585 501 714 548 516 942 200 068 0 3 017 059 14 291 25 847 50 017 0 90 155

Intézmény 3 152 409 441 152 1 561 377 795 117 0 5 950 055 8 823 78 069 198 779 0 285 671

Ö SSZESEN 29 732 019 10 176 587 15 036 131 10 910 362 0 65 855 099 203 532 751 807 2 727 591 0 3 682 929

Nagytarcsa Lakosság 3 884 482 3 099 553 2 652 347 1 535 721 0 11 172 103 61 991 132 617 383 930 0 578 539

Közület 230 056 3 758 996 449 722 183 877 0 4 622 651 75 180 22 486 45 969 0 143 635

Intézmény 14 991 475 320 0 63 031 0 553 342 9 506 0 15 758 0 25 264

Ö SSZESEN 4 129 529 7 333 869 3 102 069 1 782 629 0 16 348 096 146 677 155 103 445 657 0 747 438

0

Összesen 178 985 515 84 235 764 117 856 353 124 662 493 115 848 843 621 588 968 1 684 715 5 892 818 31 165 623 115 848 843 154 591 999
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Egyéb vevő követelések értékvesztése 

 

 

 

 

Egyéb követelések bemutatása 

adatok e Ft 

Megnevezés 2012. 2013. 

Adott kaució 180 694 

Végrehajtónak nyújtott előleg 21 852 31 430 

Szállítónak nyújtott előleg 0 3 689 

Környezet véd. adott előleg 0 547 

Munkavállalókkal szembeni követelés 2 798  2 847 

Szálltók túlfizetése 0 118 059 

Rövid lej. kölcsönök 24  7 

Társasági adó 12 187 12 187 

Különféle adók 2 660 2 325 

Összesen 39 701 171 785 

 

 

2013. Település 2% 5% 25% 25%-on felüli Össz.értékvesztés

Gyál -          1 207    2 372 754  -             2 373 960                

Vecsés -          13 721  1 810 477  -             1 824 197                

Maglód -          2 226    149 236     -             151 461                   

Üllő 6 335     15 454  612 258     -             634 047                   

Péteri -          -        31 974       -             31 974                     

Pécel 1 943     -        85 628       -             87 571                     

Nagytarcsa 251        -        -              -             251                          

Ócsa 801        -        -              -             801                          

Dharaszti 76          127       -              -             203                          

Kiskunlacháza 14          -        -              -             14                            

Szigethalom 6 350     20 000  -              -             26 350                     

Településhez nem köthető -          6 158    1 634 071  -             1 640 229                

Összesen 15 771   58 892  6 696 397  -             6 771 060                
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Pénzeszközök bemutatása 

adatok e Ft 

Megnevezés 2012. 2013. 

Ügyfélszolgálati pénztárak 3 451 4 555 

OTP Bank 88 529  91 723 

UniCredit Bank 726 426 572 914 

Takarékszövetkezet Alsónémedi 1 167 1 389 

Raiffeisen Szigethalom 71 1 348 

Átvezetés bankszámlán 500 0 

Utalványok 7 0 

Összesen 820 151 671 929 

 

  



 

 
25 

 

Dél-Pest Megyei Viziközmű 
Szolgáltató ZRt. 
2360 Gyál, 
Kőrösi út 190. 

 
 

 

Aktív időbeli elhatárolások bemutatása 

 

Bevétel növelő tételek 

adatok eFt 

Megnevezés 2012. 2013.  

Árkiegészítési igény Maglód 607 607 

Árkiegészítési igény Üllő 92 038 92 038 

Árkiegészítési igény Péteri 49 379 49 379 

2013-ben szlázott. árbevétel Dunaharaszti-Ócsa 25 745 0 

2013-ban szlázott  árbevétel Dunaharaszti 7 232 0 

2013-ban szlázott árbevétel Gyál Üzig. 67 081 0 

2013-ban szlázott árbevétel Szilas Üz.ig 1 331 0 

2014-ben szlázott árbevétel Dunaharaszti 0 7 848 

2014-ben szlázott árbevétel Kiskunlacháza 0 7 849 

2014-ben szlázott árbevétel Ócsa 0 5 301 

2014-ben szlázott árbevétel Szigethalom 0 265 

Összesen 238 413 163 287 

 

 

Költség csökkentő tételek 
adatok eFt 

Megnevezés 2012. 2013. 

Következő évi költségek (biztosítás, előfizetési díjak) 3 513 10 312 
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FORRÁSOK 

 

Saját tőke összetételének alakulása 

adatok e Ft 

Megnevezés 2012. 2013. 

Jegyzett tőke 16 700 20 400 

Gyál 2 000 2 000 

Vecsés 2 100 2 100 

Maglód 1 000 1 000 

Üllő 1 000 1 000 

Péteri 100 100 

Dunaharaszti 5 500 5 500 

Ócsa 800 800 

Pécel 1 100 1 100 

Kiskunlacháza 600 600 

Szigethalom 1 500 1 500 

Nagytarcsa 600 600 

Ecser 400 400 

Kistarcsa  1 700 

Kerepes  1 400 

Áporka  100 

Délegyháza  100 

Dunavarsány  100 

Majosháza  100 

Szigetszentmárton  100 

Taksony  100 

 

 

 



 

 
27 

 

Dél-Pest Megyei Viziközmű 
Szolgáltató ZRt. 
2360 Gyál, 
Kőrösi út 190. 

 
 

Tőketartalék alakulása 

adatok Ft-ban 
 

Település Tőketartalék 

Tőketartl. JT 

leszállításból 

(készpénz) 

Tőketartl.JT 

leszállításból 

(apport)  

Gyál 1 011 300 6 000 000 638 350 000 

Vecsés 9 081 300 5 900 000 470 320 000 

Maglód 1 590 000 3 000 000 249 930 000 

Üllő 367 400 2 000 000 0 

Péteri 0 400 000 0 

Összesen 12 050 000 17 300 000 1 358 600 000 

 

 

 

 

Eredménytartalék és lekötött tartalék alakulása 

adatok eFt 

Megnevezés 2012. 2013. 

Eredménytartalék 267 144 313 352 

Gyál 131 962 154 742  

Vecsés 215 668 227 738 

Maglód 65 622 77 621 

Üllő -100 872 -91 208 

Péteri -54 570 -51 733 

Dunaharaszti 3 145 8 953 

Ócsa 2 436 6 235 

Pécel 4 136 5 922 

Kiskunlacháza -384 -2 212 

Ecser 0  -6 587 

Nagytarcsa 0 -7 339 

Szigethalom 0 -8 781 

Lekötött tartalék 1 358 600 0 
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Mérleg szerinti eredmény 46 208     - 903 191 

Gyál 22 781      - 336 399 

Vecsés 12 070                  - 162 188 

Maglód 11 999                    - 87 759 

Üllő 9 664                       25 446   

Péteri 2 837                            493 

Dunaharaszti  5 808 38 000 

Ócsa 3 799 - 49 127 

Pécel 1 786 -25 956 

Kiskunlacháza -1 828 - 33 031 

Szigethalom -8 781 - 199 276 

Nagytarcsa -7 339 -41 726 

Ecser -6 587 - 31 668 

 
 

Saját tőke alakulásának bemutatása 

 

adatok e Ft-ban 

Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

Jegyzett tőke                 16 700                     3 700                     -                       20 400     

Jegyzett, de még be 

nem fiz.tőke 
                       -                            -                       -                              -       

Tőketartalék                 29 350              1 358 600                     -                  1 387 950     

Eredménytartalék               267 144                   46 208                     313 352     

Lekötött tartalék            1 358 600                          -           1 358 600                            -       

Értékelési tartalék                        -                            -                       -                              -       

Mérleg szerinti 

eredmény 
                46 208              949 399     -            903 191     

Saját tőke összesen            1 718 002              1 408 508         2 307 999                   818 511     
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Kötelezettségek bemutatása 

 

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 128 093 eFt 

 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

adatok eFt-ban 

Megnevezés 2012. 

 

2013. 

Egyéb letiltások 1 102 681 

Szakszervezeti tagdíj 120 114 

SZJA 16 764 12 505 

Szociális hozzájárulás 26 474 20 423 

Egészségügyi hozzájárulás 444 305 

ÁFA 39 918 61 275 

Környezetterhelési díj 3 658 375 

Rehabilitációs hozzájárulás 2 563 2 773 

Helyi iparűzési adó 3 011 11 224 

Munkabér kifizetés (december havi) 38 607 47 162 

Társadalombiztosítási kötelezettség 15 363 12 297 

Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési 

kötelezettség (környezetterhelési díj, vízkészlet 

járulék,szakképzés,innováció stb.) 11 630 

 

 

13 616 

Összesen 159 654 182 750 
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Passzív időbeli elhatárolások 

 

Bevételt csökkentő tételek 

adatok eFt 

Bevételt csökkentő tételek 2012. 2013. 

KMF passziválások 356 230 214 765 

Következő évi szállítói szolgáltatások 180 0 

Következő évi bevételek 9 0 

Összesen 356 419 214 765 

 

Költségeket növelő tételek 

adatok eFt 

Költségeket növelő tételek 2012. 2013. 

Következő évről átjövő költségek és ráfordítások 51 437       27 793 

Nem számlázott önkormányzati bérleti díjak 348 032 648 567 

Összesen 399 469 676 360 

 

Halasztott bevételek 

adatok eFt 

Halasztott bevételek 2012. 2013. 

Kapott fejlesztési hozzájárulás elhatárolása 31 124 0 

Térítés nélkül átvett eszközök időbeli elhat. 135 746 0 

Összesen 166 900 0 
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Céltartalék jövőbeni költségekre 

adatok eFt-ban 

sorszám Jogcímek Előző időszak  
2013. évben 

képzett 

2013. évi 

felhasználás 

/ feloldás 

Tárgyévi 

összesen 

1. 

Az IMF és az E B 

tárgyalások 

elhúzódásának 

következtében várahtó 

hatás 

       28 000                  -              28 000                  -       

2. 

Káresetek miatti 

környezeti 

hatásokelhárításának 

fedezete (a biztosító 

által nem fizetett 

tételek) 

     101 000         70 000                      -          171 000     

3. 

A kintlévőség kezelés 

szervezeti 

feltételeinek 

kialakítása (személyi 

és tárgyi feltételek) 

       30 000                  -              30 000                  -       

4. Behajtási ráfordítások 

ellentételezésére 
       58 000                  -              58 000                  -       

5. 

Átalakulás miatti 

ráfordítások 

ellentételezésére 

         8 000                  -                8 000                  -       

6. 

Az új belépő 

települések eszközei 

karbantartásának 

átlagos mértéket 

meghaladó kiadás 

növekedés miatt 

       80 000                  -                      -            80 000     

7. 

Az előző évek 

elmaradt karbantartási 

munkái miatti 

rendkívüli 

karbantartásokra:   

125 000 

  

   125 000     

8. 

Leépítések miatti 

végkielégítések 

fedezetére  

       10 000            10 000     

  Összesen      305 000        205 000          124 000        386 000     
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Tulajdonos Önkormányzatokkal szembeni követelések és kötelezettségek alakulása 

 

Megnevezés 2012. 2013. 

Tulajdonosokkal szembeni követelés (+) 309 064 298 642 

Árkiegészítési igény (+) 142 024 142 024 

Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség (-) 177 971 235 377 

Előző évek nem számlázott eszköz bérleti díjai (-) 348 032 648 567 

Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség 

összesen 
- 74 915 - 443 278 

 

A tulajdonosokkal szembeni kötelezettség likvid pénzzel fedezett. 

 

8. Egyéb bevételek bemutatása 

 

Megnevezés eFt 

Káreseményekkel kapcsolatos bevételek          1 563     

Árkiegészítés          1 653     

Céltartalék feloldás      124 000     

Értékvesztés visszaírás        79 574     

Támogatásból, juttatásból megval. Te. Écs 

feloldása        31 154     

Térítés nélküli átvett eszközök écs feloldása      135 746     

KMF-ből megvalósított écs feloldása      168 162     

Kapott késedelmi kamatok          6 933     

Különféle egyéb bevételek        28 613     

Összesen      577 398     
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9. Egyéb ráfordítások bemutatása 

 

Megnevezés  eFt  

Térítés nélkül átadott víziközművek nettó értéke     1 054 015     

Káreseményekkel kapcsolatosan fizetendő köt.            2 249     

Bírság, kötbér, késedelmi kamat               323     

Céltartalék képzése jövőbeni költségekre        205 000     

Értékvesztés követelésekre          28 303     

Közművezeték adó        178 040     

Önkormányzati adók          62 275     

Elkülönül alapokkal elszámolandó adók          13 594     

Tárgyi eszköz selejtezés            1 969     

Különféle egyéb ráfordítások               164     

Összesen     1 545 932     

 

10. Rendkívüli ráfordítások bemutatása 

 

Megnevezés eFt 

Tartozás átvállalás               239     

Térítés nélkül szolgáltatás            5 242     

Támogatások            5 497     

Összesen          10 978     
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11.  Mérleg és eredménykimutatás ágazati bontása 

 

S.sz. A tétel megnevezése

Engedélyes 

tevékenység

Ebből ivóvíz-

ágazat*

Ebből szennyvíz-

ágazat*

Másodlagos 

tevékenység

2000. évi C. tv. 

szerinti mérleg

A. Befektetett eszközök 287 688     150 048     137 640       3 335           291 023     

I. Immateriális javak 13 553       7 069         6 484           157              13 710       

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke -               -               -                 -                 -               

2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke -               -               -                 -                 -               

3. Vagyoni értékű jogok 3 653           1 905           1 748            42                 3 695          

4. Szellemi termékek 9 900           5 164           4 736            115                10 015         

5. Üzleti vagy cégérték -               -               -                 -                 -               

6. Immateriális javakra adott előlegek -               -               -                 -                 -               

7. Immateriális javak értékhelyesbítése -               -               -                 -                 -               

II. Tárgyi eszközök 274 135     142 979     131 156       3 178           277 313     

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 13 078         6 821           6 257            152                13 230         

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 230 663       120 306       110 357         2 674             233 337       

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 29 949         15 620         14 329           347                30 296         

4. Tenyészállatok -               -               -                 -                 -               

5. Beruházások, felújítások 445              232              213               5                   450             

6. Beruházásokra adott előlegek -               -               -                 -                 -               

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése -               -               -                 -                 -               

III. Befektetett pénzügyi eszközök -              -              -               -                -             

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban -               -               -                 -                 -               

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban -               -               -                 -                 -               

3. Egyéb tartós részesedés -               -               -                 -                 -               

4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban-               -               -                 -                 -               

5. Egyéb tartósan adott kölcsön -               -               -                 -                 -               

6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír -               -               -                 -                 -               

7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése -               -               -                 -                 -               

8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 

különbözete -               -               -                 -                 -               

B. Forgóeszközök 1 804 849  913 476     891 373       372 385       2 177 234  

I. Készletek 54 880       39 318       15 562         58 299         113 179     

1. Anyagok 54 487         38 925         15 562           575                55 062         

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 393              393              -                 -                 393             

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok -               -               -                 -                 -               

4. Késztermékek -               -               -                 -                 -               

5. Áruk -               -               -                 57 724           57 724         

6. Készletekre adott előlegek -               -               -                 -                 -               

II. Követelések 1 084 176  539 505     544 671       307 950       1 392 126  

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 

(vevők) 921 699       459 047       462 652         -                 921 699       

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben -               -               -                 298 642         298 642       

3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 

vállalkozással szemben -               -               -                 -                 -               

4. Váltókövetelések -               -               -                 -                 -               

5. Egyéb követelések 162 477       80 458         82 019           9 308             171 785       

6. Követelések értékelési különbözete -               -               -                 -                 -               

7. Származékos ügyletek pozitív értékelési 

különbözete -               -               -                 -                 -               

III. Értékpapírok -              -              -               -                -             

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban -               -               -                 -                 -               

2. Egyéb részesedés -               -               -                 -                 -               

3. Saját részvények, saját üzletrészek -               -               -                 -                 -               

4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok -               -               -                 -                 -               

5. Értékpapírok értékelési különbözete -               -               -                 -                 -               

IV. Pénzeszközök 665 793     334 653     331 140       6 136           671 929     

1. Pénztár, csekkek 4 513           2 268           2 245            42                 4 555          

2. Bankbetétek 661 280       332 385       328 895         6 094             667 374       

C. Aktív időbeli elhatárolások 173 560     68 150       105 410       39                173 599     

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 163 287       66 496         96 791           -                 163 287       

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 10 273         1 654           8 619            39                 10 312         

3. Halasztott ráfordítások -               -               -                 -                 -               

Eszközök (Aktívák) összesen: 2 266 097  1 131 674  1 134 423    375 759       2 641 856  

MÉRLEG Eszközök (aktívák)
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A tétel megnevezése

Engedélyes 

tevékenység

Ebből ivóvíz-

ágazat*

Ebből szennyvíz-

ágazat*

Másodlagos 

tevékenység

2000. évi C. tv. 

szerinti mérleg

D. Saját tőke 415 490       268 029       147 461       403 021     818 511       

I. Jegyzett tőke 17 498         8 738           8 760           2 902        20 400         

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken -                 -                 -                 -              -                 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) -                -                -                -             -                

III. Tőketartalék 1 190 538    594 547       595 991       197 412    1 387 950    

IV. Eredménytartalék 268 783       134 229       134 554       44 569      313 352       

V. Lekötött tartalék -                -                -                -             -                

VI. Értékelési tartalék -                -                -                -             -                

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka -                 -                 -                 -              -                 

2. Valós értékelés értékelési tartaléka -                 -                 -                 -              -                 

VII. Mérleg szerinti eredmény 1 061 329 -   469 485 -      591 844 -      158 138    903 191 -      

E. Céltartalékok 331 098       165 348       165 750       54 902       386 000       

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre -                 -                 -                 -              -                 

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 331 098         165 348         165 750         54 902        386 000         

3. Egyéb céltartalék -                 -                 -                 -              -                 

F. Kötelezettségek 542 701       277 481       265 220       3 519         546 220       

I. Hátrasorolt kötelezettségek -                -                -                -             -                

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben -                 -                 -                 -              -                 

2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 

lévő vállalkozással szemben -                 -                 -                 -              -                 

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben -                 -                 -                 -              -                 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek -                -                -                -             -                

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök -                 -                 -                 -              -                 

2. Átváltoztatható kötvények -                 -                 -                 -              -                 

3. Tartozások kötvénykibocsátásból -                 -                 -                 -              -                 

4. Beruházási és fejlesztési hitelek -                 -                 -                 -              -                 

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek -                 -                 -                 -              -                 

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállakozással szemben -                 -                 -                 -              -                 

7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 

vállalkozással szemben -                 -                 -                 -              -                 

8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek -                 -                 -                 -              -                 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 542 701       277 481       265 220       3 519        546 220       

1. Rövid lejáratú kölcsönök -                 -                 -                 -              -                 

Ebből: az átváltoztatható kötvények -                 -                 -                 -              -                 

2. Rövid lejáratú hitelek -                 -                 -                 -              -                 

3. Vevőktől kapott előlegek -                 -                 -                 -              -                 

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 127 268         65 072           62 196           825             128 093         

5. Váltótartozások -                 -                 -                 -              -                 

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 

szemben -                 -                 -                 -              -                 

7.

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési 

viszonyban lévő vállalkozással szemben 233 861         119 572         114 289         1 516          235 377         

8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 181 573         92 837           88 735           1 178          182 750         

9. Kötelezettségek értékelési különbözete -                 -                 -                 -              -                 

10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete -                 -                 -                 -              -                 

G. Passzív időbeli elhatárolások 891 071       253 109       637 962       54              891 125       

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása -                 -                 -                 -              -                 

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 676 306         189 118         487 188         54               676 360         

3. Halasztott bevételek 214 765         63 991           150 774         -              214 765         

H Szétválasztási különbözet 85 737         167 707       81 970 -        85 737 -      -                

Források (PASSZÍVÁK) összesen: 2 266 097    1 131 674    1 134 423    375 759     2 641 856    

MÉRLEG Források (passzívák)
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A tétel megnevezése
Engedélyes 

tevékenység

Ebből: Ivóvíz-

ágazat

Ebből: Szennyvíz-

ágazat

Másodlagos 

tevékenység

2000. évi C. tv. 

szerinti eredmény-

kimutatás

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 3 718 490     1 841 381     1 877 109       213 015     3 931 505         

02. Exportértékesítés nettó árbevétele -                -                -                  -             -                   

I. Értékesítés nettó árbevétele 3 718 490   1 841 381   1 877 109     213 015   3 931 505      

03. Saját termelésű készletek állományváltozása 4 521            393              4 128              -             4 521               

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke -                -                -                  -             -                   

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 4 521          393             4 128            -           4 521             

III. Egyéb bevételek 567 508      400 026      167 482        9 890       577 398         

Ebből: visszaírt értékvesztés 76 019          38 825          37 194            3 555        79 574             

05. Anyagköltség 736 994        526 502        210 492          7 775        744 769           

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 626 024     314 244        1 311 780       9 518        1 635 542         

07. Egyéb szolgáltatások értéke 127 184        70 857          56 327            686           127 870           

08. Eladott áruk beszerzési értéke 1 433            680              753                -             1 433               

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 109 595        59 050          50 545            51 141       160 736           

IV. Anyagjellegű ráfordítások 2 601 230   971 333      1 629 897     69 120     2 670 350      

10. Bérköltség 814 122        454 208        359 914          7 601        821 723           

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 76 456          39 668          36 788            803           77 259             

12. Bérjárulékok 247 362        132 942        114 420          2 253        249 615           

V. Személyi jellegű ráfordítások 1 137 940   626 818      511 122        10 657     1 148 597      

VI. Értékcsökkenési leírás 70 208        36 618        33 590          814          71 022           

VII. Egyéb ráfordítások 1 542 470   1 076 516   465 954        3 461       1 545 931      

  ebből: értékvesztés 28 302          15 529          12 773            28 303             

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 1 061 329 -  469 485 -     591 844 -       138 853   922 476 -        

13. Kapott (járó) osztalék, részesedés -                -                -                  -             -                   

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott -                -                -                  -             -                   

14. Részesedések értékesítésének 

árfolyamnyeresége -                -                -                  -             -                   

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott -                -                -                  -             -                   

15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 

árfolyamnyeresége -                -                -                  -             -                   

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott -                -                -                  -             -                   

16. Egyéb kapott (járó) kam. és kamatjell.bev. -                -                -                  30 263       30 263             

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott -                -                -                  -             -                   

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei -                -                -                  -             -                   

Ebből: értékelési különbözet -                -                -                  -             -                   

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei -               -               -                 30 263     30 263           

18. Befektetett pénzügyi eszközök 

árfolyamvesztesége -                -                -                  -             -                   

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott -                -                -                  -             -                   

19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű 

ráfordítások -                -                -                  -             -                   

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott -                -                -                  -             -                   

20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 

értékvesztése -                -                -                  -             -                   

21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai -                -                -                  -             -                   

Ebből: értékelési különbözet -                -                -                  -             -                   

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai -               -               -                 -           -                  

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -               -               -                 30 263     30 263           

C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) 1 061 329 -  469 485 -     591 844 -       169 116   892 213 -        

X. Rendkívüli bevételek -               -               -                 -           -                  

XI. Rendkívüli ráfordítások -               -               -                 10 978     10 978           

D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -               -               -                 10 978 -    10 978 -          

E. Adózás előtti eredmény (±C±D) 1 061 329 -  469 485 -     591 844 -       158 138   903 191 -        

XII. Adófizetési kötelezettség -               -               -                 -           -                  

F. Adózott eredmény (±E-XII) 1 061 329 -  469 485 -     591 844 -       158 138   903 191 -        

22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra -                -                -                  -             -                   

23. Jóváhagyott osztalék, részesedés -                -                -                  -             -                   

G. Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23) 1 061 329 -  469 485 -     591 844 -       158 138   903 191 -        

ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLT EREDMÉNYKIMUTATÁS
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12. Társasági adó levezetése 

 

A Társaság 2013. évi gazdálkodása veszteséggel zárult. Nem a Tao. szerinti jövedelem-

(nyereség-)minimum alapján állapítja meg a fizetendő adót a Társaság. Az Art. 91.A § (1) 

bek. szerint nyilatkozatot tesz.  
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TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

 

13. Részvény tulajdonosok 

 

A Társaság tagjai, részvény összetétele 2013. december 31-én: 

Részvényesek 
Részvények száma 

(db) 
Névérték Részvény típusa 

Dunaharaszti Város 

Önkormányzata 
55 100.000,- 

„A” sorozatú 

törzsrészvény 

Ecser Község 

Önkormányzata 
4 100.000,- 

„A” sorozatú 

törzsrészvény 

Gyál Város 

Önkormányzata 
20 100.000,- 

„B” sorozatú 

elsőbbségi részvény 

Kiskunlacháza 

Nagyközség 

Önkormányzata 

6 100.000,- 
„A” sorozatú 

törzsrészvény 

Maglód Város 

Önkormányzata 
10 100.000,- 

„B” sorozatú 

elsőbbségi részvény 

Nagytarcsa Község 

Önkormányzata 
6 100.000,- 

„A” sorozatú 

törzsrészvény 

Ócsa Város 

Önkormányzata 
8 100.000,- 

„A” sorozatú 

törzsrészvény 

Pécel Város 

Önkormányzata 
11 100.000,- 

„A” sorozatú 

törzsrészvény 

Péteri Község 

Önkormányzata 
1 100.000,- 

„A” sorozatú 

törzsrészvény 

Szigethalom Város 

Önkormányzata 
15 100.000,- 

„A” sorozatú 

törzsrészvény 

Üllő Város 

Önkormányzata 
10 100.000,- 

„A” sorozatú 

törzsrészvény 

Vecsés Város 

Önkormányzata 
21 100.000,- 

„B” sorozatú 

elsőbbségi részvény 
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Kistarcsa Város 

Önkormányzata 
17 100.000,- 

„A” sorozatú 

törzsrészvény 

Kerepes Nagyközség 

Önkormányzata 
14 100.000,- 

„A” sorozatú 

törzsrészvény 

Áporka Község 

Önkormányzata 
1 100.000,- 

„A” sorozatú 

törzsrészvény 

Délegyháza Község 

Önkormányzata 
1 100.000,- 

„A” sorozatú 

törzsrészvény 

Dunavarsány Város 

Önkormányzata 
1 100.000,- 

„A” sorozatú 

törzsrészvény 

Majosháza Község 

Önkormányzata 
1 100.000,- 

„A” sorozatú 

törzsrészvény 

Szigetszentmárton 

Község 

Önkormányzata 

1 100.000,- 
„A” sorozatú 

törzsrészvény 

Taksony Nagyközség 

Önkormányzata 
1 100.000,- 

„A” sorozatú 

törzsrészvény 

14. Mérlegen kívüli tételek bemutatása 

A Társaság az üzemeltetésre átvett víziközműveket a 0. Nyilvántartási számlák 

számlaosztályban tartja nyilván.  

adatok eFt-ban 

Település Bruttó érték Halmozott ért.cs. Nettó érték 

Gyál  4 728 325 1 179 496 3 548 829 

Vecsés  2 479 233 548 341 1 930 892 

Maglód 359 514 43 756 315 758 

Üllő 1 488 518 332 084 1 156 434 

Péteri 544 354 129 700 414 654 

Ecser 444 754 156 875 287 879 

Dunaharaszti 2 593 010 1 091 311 1 501 699 

Ócsa  1 351 192 558 273 792 919 

Szigethalom 2 603 936 1 529 837 1 074 099 

Kiskunlacháza 617 357 132 402 484 955 

Pécel 2 448 168 0 2 448 168 

Nagytarcsa 1 847 631 0 1 847 631 

Összesen 21 505 992 5 702 075 15 803 917 
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15. Munkavállalókkal kapcsolatos információk 

 

Állományi csoport 
Átlagos statisztikai 

létszám (fő) 
Bérköltség (Ft/fő/hó) 

Személyi jellegű 

kifizetés (Ft/fő/hó) 

Teljes munkaidőben 

foglalkoztatottak 264   

- fizikai 164 213 461,- 12 693,- 

- szellemi 100 360 159,- 12 256,- 

Egyéb 4 92 208,- 1 625,- 

Összesen 268   

 

1 alkalmazottra eső adózott eredmény (-903191/268) = -3.370 e Ft  

 

16. Igazgatósággal, Felügyelő Bizottsággal és felső vezetéssel kapcsolatos 

információk 

 

Állományi csoport Létszám (fő) 
Bérköltség és személyi 

jellegű kifizetések (eFt/év) 

Igazgatótanács tagok 5 12 000 

FB és Szakmai tanácsadó testület 16 26 620 

Felső vezetés 3 37 720 

Összesen  81 026 

 

Könyvvizsgáló díjazása: 300.000,- Ft/hó 
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17. Környezetszennyezés, veszélyes hulladék-kezelés 

 

A Társaság tevékenységei végzése során keletkező veszélyes hulladékot (akkumulátor, olaj, 

festékes flakon, doboz, rongy, elektronikai hulladék) belső szabályzatainkban foglaltak szerint 

az erre a célra kialakított szelektív veszélyes hulladék gyűjtőkben gyűjti, majd megfelelő 

hatósági engedélyekkel, jogosultságokkal rendelkező partnerekkel történik az elszállíttatása. 

 

Az év során keletkezett és elszállított hulladékok részletezése: 
 

 

Hulladék megnevezése 
EWC 

kód 

Elszállított 

mennyiség (kg) 
Megjegyzés 

Rácsszemét 190801 

76250 Dunaharaszti szennyvíztelep 

1880 K.k. lacáza  szennyvíztelep 

46090 Pécel  szennyvíztelep 

Szennyvíziszap 190805 

4165000 Dunaharaszti szennyvíztelep 

333000 K.k. lacháza  szennyvíztelep 

2130000 Pécel  szennyvíztelep 

Fáradt olaj* 130205 
10 Gyál 

217 Pécel vízműtelep 

Csomagolási hulladék 150110 

39 Gyál vízműtelep 

8 Pécel szennyvíztelep 

27 Pécel vízműtelep 

E hulladék* 200135 100 Gyál vízműtelep 

Fénycső 200121 
26 Gyál vízműtelep 

7 Pécel vízműtelep 

Hulladékká vált toner* 80317 
2 Gyál vízműtelep 

4 Pécel vízműtelep 

Csomagolási hulladék, 

hajtógázas palack* 
150111 

2 Gyál vízműtelep 

2 Pécel vízműtelep 

Veszélyes anyag maradékával 

szennyezett alkatrész 

(olajszűrő)* 

160107 
2 Gyál vízműtelep 

24 Pécel vízműtelep 

Ólomakkumlátor* 160601 2 Gyál vízműtelep 

Homokfogóból származó 

hulladék 
190802 10940 Pécel szennyvíztelep 

Vegyszermaradék* 160506 21 Pécel szennyvíztelep 

Veszélyes anyaggal szennyezett 

anyagok* 
150202 9 Pécel vízműtelep 

Építési bontási törmelék (föld-

kő frakció) 
170504 75600 Pécel vízműtelep 

Összes elszállított hulladék 2013-ban 
6839262   

6839 tonna   
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Dél-Pest Megyei Viziközmű 
Szolgáltató ZRt. 
2360 Gyál, 
Kőrösi út 190. 

 
 

18. Cash flow kimutatás 

 
 

Gyál, 2014. május 05. 

 

Sárosi István 

Elnök-vezérigazgató 

CASH FLOW-KIMUTATÁS

Beszámolási időszak: 2013. január 01-2013. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-

szám
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

a b c d

1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás                                                       

(Működési cash flow, 1-13. sorok) 26 987 -     2 058 298 - 

2 1 Adózás előtti eredmény ± 51 817      903 191 -    

3 2 Elszámolt amortizáció + 50 798      71 022      

4 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 24 596      51 271      

5 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 81 000      

6 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 1 054 015 - 

7 6 Szállítói kötelezettség változása ± 183 336 -    79 722 -     

8 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 56 963      80 502      

9 8 Passzív időbeli elhatárolások változása ± 214 995     31 663 -     

10 9 Vevőkövetelés változása ± 248 740 -    127 589 -    

11 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 24 618 -     214 240 -    

12 11 Aktív időbeli elhatárolások változása ± 36 147      68 327      

13 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 5 609        

14 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 

15 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás                                                  

(Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 112 333 -    1 582 292  

16 14 Befektetett eszközök beszerzése - 112 333     111 947     

17 15 Befektetett eszközök eladása + 1 694 239  

18 16 Kapott osztalék, részesedés + 

19 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás                              

(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 1 108        327 784     

20 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 600           3 700        

21 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 

22 19 Hitel és kölcsön felvétele + 

23 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 

megszüntetése, beváltása +

24 22 Véglegesen kapott pénzeszköz + 508          335 062     

25 23 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 

26 24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 

27 25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 

28 26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -

29 27 Véglegesen átadott pénzeszköz - 10 978      

30 28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±

31 IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± 138 212 -    148 222 -    



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: Beszámoló a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegéről és 
közhasznú jelentéséről 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4.§ (1) bekezdése szerint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a 
számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. 
 
A Számviteli törvény, valamint a  civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29.§-ának eleget téve  - amelyet 
alátámaszt a független könyvvizsgálói jelentés - elkészült a Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolója a 
közhasznúsági jelentéssel együtt. 
 
A beszámoló (mellékletekkel együtt) az előterjesztéshez csatolva: 
 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. mérleg szerinti eredménye a 2013. gazdasági évben 56 eFt 
veszteség. 
 
A beszámoló jóváhagyása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése értelmében a 
társaság legfőbb szerve, az alapító, vagyis a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóját és közhasznú 
jelentését megvitatni és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) alapítója a Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését  -
56eFt mérleg szerinti eredménnyel és 178.515 eFt mérleg főösszeggel elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

 
 
 
G y á l, 2014. május 7. 

 
 
         Zsigovits Gábor  
            ügyvezető igazgató 
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20754299-5629599-13 1/3. oldal

Statisztikai számjel

13-09124093

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)
2013. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgyév

a b c d e
1 A. Befektetett eszközök 124149 0 116701

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 53

3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 124076 116681

4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 20 20

5 B. Forgóeszközök 30297 0 54719

6 I. KÉSZLETEK 1102 1656

7 II. KÖVETELÉSEK 17177 18629

8 III. ÉRTÉKPAPÍROK

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 12018 34434

10 C. Aktív id őbeli elhatárolások 12086 7095

11 Eszközök összesen 166532 0 178515

Keltezés: 2014. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



20754299-5629599-13 2/3. oldal

Statisztikai számjel

13-09124093

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)
2013. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgyév

a b c d e
12 D. Saját tőke 1997 0 2944

13 I. JEGYZETT TŐKE 3000 3000

14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

15 III. TŐKETARTALÉK

16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -51035 -56682

17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 55679 56682

18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -5647 -56

20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek 48038 0 54751

22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 48038 54751

25 G. Passzív időbeli elhatárolások 116497 120820

26 Források összesen 166532 0 178515

Keltezés: 2014. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
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Statisztikai számjel

13-09124093

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
2013. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgyév

a b c d e
1 I. Értékesítés nettó árbevétele 228106 279190

2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke
3 III. Egyéb bevételek 71536 152560

4 IV. Anyagjellegű ráfordítások 176638 263056

5 V. Személyi jellegű ráfordítások 123225 165276

6 VI. Értékcsökkenési leírás 11338 11219

7 VII. Egyéb ráfordítások 1583 428
8 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE  (I±II+III-IV-V-VI-

VII) -13142 0 -8229

9 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 115 158

10 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 592 126

11 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) -477 0 32

12 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) -13619 0 -8197

13 X. Rendkívüli bevételek 7972 8141

14 XI. Rendkívüli ráfordítások
15 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 7972 0 8141

16 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) -5647 0 -56

17 XII. Adófizetési kötelezettség
18 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) -5647 0 -56

19 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -5647 -56

Keltezés: 2014. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
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A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonpro fit Kft.  
2013. évi  

Egyszerűsített éves beszámolójához 
 
 
 

 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
A Nonprofit Kft-t jelenlegi formájában 2009. május 8-.án jegyezte be a Pest megyei 
Cégbíróság 13-09-124093 cégjegyzék számon.  
 
Székhelye a mérlegkészítés napján: 2360. Gyál, Rákóczi u. 44 
 
A társaság fő tevékenysége: saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
Egyéb tevékenysége: jellemzően az alapító okiratában szereplő közhasznú a város 
üzemeltetésével összefüggő tevékenység. 
 
A tulajdonosi szerkezetben a beszámoló készítés napjáig  változás nem következett be. 
 
A Nonprofit Kft jogelődjét a  Gyáli Városüzemeltetési Kht -t  2000. július  01-én alapította a  
Gyál Város Önkormányzata / 2360. Gyál, Körösi u 112-114. /  3.000.000.- forintos 
törzstőkével, 100 % készpénz vagyoni hozzájárulással. Az alapító személyében változás 
nem történt. 
 
 
 
 
A 2001. január 01-től hatályos Számviteli törvény - a továbbiakban SzT. - előírásainak 
megfelelően a vállalkozás számviteli politikáját az alábbiakban szabályozza: 
 
Beszámoló készítés módja, fajtája, időpontja 
 
A vállalkozás  egyszerűsített éves beszámolót készít. A 2000. Évi C. törvény 1. számú 
mellékletében szabályozott mérleg séma „A” változatát, illetve a 2. sz. 
mellékletben szabályozott eredmény kimutatás séma „A” változatát választja. 
A kiegészítő mellékletét a SzT 96 §. (4). Bekezdés szerint készíti el.  
 
A vállalkozás beszámolóját 1000 forintra kerekítve készíti el. 
Az üzleti év a beszámolás évének január 01 –től december 31 –ig tart. 
A mérlegkészítés napja az üzleti év mérleg fordulónapját követő április 30 –a. 
A vállalkozás könyvvizsgálatra kötelezett.  
A beszámolót regisztrált mérlegképes könyvelő /Garasné dr. Péczer Klára, 2360.Gyál, 
Damjanich u. 48. r.sz: 123769/ állította össze. 
 
A vállalkozás jelentős összegű hibának tekinti az ellenőrzések, önellenőrzések 
eredményeként a  hibák együttes hatása meghaladja a módosított év mérleg főösszegének   
2 % -át, illetve 500.000.- Ft –ot. 
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A mérlegben szereplő  eszközök és források értékelése 
 
A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket értékcsökkenéssel illetve értékvesztéssel 
korrigált bekerülési értéken kell értékelni. 
 
A vállalkozás az értékhelyesbítés intézményével csupán a könyvvizsgáló előzetes 
jóváhagyása esetében él. Ez esetben az értékhelyesbítés összegét egyedi eszközönként 
tartja nyilván, az alkalmazott elveket és módszert a kiegészítő mellékletben rögzíti. 
Visszaírást a vállalkozás nem alkalmaz. 
 
A valutapénztárba bekerülő valutát, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénznemre 
szóló követelést illetve kötelezettséget a teljesítés napjára közzétett MNB által közzé tett 
devizaárfolyamon átszámított forintértéken veszi nyilvántartásba. 
 
A mérleg forduló napján – december 31 –én – a valuta, devizakészleteket, külföldi pénzre 
szóló követeléseket és kötelezettségeket értékeli és ezen az árfolyamon mutatja ki.  
 
Az üzleti év fordulónapján végrehajtott értékeléskor amennyiben az árfolyam veszteség 
meghaladja az árfolyamnyereségként elszámolt összeget a tárgy év eredményt csökkentő 
tételeként kell elszámolni, amennyiben az árfolyamnyereség a több, a tárgyévi eredményt 
növelő tételként számolja el. 
 
Rövidlejáratú értékpapírokat – a vételár részét képező kamattal, opciós díjjal csökkentett – 
beszerzési értéken értékeli. 
 
A tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírokat csoportosan tartja nyilván, és FIFO 
módszerrel értékeli. 
 
A vállalkozás készleteiről évközben, mennyiségben és értékben nyilvántartást nem vezet. A 
megvásárolt készleteket a vásárlás időpontjában anyagköltségként, illetve eladott árúk 
beszerzési értékeként számolja el. Az év végi készletek értékét fordulónapi leltározással 
állapítja meg. 
 
A vásárolt készleteket beszerzési áron veszi nyilvántartásba és FIFO módszerrel értékeli. 
 
A saját termelési készleteket és a befejezetlen építési-szerelési utókalkulációval 
megalapozott közvetlen önköltségen értékeli. 
 
A követeléseket, kapott váltót elfogadott, elismert – értékvesztéssel csökkentett – értéken 
értékeli. 
 
Követelések között a behajthatatlan követeléseket a vállalkozás nem szerepeltet. 
A vállalkozás azokat a követeléseket melyeknél a behajtás költsége meghaladja a követelés 
összegét,  külön eljárás nélkül behajthatatlannak minősíti. 
A téves kiegyenlítésből fennmaradó 1.000.- Ft alatti követeléseket a vállalkozás 
hitelezési veszteségként leírja. 
 
A saját tőkét, kötelezettségeket könyvszerinti értéken mutatja ki. 
A váltótartozások között a kamatait aktív időbeli elhatárolásként veszi állományba. 
 
 
Immateriális javak, tárgyi eszközök, értékcsökkenés 
 
A vállalkozás immateriális javairól, tárgyi eszközeiről egyedi nyilvántartást vezet 
eszközönként. Az 100.000.- forint egyedi bekerülési érték alatti eszközöket évente 
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csoportos nyilvántartásba vezeti be. 
 
A vállalkozás – a jelentős maradványérték levonása után fennmaradó – bekerülési értéket a 
hasznos időtartam alatt egyenletesen / lineárisan / számolja tervszerinti értékcsökkenésként. 
 
A terv szerinti értékcsökkenést az aktiválás napjától a „0” –ra  történő leírás napjáig 
számolja el. A „0” –n  túli, illetve a maradványérték leírása nem lehetséges. 
 
A tárgyi eszközök maradványértékét a vállalkozás az eszköz bekerülési értéke 
10 % -ában határozza meg, kivéve a gépkocsikat, ahol a bekerülési érték 20 % -a. 
 
Nem jelentős a maradvány érték, ha az nem haladja meg a 200.000.- forintot. A gépkocsik 
esetében minden maradvány értéket jelentősnek minősít. 
 
Az 100.000.- forint egyedi bekerülési értéket meg nem haladó eszközöket a vállalkozás 
üzembe helyezéssel egy időben terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolja.  
 
Szellemi termékek közül a 100.000.- Ft bekerülési értéket meg nem haladó, 
valamint az egy éven belül felhasználható szoftvereket, vagyoni értékű jogokat üzembe 
helyezésükkel egy időben, egy összegben írja le. 
 
A hasznos élettartamot eszközcsoportonként az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 - Immateriális javak / szellemi termékeket kivéve /     5 év 
 - szellemi termékek (vagyoni értékű jogok)      3 év 
 - épületek saját üzemeltetésben                50 év 
 - épületek bérben                  20 év 
 - gépek berendezések         7 év 
 - gépek berendezések 200.000.- Ft bekerülési érték alatt                  2 év  
 - számítástechnikai, automatizálási berendezések      2 év 
 - építőipari, mező- erdőgazdasági munkagépek           3.33 év 
 - gépek, járművek bérletben              3.33 év 
 - járművek          5 év 
 
 
Terven felüli értékcsökkenést a vállalkozás abban az évben számol el, amikor a mérleg 
forduló napján  az eszköz piaci értéke a számított maradványértéket meghaladó mértékben 
(10%) alacsonyabb a piaci értéknél. 
 
Az értékcsökkenést negyedévente, illetve az állományból történő kivezetéskor de legkésőbb 
az év utolsó napján számolja el. 
 
Értékvesztés elszámolása 
 
Befektetett pénzügyi eszközök esetében értékvesztést számol el, ha a könyv szerinti érték 
egy évet meghaladóan jelentősen meghaladja a piaci értéket. 
 
Nem jelentős az értékkülönbözet, ha az nem haladja meg a bekerülési érték 5 % -át. 
A vásárolt készleteknél értékvesztést kell elszámolni, ha a könyv szerinti érték jelentősen 
meghaladja az utolsó hat havi piaci értéket. 
 
Nem jelentős az értékkülönbözet, ha az nem haladja meg a nyilvántartási érték  
5 %-át. 
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Saját termelésű készletek, befejezetlen építőipari szolgáltatások  esetében 
értékvesztést kell elszámolni, ha nyilvántartási érték jelentősen meghaladja a mérleg- 
készítéskori piaci értéket, illetve a költségvetésben szereplő vonatkozó tételek 
vállalási árát. 
 
Specifikus rész 
 
A vállalkozás sem az immateriális javak, sem a tárgyi eszközök esetében értékhelyesbítést a 
beszámolás évében nem számolt el. 
Kutatás, kísérleti fejlesztés költségét nem aktivált, környezet védő eszközökkel nem 
rendelkezik. 
Befektetett pénzügyi eszközként tartja nyilván a 20 e Ft értékű takarékszövetkezeti 
részjegyét. 
 
Veszélyes hulladékot környezetre káros anyagot tárol. Saját tevékenysége nem eredményez 
veszélyes hulladékot, alapító okirata alapján azonban kezel és ártalmatlaníttat ennek 
minősülő hulladékot. A kezelés az u.n. városi dögkútban történik az ÁNTSZ, valamint az 
állategészségügyi hatóság felügyelete mellett. 
  
Devizában jelentkező követeléseit MNB árfolyamon értékeli, az árfolyam különbözeteket 
keletkezésükkor elszámolja. 
 
Hátrasorolt eszközökkel nem rendelkezik. 
 
A mérleg fordulónapját megelőzően saját üzletrész nem vásárolt vissza. 
 
Aktív időbeli elhatárolásként mutatja ki a 2013 évet illető, de csak 2014 évben kiszámlázott 
bevételeit 7.034.192Ft-ot, valamint az előre kifizetett biztosítási és előfizetési díjakat 60.610.- 
Ft-ot. 
 
A vállalkozás bejegyzésétől kezdődően a jegyzett tőkéje nem változott, saját üzletrészt nem 
vásárolt vissza. 
 
Eredménytartalékként mutatja ki az alábbiakat: 

 
                                                           

Előtársasági veszteségét 168.485.00 
2000. évi veszteségét 6.065.779.00 
2001. évi veszteségét 18.897.827.38 
2002. évi veszteséget 11.696.992.37 
2003. évi eredményét (nyereség) 1.303.364.52 
2004. évi veszteséget 6.862.932.55 
2005. évi veszteséget 8.331.076.93 
2006. évi veszteséget 4.959.033,59 
2007. évi eredményét (nyereség) 810.708.35 
2008. évi veszteséget                                                      1.848.856,12 
2009. évi eredményét (nyereség) 6.219.783,00                 
2010. évi eredményét (nyereség) 6.491.618,00 
2011. évi veszteségét  7.028.414.00 
2012. évi veszteséget 5.647.319.00 
                  Összesen                       56.682.243.00 

 
A társaság lekötött tartalékot képzett az elmúlt években az alapító által befizetett  56.682.000 
forint pótbefizetés miatt.  
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Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs. 
Kötvény-, váltókibocsátásból származó kötelezettséget nem vállalt. 
 
Hosszúlejáratú kötelezettsége nincs. 
 
Rövidlejáratú kötelezettségei között szerepelteti a szállító partnerei által adott biztosítékokat 
összesen 2.068.008 forint összegben.  
 
Mérlegen kívüli kötelezettséget nem vállalt. 
 
Passzív időbeli elhatárolásként az alábbi tételeket tartja nyilván: 
A fordulónap után számlázott, de 2013. évet terhelő költségeket 9.938.177.- forintot, valamint 
az előző években beruházásokra folyósított támogatások még el nem számolt részét 
110.881.937 forintot. 
 
Támogatási program keretében támogatást nem kapott. 
 
A vállalkozás a vállalat értékelését az alábbi táblázatban mutatja be. 
 
 

Vagyoni helyzet mutatói   Előző év Tárgyév Előző év % 

forgóeszközök aránya   18,19 30,65 168,49% 

(forgóeszköz / összes eszköz)         
Saját tőke 
aránya     1,20 1,65 137,53% 

(saját tőke / összes forrás)         

Tőkeigényességi mutató   74,55 65,37 87,69% 

(befektetett eszközök / összes eszköz)       

Eladósodottság     28,85 30,67 106,32% 

(összes kötelezettség / összes forrás)       

Tőkefeszültségi mutató   2 405,51 1 859,75 77,31% 

(összes kötelezettség / saját tőke)       

Tárgyi eszközök leírási mutatója 6,25 6,06 96,94% 

(TE tárgyévi écs / TE bruttó értéke)       

       
       

Pénzügyi helyzet mutatói Előző év Tárgyév Előző év % 
Likviditási 
mutató     63,07 99,94 158,46% 

(forgóeszközök / kötelezettségek)       

Likviditási gyorsráta   60,77 96,92 159,47% 

(pénzeszk.+köv.+értékp. / RL. Kötelezett.)       

Nettó eladósodottság   1 545,37 1 226,97 79,40% 

(kötelezett.-követelések / saját tőke)       

Hitel fedezettségi mutató   35,76 34,02 95,16% 

(követelések / RL. Kötelezettségek)       

Vevő-Szállítóállomány aránya 35,76 34,02 95,16% 

(követelések / kötelezettségek)         
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Jövedelmez őségi mutatók Előző év Tárgyév Előző év % 

Árbevétel-arányos nyereség   -2,48 -0,02 0,81% 

(adózás előtti eredmény / Érték.nettó árb.)       

Sajáttőke-arányos nyereség   -282,77 -1,90 0,67% 

(adózás előtti eredmény / saját tőke)       

Eszköz arányos nyereség   -3,39 -0,03 0,93% 

(adózás előtti eredmény / összes eszköz)       

Bruttó termelési érték   299642 431750 144,09% 

(ért.nettó árbev.+Egyéb bevétel+AST)       
Hozzáadott 
érték     123004 168694 137,15% 

(bruttó termelési érték - anyagjellegű ráf.)       

Export hányad     0,00 0,00 0,00% 

(export árbevétel / értékesítés nettó árb.)       
       
 
     
A kft. átlagos statisztikai állományi létszáma 69 fő volt, számukra 126.489.311,- forint került 
kifizetésre. 
 
Egyéb juttatások az alábbi jogcímen kerültek elszámolásra: 
 
Munkába-járás költségtérítése 94.130 
Reprezentációs költség 429.840 
Étkezési hozzájárulás,  5.702.000 
Rep. és étkezési hozzájárulás adója 2.287.000 
Betegszabadság 885.846 

1/3-os táppénz 191.967 
 
 
A vállalkozás tisztségviselői 2.304.000.- díjazásban részesültek a beszámolás évében. 
 
Az ellenőrzések jelentős hibát nem tártak fel az elmúlt évek beszámolóival kapcsolatban. 
 
Támogatások 
  
A Kft a beszámolás évében működési költségei fedezetéül 152.286 e forint 
támogatást kapott az alapító önkormányzattól. 

 
A 2013. évben 12.741 e/ forint folyósított fejlesztési támogatást  elhatárolta a 
támogatással megvalósult beruházások élettartamának arányában. 
Bevételként a kapott (előző és tárgyévi) támogatások elhatárolt összegéből az 
eszközök értékcsökkenésével arányos részt 8.141 e/forintot számolt el. 
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Közhasznú eredménykimutatás 
 
A Kft 2013. évi bevételeit és kiadásait megbontotta közhasznú és u.n. vállalkozási célú  
bevételekre és kiadásokra. 
 
Az előző évhez viszonyítva közhasznú bevételei 135.235 e Ft-tal  , a ráfordításai 131.407 e 
Ft-tal növekedtek. A növekedést a feladatok összetételében bekövetkezett változás 
eredményezte.   
Vállalkozási célú bevételei 2.915 e/ forinttal , ráfordításai 4.678 e Ft-tal csökkentek. 
 
Gyál, 2014. április 30. 
 
 
        
 
         Ügyvezető 
 
 
 



1. SZÁMÚ MELLÉKLET

2013. Év.

 forintban

ÁRBEVÉTEL Igazgatás Temet ő Egyéb Konyha Ady Iskola Zrínyi Iskola Bartók Iskola Kodá ly Iskola Szállítás Támogatás

Közhasznú 210 407 281 686 159 607 502 23 289 782 19 758 694 20 906 387 339 825 1 844 124 152 286 293

Vállalkozási 133 785 9 840 707 28 584 10 201 333 1 833 691 2 861 513 3 963 486 23 552 1 121 249 3 363 984

Összesen 133 785 10 051 114 310 270 169 808 835 25 123 473 22 620 207 24 869 873 363 377 2 965 373 155 650 277

KÖLTSÉGEK

Közhasznú 47 332 146 192 477 623 045 159 071 746 21 054 140 17 925 171 18 669 204 229 131 4 931 924
Vállalkozási 9 431 381 61 620 9 615 153 1 584 720 3 163 266 3 556 039 14 625 3 022 792

Összesen 47 332 146 9 623 858 684 665 168 686 899 22 638  860 21 088 437 22 225 243 243 756 7 954 716 0

Közhasznú -47 332 146 17 930 -341 359 535 756 2 235 642 1 833 523 2 237 183 110 694 -3 087 800 152 286 293

Vállalkozási 133 785 409 326 -33 036 586 180 248 971 -301 753 407 447 8 927 -1 901 543 3 363 984

EREDMÉNY -47 198 361 427 256 -374 395 1 121 936 2 484 613 1 531 770 2 644 630 119 621 -4 989 343 155 650 277

ÁRBEVÉTEL Karbantartás Parkosítás Rákóczi Épület Rend őrség Közút karbant. Hulladék Vesz. Hull. Ebrendészet Vár osfejl. MINDÖSSZ.

Közhasznú 38 928 295 117 8 692 731 1 788 021 614 977 359 748 9 989 820 400 304 042

Vállalkozási 817 142 144 441 1 130 177 3 720 000 561 292 39 744 936

Összesen 856 070 439 558 9 822 908 3 720 000 1 788 021 614 977 359 748 561 292 9 989 820 440 048 978

KÖLTSÉGEK

Közhasznú 46 766 752 10 686 593 8 681 040 0 19 878 793 9 625 650 3 114 377 6 335 043 25 447 332 400 564 564

Vállalkozási 4 625 283 1 056 916 1 183 778 1 598 275 626 543 39 540 391

Összesen 51 392 035 11 743 509 9 864 818 1 598 275 19 878 793 9 625 650 3 114 377 6 961 586 25 447 332 440 104 955

Közhasznú -46 727 824 -10 391 476 11 691 0 -18 090 772 -9 010 673 -2 754 629 -6 335 043 -15 457 512 -260 522

Vállalkozási -3 808 141 -912 475 -53 601 2 121 725 0 0 0 -65 251 0 204 545

EREDMÉNY -50 535 965 -11 303 951 -41 910 2 121 725 -18 090 772 -9 010 673 -2 754 629 -6 400 294 -15 457 512 -55 977

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.

KÖLTSÉG ÉS ÁRBEVÉTEL MEGOSZLÁS



2013. Év

forintban

közhasznú vállalk. közhasznú vállalk. közhasznú vállalk. közh. váll. köz. váll. köz. váll. közhasznú válalkozási

Igazgatás 14765975 0 29958858 0 2266654 0 340659 0 0 0 47332146 0 47332146,00

Temető 93172 4565437 91371 4477203 7293 357382 640 31360 0 0 192476 9431382 9623858,00

Egyéb 469150 46399 0 0 144796 14320 9100 900 0 0 623046 61619 684665,00

Konyha 107664341 6507813 49809350 3010745 1476759 89263 2614 158 118682 7174 0 159071746 9615153 168686899,00

Ady Iskola 21025692 1582579 0 0 16740 1260 11708 881 0 0 21054140 1584720 22638860,00

Zrínyi Iskola 17891973 3157407 0 0 20060 3540 13138 2319 0 0 0 0,00 17925171 3163266 21088437,00

Bartók Iskola 18618037 3546293 0 0 38893 7408 12274 2338 0 0 0 18669204 3556039 22225243,00

Kodály Iskola 220642 14084 8488 542 0 0 0 0 0 0 229131 14625 243756,00

Szállítás 1588769 973762 1650009 1011296 1693146 1037734 0 0 0 0 4931924 3022792 7954716,00

Karbantartás 4051318 400680 42594733 4212666 120701 11937 0 0 0 0 46766752 4625283 51392035,00

Parkosítás 3610469 357079 6786100 671153 290024 28684 0 0 0 0 10686593 1056916 11743509,00

Rákóczi Épület 8681040 1183778 0 0 0 0 0 0 0 0 8681040 1183778 9864818,00

Rendőrség 0 1396977 0 0 0 201298 0 0 0 0 0 1598275 1598275,00

Közút Karb. 19867703 0 0 0 11090 0 0 0 0 0 19878793 0 19878793,00

Hulladék 1966404 0 4479708 0 3179538 0 0 0 0 0 9625650 0 9625650,00

Vesz. Hull. 3111963 0 0 0 2414 0 0 0 0 0 3114377 0 3114377,00

Ebrendészet 4336422 428877 1903981 188306 94640 9360 0 0 0 0 6335043 626543 6961586,00

Városfejleszt. 10931232 0 14421926 0 94174 0 0 0 0 0 25447332 0 25447332,00

Összesen 238 894 303 24 161 164 151 704 525 13 571 910 9 456 921 1 762 187 390 133 37 956 118 682 7 174 0 0 400 564 564,00 39 540 391,00 440 104 955

Rendkívüli Összesen
Összesen

KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA TEVÉKENYSÉGENKÉNT

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.

Megnevez.

Anyagjelleg ű Személyjelleg ű ÉCS Egyéb Pénzügyi



1. oldal
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám):20754299-5629-599-13

2013ÉV
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

helyesbí-
tései

Tárgyév

a b c d e
1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 265069 0 400304
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 78918 0 155362
3              a) alapítótól 78 918 155362
4              b) központi költségvetéstől
5              c) helyi önkormányzattól
6              d) társadalombiztosítási
7              e) továbbutalási céllal kapott
8              f) egyéb támogatás
9 2. Pályázati úton elnyert támogatás
10 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 185682 244669
11 4. Egyéb bevétel 469 273
12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 42660 39745
13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 307729 0 440049
14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 269158 0 400565
15 1. Anyagjellegű ráfordítások 147400 238894
16 2. Személyi jellegű ráfordítások 113022 151705
17 3. Értékcsökkenési leírás 6616 9457
18 4. Egyéb ráfordítások 1566 390
19 ebből: továbbutalt támogatás
20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 554 119
21 6. Rendkívüli ráfordítások
22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 44218 0 39540
23 1. Anyagjellegű ráfordítások 29238 24161
24 2. Személyi jellegű ráfordítások 10202 13572
25 3. Értékcsökkenési leírás 4722 1762
26 4. Egyéb ráfordítások 17 38
27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 39 7
28 6. Rendkívüli ráfordítások

Keltezés: 2014. április 30.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

P.H.



2. oldal
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

2013.ÉV
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban
Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év
Előző 
év(ek) 

Tárgyév

a b c d e
29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 313376 0 440105
30 G. EREDMÉNY (B.-E.) -1558 0 205
31 H. Adófizetési kötelezettség
32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) -1558 0 205
33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) -4089 0 -261

34 A. 165276
35 1. 126489
36 961
37 2304
38 2. 9591
39 3. 29196
40 B. 0
41 C. 0

Keltezés: 2014. április 30.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

Bérjárulékok
A szervezet által nyújtott támogatások
Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege

P.H. 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Személyi jellegű ráfordítások
Bérköltség
ebből: megbízási díjak
             tiszteletdíjak
Személyi jellegű egyéb kifizetések



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési  Nonprofit Kft. tulajdonosainak 

Az egyszerősített éves beszámolóról készült jelentés 

Elvégeztem a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft mellékelt 2013. évi 
egyszerősített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének a könyvvizsgálatát, amely egyszerősített 
éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbıl – melyben az eszközök és 
források egyezı végösszeg 178.515 E Ft, a mérleg szerinti eredmény – 56 E Ft (veszteség) –, és az 
ezen idıponttal végzıdı évre vonatkozó eredménykimutatásból, kiegészítı mellékletbıl valamint közhasznúsági 
mellékletbıl áll. 

A vezetés felelıssége az éves beszámolóért 

A vezetés felelıs az egyszerősített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon 
elfogadott általános számviteli elvek szerint történı elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan 
belsı kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetıvé váljon az akár csalásból, akár 
hibából eredı lényeges hibás állításoktól mentes egyszerősített éves beszámoló elkészítése. A vezetés felelıs 
továbbá a közhasznú besorolással rendelkezı társaság közhasznúsági mellékletének elkészítéséért. 

A könyvvizsgáló felelıssége 

Az én felelısségem az egyszerősített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, 
valamint közhasznúsági melléklet és az egyszerősített éves beszámoló összhangjának megítélése. A 
közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkám e melléklet és az egyszerősített éves beszámoló összhangjának 
megítélésére korlátozódott és nem tartalmazza egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból 
levezetett információk áttekintését. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati standardok és a 
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam 
végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a 
könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellı bizonyosságot szerezzek arról, hogy az 
egyszerősített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. 

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot 
szerezni az egyszerősített éves beszámolóban szereplı összegekrıl és közzétételekrıl. A kiválasztott eljárások 
– beleértve az egyszerősített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításai 
kockázatainak felmérését is – a könyvvizsgáló megítélésétıl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a 
könyvvizsgáló az egyszerősített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása 
szempontjából releváns belsı kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, 
amelyek az adott körülmények között megfelelıek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belsı kontrolljának 
hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja az alkalmazott számviteli 
politikák megfelelısségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerőségének, valamint az 
egyszerősített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését. 

Meggyızıdésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt 
könyvvizsgálói véleményem megadásához. 

Vélemény  

A könyvvizsgálat során a vállalkozó Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft 
egyszerősített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az 
érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és 
megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerősített éves beszámolót a számviteli törvényben 
foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerősített éves 
beszámoló a vállalkozó Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. december 
31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad, a 
vállalkozó 2013. évi közhasznúsági melléklete a 2013. évi egyszerősített éves beszámolójának 
adataival összhangban van.  

Szigetszentmiklós, 2014. április 30 
 
 
 
 
 

Kalamáris-Audit Kft   Budaházy Béláné 
Budaházy Béláné ügyvezetı  Bejegyzett könyvvizsgáló 

2310 Szigetszentmiklós, Tölgyfa u. 5.  Kamarai tagsági szám: 001129 
Nyilvántartásba-vételi szám: 002457   

 



KIVONAT 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2014. 
május 20. napján megtartott ülésének jegyzökönyvéböl 

.. Kihagyni a kihagyandók:· 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Fclügyelö Bizottsága 3 - 0 
arányban egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

5/2014. (V.20.)sz. FB határozat 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelö Bizottság: 

1. megtárgyalta a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. évi 
mérlegbeszámolóját. amelyet -56eFt mérleg szerinti eredménnyel és 178.515.- eFt 
mérleg föösszeggel javasol elfogadásra Gyál Város Önkormányzat Képviselö
testületének. 

2. jm asolja a Gyál Város Önkormányzat Képviselö-testületének a veszteség 
\ isszapótlását. 

A kirnnat hiteléül: 
2014. május 20. 

Sándor Anita 
Jzk.\eZ. 

k.rn.f. 

Sárközi András s.k. 
a Bizottság elnöke 



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: 45/2014. 

Tárgy: Javaslat a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Alapító Okirat 
módosításának elfogadására. 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Elkészült a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása. A módosításra a 
Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.évi V. tv. (Ptk. ) hatálya alá való helyezés és annak való megfeleltetés, továbbá az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény (Civil.tv.) rendelkezéseinek való megfeleltetés és a Kft. Civil törvénynek megfelelő közhasznúsági 
nyilvántartásba vétele céljából van szükség. 

Az Alapító Okirat módosításáról a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:102. § (1) bekezdése 
értelmében az alapító, vagyis a Képviselő-testület dönt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez írásban csatolt Alapító Okirat módosítást megvitatni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
(2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat mellékletét képező írásbeli 
előterjesztéssel megegyezően elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

 
 
 
G y á l, 2014. május 12. 

 
 
         Zsigovits Gábor  
            ügyvezető igazgató 
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Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának 

módosítása 
 

  az egyszemélyi alapító  Gyál Város  Önkormányzatának Képviselő -testülete    
..../2014. ( V.29.) számú  határozatával   

(  a  módosítás szövege dőlt betűvel szedve  ) 
 

A Premabulumot  hatályon kívül helyezzük, helyébe az alábbiak lépnek. 

Premabulum 

A jelen Alapító Okirat módosítására az Alapító Okiratnak a Polgári törvénykönyvről szóló  
2013.évi V. tv. (Ptk. ) hatálya alá való helyezés és annak való megfeleltetés valamint   az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény ( Civil.tv. ) rendelkezéseinek való 
megfeleltetés és  a Kft. Civil törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vétele 
céljából kerül sor. 

Az Alapító okirat  teljes mértékben átszámozásra kerül. 
 
1.A társaság egyszemélyes alapítója (tulajdonosa): 
 
Gyál Város Önkormányzata 
2360  Gyál, Kőrösi út 112-114. 
Képviselő:  Pápai Mihály polgármester 
nyilvántartási száma: 15391140 
 
2. A társaság megalakulása 
 
A társasági szerződés tárgya, célja, jellege: 
 
Az alapító a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, gazdasági 
társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, valamint az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 
vonatkozó rendelkezései alapján a 2000. június 29. napján kelt Alapító okirattal 
létrehozta a Gyál Városüzemeltetési Közhasznú Társaságot, amely Társaság Alapító 
Okirata módosításával a gazdasági társaságokról szóló többször módosított 2006. évi IV. 
törvény ( a továbbiakban: Gt. ) 365.§ (3) bekezdése alapján nonprofit korlátolt 
felelősségű társaságként működik tovább Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven. 
 
Az Alapító Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§ (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati feladatok közül 
elsősorban a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel 
kapcsolatos feladatainak ellátásával a Kft-t bízta meg, „ Szerződés feladatellátásról” 
elnevezéssel ( e szerződés tartalmát tekintve ténylegesen közszolgáltatási szerződés )  az 
Mötv. 41.§ (6) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve.   
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Hatályon kívül helyezzük:  
„A társaság Gyál Város térsége, környezetvédelme, valamint a közforgalom számára 
megnyitott, illetve megnyitásra kerülő utak, híd, alagút fejlesztéséhez, a helyi közutak 
fenntartásához és üzemeltetéséhez, az egészséges ivóvíz ellátáshoz, az egészségügyi és 
szociális alapellátáshoz, köztemető fejlesztéséhez és fenntartásához kapcsolódó, az 
1997. évi CLVI. törvény V. fejezetében megfogalmazott vonatkozó, és az 1990. évi 
LXV. törvény 8.§-ának (4) bekezdésében -a helyi önkormányzat kötelező feladataként -
előírt kiemelten közhasznú közfeladatok ellátása céljából alakult, amelyekről a 
hivatkozott önkormányzati törvény előírásai szerint, mint helyi önkormányzatnak, Gyál 
Város Önkormányzatának kell gondoskodnia. 
A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 
szolgáltatásból. 
A társaság az ügyvezetőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 
hozzátartozóját –a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével 
-cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
A Társaság köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott közhasznú cél szerinti juttatás 
az évi egy millió forintot meghaladja, kivéve, ha a törvény vagy kormányrendelet a 
közhasznú szervezet közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem 
tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes 
személyek részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, 
amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
tízszeresét. 
A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
A társaság a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági 
szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja. 
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.” 
 
3.A társaság elnevezése: 
 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
 
4.A társaság rövidített elnevezése: 
 
Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
 
5.A társaság jogállása:  közhasznú  jogállású nonprofit Kft. 
 
6.A társaság székhelye, hatóköre: 
 
A társaság székhelye: 2360 Gyál Rákóczi Ferenc u. 44.sz. 
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 
 
A társaság  hatóköre:   
(  A társaság működésének földrajzi kiterjedése  a közhasznú tevékenységek szempontjából)   
helyi: a működés területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy 
részére korlátozódik; 
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    7.A társasági időtartama: 
A tagok a társaságot határozatlan időtartamra hozzák létre. 
 
8.  A társaság közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek: 
  
a) A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 
szolgáltatásból. 
b) A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
c) A társaság a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító 
Okiratban  meghatározott közhasznú tevékenységeire kell fordítania. 
d) A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  
e) A  társaság a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 
közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások 
kivételével – közhasznú cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
f) A  társaság  bármely közhasznú cél szerinti juttatását – az Alapító Okiratban 
meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti ( a társaság jelenleg nem 
rendszeresít pályázati rendszert ) . Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat 
olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - 
megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 
g) A  társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 
h)A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.  
i) A  társaság  köteles a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles 
jóváhagyni, és a jogszabályban előírt határidőben letétbe helyezni és a  társaság saját 
honlapján közzétenni. 
A  társaság számviteli törvény szerinti beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki 
betekinthet, és abból   a társaság székhelyén, az ügyvezető, vagy titkárság 
közreműködésével saját költségére másolatot készíthet.    
j) A Társaság befektetési tevékenységet nem végezhet. 
k).Az alapító döntéseinek az érintettekkel való közléséről az ügyvezető ajánlott levél 
útján gondoskodik és a hozott határozatokat a társaság honlapján teszi közzé. 

     l) Határozatok könyve: 
Az ügyvezető az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet 
(határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után be kell vezetnie a 
határozatok könyvébe oly módon, hogy abból megállapítható legyen a döntésre jogosult 
szerv, alapító  - Képviselő-testületének - döntésének tartalma, időpontja és hatálya, 
illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye).  

    m)  Iratbetekintés :   
A határozatok könyvébe és a társaság közhasznú működésével kapcsolatos  irataiba bárki 
betekinthet, és az ügyvezetőhöz intézett írásbeli kérelmére abból   a társaság székhelyén, az 
ügyvezető, vagy titkárság közreműködésével saját költségére másolatot készíthet .   
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9.A társaság által végzett közhasznú tevékenységek: 
 
9/1. A végzett közhasznú tevékenység: Gyál város önkormányzat kezelésében lévő helyi 
közutak, és azok műtárgyainak és tartozékainak kezelése, fenntartása, üzemeltetése és 
karbantartása 
a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat: Településüzemeltetés (a helyi közutak 
és tartozékainak kialakítása és fenntartása) 
a közfeladatot előíró jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13. § (1) 2. 
 
9/2. A végzett közhasznú tevékenység: Gyál város közigazgatási területén a közparkokban, 
közterületeken növények, zöldterületek, utcabútorok, játszóterek fenntartása, gondozása és 
karbantartása 
a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat: Településüzemeltetés (közparkok és 
egyéb közterületek kialakítása és fenntartás ) 
a közfeladatot előíró jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13. § (1) 2. 
 
9/3. A végzett közhasznú tevékenység: Gyál város közigazgatási területén található 
köztemetők üzemeltetése, fenntartása 
a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat: Településüzemeltetés (köztemetők 
kialakítása és fenntartása ) 
a közfeladatot előíró jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13. § (1) 2. 
 
9/4. A végzett közhasznú tevékenység:  Gyál város közigazgatási területén belül a 
közterületek, buszmegállók takarítása, illegális hulladéklerakók megszüntetése, közúti 
balesetek és természeti károk utáni takarítás, közterületek hulladékgyűjtő edényeinek 
ürítése, valamint rovar- és rágcsálóirtás. 
a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat: környezet-egészségügy (köztisztaság, 
települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás)  
a közfeladatot előíró jogszabály:  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13. § (1) 5. 
 
9/5. A végzett közhasznú tevékenység: Gyál város közigazgatási határán belül a kóbor 
állatok befogása és a külön jogszabályban meghatározott ideig tartása. Az állatok 
tartására szolgáló gyepmesteri telep működtetése, fenntartása, karbantartása. 
a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat: Állategészségügyi tevékenység 
a közfeladatot előíró jogszabály: Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. tv. 48/A (3) 
 
9/6. A végzett közhasznú tevékenység: Gyál város közterületein állati eredetű 
melléktermék  – különösen az elhullott állat tetemének – összegyűjtése, az gyűjtésre 
szolgáló települési gyűjtőhely üzemeltetése, karbantartása és az állati hulladék 
megsemmisítésről való gondoskodás. 
a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat: Veszélyes állati eredetű hulladék 
kezelése 
a közfeladatot előíró jogszabály: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérő  szóló 
2008. évi XLVI. törvény  tv. 19.§ (2) b), c) 
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9/7. A végzett közhasznú tevékenység: Személyszállítás Gyál Város Önkormányzat 
működtetésében/fenntartásában lévő köznevelési intézmények és bölcsőde részére Gyál-
Némediszőlő és a köznevelési intézmények között. 
a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat: Gyermekek napközbeni szállítása 
a közfeladatot előíró jogszabály: A nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törvény 
76.§ (7) 
 
9/8. A végzett közhasznú tevékenység: Gyál Város Önkormányzat működtetésében lévő 
köznevelési intézmények működtetői feladatainak ellátása 
a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat: Ingatlanüzemeltetés 
a közfeladatot előíró jogszabály: A nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törvény 
74.§ (4) 
 
9/9. A végzett közhasznú tevékenység: Gyál Város Önkormányzat 
működtetésében/fenntartásában lévő köznevelési intézmények és bölcsőde részére, továbbá 
a szociális étkeztetés igénybe vevők részére megrendelt adagszámú étel előállítása, 
szállítása.  
a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat: Gyermek- és szociális étkeztetés 
a közfeladatot előíró jogszabály: 1997. évi XXXI.  gyermekvédelmi törvény 94.§. (1) 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. tv. 62. § 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8. 
 
A társaság fő és egyéb tevékenységi köreit hatályon kívül helyezzük helyébe az 
alábbiak lépnek: 
  
10. A társaság tevékenységi köre: 
 

    Főtevékenység: 5629 '08 Egyéb vendéglátás 
       

Egyéb tevékenységi körök: 
 

0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás 
0170 '08 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás 
3101 '08 Irodabútor gyártása 
3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
3900 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 
4211 '08 Út, autópálya építése 
4299 '08 Egyéb m.n.s. építés 
4311 '08 Bontás 
4312 '08 Építési terület előkészítése 
4321 '08 Villanyszerelés 
4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
4331 '08 Vakolás 
4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
4333 '08 Padló-, falburkolás 
4334 '08 Festés, üvegezés 
4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
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4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
4939 '08 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
4941 '08 Közúti áruszállítás 
4942 '08 Költöztetés 
5229 '08 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 
5320 '08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 
5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
5621 '08 Rendezvényi étkeztetés 
5629 '08 Egyéb vendéglátás 
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés 
6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység. 
6832 '08 Ingatlankezelés 
7021 '08 PR, kommunikáció 
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés 
7500 '08 Állat-egészségügyi ellátás 
8110 '08 Építményüzemeltetés  
8121 '08 Általános épülettakarítás 
8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás 
8129 '08 Egyéb takarítás 
8130 '08 Zöldterület-kezelés 
8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás 
9311 '08 Sportlétesítmény működtetése 
9524 '08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása 
9603 '08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 
 

A társaság törvény által nem tiltott tevékenység folytatására jogosult.  ( 3:1§ (4) bek.)  
 

Hatályon kívül helyezzük:  
„A társaság a társasági szerződésben megjelölteken túl is végezhet minden olyan 
tevékenységet, amelyet törvény nem tilt vagy nem korlátoz. (12.§ (2) bek.) 
A társaság a 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában megjelöltek közül az 
alábbiakban megjelölt közhasznú tevékenységeket végzi: ( 1997. évi CLVI. törvény4.§ 
(1) bek. a/pont) 
26.§ c/ 2. alatti Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 
26.§ c/ 8. természetvédelem, állatvédelem 
26.§ c/9. környezetvédelem 
26.§ c/14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás 
alapján folytatott sporttevékenység kivételével 
26.§ c/22. közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához 
és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység  
A Társaság köteles ellátni az önkormányzati határozattal kijelölt rehabilitációs 
akcióterületek 
Akcióterületi Tervben (a továbbiakban: ATT) definiált fejlesztéséhez kapcsolódó 
feladatokat. 
Különösen az alábbiak tartoznak ebbe a körbe: 
- ATT készítése és felülvizsgálata; 
- Gazdaságfejlesztési elemek integrációja; 
- Gazdasági partnerek koordinációja, civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek 
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 koordinációja, lakosság bevonása; 
- Fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy 
 partnerrel); 
- Fenntartás koordinációja; 
- További pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása a városfejlesztési 
célok érdekében; 
- A megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, 
 szerződések előkészítése és megkötése); 
- A terület-előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák 
 elvégeztetése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek 
 kialakítása érdekében); 
- A közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, kivitelezési 
 munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az 
 elkészült munkák átvétele); 
- Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények (pl. 
 közintézmények, szociális lakás stb.) esetében a beruházói feladatok ellátása 
 (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok 
 folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele); 
- A magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása ( javasolt funkciók, 
 beépítési formák megvalósulásának elősegítése); 
- Az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások 
 megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele); 
- Adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, 
a Hivatal ügyosztályaival, a vállalkozókkal, a lakossággal, bankokkal)  ” 
 
11.A társaság törzstőkéje: 
 
A társaság törzstőkéje: 3.000.000.-Ft, azaz Hárommillió forint készpénz. 
 
A törzsbetétek rendelkezésre bocsátásának módja: 
Gyál Város Önkormányzata egyszemélyi tag, alapító törzsbetéte 3.000.000.-Ft, azaz 
hárommillió forint pénzbeli betét. 
Az alapító törzsbetétét a társaság alapítása során az Alapító okiratban foglaltak szerint a 
társaság rendelkezésére bocsátotta. 
 
Hatályon kívül helyezzük:  
„ A társaság létesítő okirata szerinti tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb 
adatainak közzététele: 
A társaság létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 
adatait, közhasznúsági jelentését Gyál Város Önkormányzatának újságjában hozza 
nyilvánosságra és Gyál Város Önkormányzatának hirdető tábláján 15 napra függessze 
ki. A társaság, mint közhasznú szervezet a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő 
évben, legkésőbb június 30-ig köteles a fentiek szerint nyilvánosságra hozni. 
A társaság éves mérlegét az érintettek a cégbíróságon is megtekinthetik.” 

  
12. A társaság szervezeti felépítése: 
 
Hatályon kívül helyezzük:  
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„A Társaságnál a taggyűlés jogait az alapító gyakorolja. Az alapító a határozatait írásban 
közli az ügyvezetővel. 
 
A társaság egyszemélyi tagja a lentebb megjelölt kivétellel nem vonhatja el a vezető 
tisztségviselő hatáskörét. 
A vezető tisztségviselő felelősségére a gazdasági társaságokról szóló törvény irányadó. 
Az egyszemélyi alapító az alábbi esetekben és módon vonhatja el a vezető tisztségviselő 
hatáskörét: 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv.  (Áht.) 100/N. § ( 7 ) bekezdése 
szerint az olyan közszolgáltatás ellátása céljából alapított egyszemélyes gazdálkodó 
szervezetnél, mely közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának megszervezéséért az 
alapító ( tag ) felelős, és amelyben kizárólag önkormányzati költségvetési szerv 
rendelkezik tulajdonosi részesedéssel, a vezető tisztségviselő ( ügyvezetők ) az alapító 
(tag  ) képviseletében eljáró személy szakmai irányítása mellett, utasításai szerint, a 
közszolgáltatás ellátásáról való folyamatos gondoskodás követelményét figyelembe 
véve, az Áht.  100/K. §-ban foglaltak betartásával köteles eljárni. Ebben a szakmai 
irányítási körben a vezető tisztségviselő hatáskörét az alapító (tag) elvonhatja, 
korlátozhatja, a vezető tisztségviselő ( ügyvezetők ) pedig - gazdasági társaság esetén - 
ezzel mentesül a Gt. 30. §-ában foglalt felelősség alól.” 

 
A társaság szervei: 
-alapító 
-ügyvezető 
-felügyelő bizottság 
-könyvvizsgáló 
 
13. Az alapító: 
 
A társaságnál a legfőbb szerv, illetve a taggyűlés hatáskörét  az alapító, mint egyedüli 
tag  Képviselő-testülete útján gyakorolja. 
A taggyűlés illetve a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító  írásban 
határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.( 3:109§(4) bek.) 
Az alapító, mint egyedüli tag  az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető 
tisztségviselők – ügyvezetők - kötelesek végrehajtani.(3:112§ (3) bek.  

 
Összeférhetetlenség:  
Az alapítói jogokat gyakorló képviselő-testület határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek a társaság mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében 
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. ( Civil.tv. 38.§ (1) 
bek. )  
 
A alapítói jogokat gyakorló képviselő-testület határozathozatalakor   nem szavazhat 
továbbá az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy társaság  
terhére másfajta előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
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d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek, a társaságnak 
nem tagja vagy alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 
vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 ( 3:19.§ (2 ) bek.  
  
14. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
  
Hatályon kívül helyezzük:  
 
„A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Gt. 141.§ (2) bekezdésében felsorolt 
eseteken túlmenően: 
a./  a közhasznúsági jelentés elfogadása (a számviteli beszámoló, a mérleg elfogadása, a 
  költségvetési támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámoló elfogadása, a vagyon 
 felhasználásával kapcsolatos kimutatás elfogadása, a cél szerinti juttatások 
 kimutatásának elfogadása), 
b./  pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, valamint a törzstőke felemelése és 
 leszállítása, 
c./  üzletrész felosztása és bevonása, 
d./  az ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, 
e./  a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának 
 megállapítása, a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása ( Gt.34. § (4) bek. ) 
 a könyvvizsgáló megválasztása, kijelölése, visszahívása, díjazásának illetve a 
könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges tartalmi elmeinek meghatározása, 
megállapítása, (Gt.41.§ (1) bek. 141. § (2) bek. 1. pont) 
f./  olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke 
kétszeresének összegét meghaladja, illetőleg amelyet a társaság saját tagjával, 
ügyvezetőivel vagy azok közeli hozzátartozójával élettársával köt, kivéve ha az utóbbi 
szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik, ( Gt. 141. § (2) 
bek. m/pont ) 
g./  a cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása, 
h./  az alapításért felelős tagok, az ügyvezető ellen kártérítési igény érvényesítése, 
továbbá 
intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a társaság képviseletéről, tagok, 
Felügyelő Bizottsági tagok, illetve könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, 
(Gt. 141. § (2) bek. n./ pont) 
i./  a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és 
szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, illetve 
működő társaságba tagként való belépésről történő döntés, 
j./  az alapító okirat módosítása, 
k./ üzletrész kívülálló személyekre történő átruházásának jóváhagyása. 
l./  olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről. 
A szerződést a megkötésétől számított harminc napon belül a Cégbíróságon letétbe 
kell helyezni. 
m./  mindazon ügyek, amelyeket jogszabály vagy a társasági szerződés a 
taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.” 
 
14/1. A társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.   
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14/2. A számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló)és a 
közhasznúsági melléklet  jóváhagyása,  (a költségvetési támogatás felhasználásával 
kapcsolatos beszámoló elfogadása, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
elfogadása, a cél szerinti juttatások kimutatásának elfogadása),   
14/3. A nyereség felosztásáról való döntés.  ( 15./1-15/3-ig 3:109.§ (2) bek. ) 
14/4. A gazdasági társaság legfőbb szerve dönt a taggal, a vezető tisztségviselővel, a 
felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény 
érvényesítéséről, (3:109.§ (3) bek. ) továbbá  szükség esetén intézkedés az ügyvezető ellen 
indított perekben a társaság képviseletéről, 
14/5. Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 
ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy 
azok közeli hozzátartozójával ( 8:1.§ (1) bek . 1 pont )  köt. ( 3:188.§ (2) bek.  
14/6.    Osztalékelőleg fizetésének elhatározása; 
14/7.    Pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; 
14/8.   Üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; 
14/9.   Az ügyvezető/k megválasztása, visszahívása és díjazásának  megállapítása;    
14/10. A Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának     
megállapítása , Felügyelőbizottság ügyrendjének ( 3:122.§ (3) bek. ) jóváhagyása  
14/11. A könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és  díjazásának illetve a 
könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges tartalmi elmeinek meghatározása, 
megállapítása (3:130.§ (1) bek.)  
 14/12. Az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés 
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; 
14/13. A társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, 
szétválásának elhatározása, amennyiben annak jogszabályi feltételi fennállnak más 
gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről történő 
döntés, 
14/14.  A társasági szerződés módosítása, 
14/15. Törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása, és az azokkal kapcsolatos 
egyéb döntések meghozatala 
14/16. Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke 
kétszeresének összegét meghaladja,  
l4/17.  Olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről ( 
Közszolgáltatási szerződés ) . 
14/18.Az alapító, mint egyedüli tag  az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető 
tisztségviselők – ügyvezetők - kötelesek végrehajtani.( Ptk. 3:112§ (3) bek.  
14/19. Mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a  Alapító okirat az alapító kizárólagos 
hatáskörébe utal. 
 
Hatályon kívül helyezzük:  
 
„Beszámolási szabályok, közhasznúsági jelentés 
A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
jelentést 
készíteni. 
 A közhasznúsági jelentés elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
 Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza: 
-a számviteli beszámolót; 
-a költségvetési támogatás felhasználását; 

http://uj.jogtar.hu/
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-a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
-a cél szerinti juttatások kimutatását; 
-a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkom1ányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől 
kapott támogatás mértékét; 
-a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 
-a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 
Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból a társaság 
székhelyén, 
az ügyvezető, vagy titkárság közreműködésével saját költségére másolatot készíthet. ” 
 
Hatályon kívül helyezzük:  

 
„Döntés előkészítés, döntés közlése és letétbehelyezése: 
 
Az egyszemélyes tag, alapító a hatáskörébe tartozó döntés -kivéve a megválasztással illetve 
kinevezéssel kapcsolatos ügyeket -meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető valamint a 
Felügyelő bizottság véleményét megismerni oly módon, hogy az ügyvezető és a Felügyelő 
bizottság elé terjeszti az alapító napirendjén szereplő minden olyan előterjesztést, amely az 
alapító hatáskörébe tartozik. Amennyiben az alapító az ügyvezető előterjesztése alapján 
tárgyalja az adott napirendet, úgy az előterjesztés azonos az ügyvezető véleményével.  
A számviteli törvény szerinti beszámolóról az alapító a Felügyelő bizottság írásbeli jelentésének 
birtokában hozhat határozatot. (Gt.35.§ (3) bek.) Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény 
beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt 
nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét írásban is az alapító rendelkezésére 
bocsátani. Az írásos vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata 
nyilvános, azt az alapító határozatával együtt -a döntés meghozatalától számított harminc 
napon belül -a Cégbíróságnál letétbe kell helyezni. Amennyiben az írásba foglalt döntés 
üzleti titkot tartalmaz, úgy a határozat illetve a jegyzőkönyv kivonatát kell csatolni. 
Az alapító döntéseinek az érintettekkel való közléséről az ügyvezető levél útján gondoskodik. 
A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot 
a társaság legfőbb szervének, az egyszemélyi tagnak (  alapítónak ). 
 
Határozatok könyve 
Az ügyvezető az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet 
(határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után be kell vezetnie a határozatok 
könyvébe. 
A határozatok könyvébe az alapító betekinthet, a határozatokról az ügyvezető által hitelesített 
másolatot kérhet. „ 

 
15. Döntés előkészítés: 
  
Az egyszemélyes tag, alapító a hatáskörébe tartozó döntés –kivéve személyi kérdésekkel 
kapcsolatos döntéseket,  a megválasztással illetve kinevezéssel kapcsolatos ügyeket -
meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető valamint a Felügyelő bizottság 
véleményét megismerni oly módon, hogy az ügyvezető és a Felügyelő bizottság elé 
terjeszti az alapító napirendjén szereplő minden olyan előterjesztést, amely az alapító 
hatáskörébe tartozik. Amennyiben az alapító az ügyvezető előterjesztése alapján 
tárgyalja az adott napirendet, úgy az előterjesztés azonos az ügyvezető véleményével.  
A számviteli törvény szerinti beszámolóról és közhasznúsági mellékletről az alapító a 
Felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában hozhat határozatot.  
Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. telefon, fax, e-
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mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül 
köteles véleményét írásban is az alapító rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény 
vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános.  
 
Amennyiben az írásba foglalt döntés üzleti titkot Know-how-t (védett ismeretet ) 
tartalmaz, úgy a hozott határozat illetve a jegyzőkönyv - üzleti titkot illetve a Know-how-t  
nem tartalmazó - kivonata nyilvános. 
Amennyiben a Felügyelő bizottság véleményezési jogát ülésen gyakorolja,  arra vonatkozó 
szabályokat az   Alapító okirat jelen pontja tartalmazza. 

 
A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a Felügyelő bizottság egyetértésével tesz 
javaslatot a társaság legfőbb szervének, az egyszemélyi tagnak (  alapítónak ). 

 
A könyvvizsgáló jelentése nélkül az alapító a számviteli törvény szerinti beszámolója és 
közhasznúsági melléklete  elfogadásáról nem határozhat. 

 
A Felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló írásbeli jelentést készít a társaság számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről. 

 
16. Az ügyvezető: 
 

     16/1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét kettő ügyvezető végzi, akik 
jogosultak az ügyvezető igazgatói címre, és a városfejlesztési, az Akcióterületi Terv 
végrehajtásához kapcsolódó és a város üzemeltetési feladatokat illetve a társaság gazdasági 
ügyeire vonatkozó feladatokat megosztják egymás között, a jelen alapító okiratban foglalt 
előírások figyelembevételével. 

 
Hatályon kívül helyezzük:  
„Nem lehet ügyvezető az, akinek az ügyvezetői jogkörében hozott döntései alapján 
közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b./ pont) élettársa kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve egyéb jogügyletben érdekelt. 
Nem minősül előnynek a közhasznú társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.” 
 
Nem lehet ügyvezető, aki két éven belül megszűnt olyan közhasznú szervezetnél töltött 
be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig -vezető tisztséget, amely 
az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.” 
 
16/2.  Ügyvezetőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok, kizáró okok:  
A) Nem lehet ügyvezető, aki a társaság Felügyelő bizottságának tagja, a társaság 
könyvvizsgálója. 
 
B) Nem lehet ügyvezető az, akinek az ügyvezetői jogkörében hozott döntései alapján 
közeli hozzátartozója  (  Ptk.8:1.§ (1) bek. 1.pont )    

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a társaság mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. ( Civil.tv. 
38.§ (1) bek. )  
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C) Az ügyvezetők az alapító hozzájárulása nélkül ( e rendelkezés ide lett 
átcsoportosítva)  
 - a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját 
  nevükben nem folytathatnak, 
 - nem lehetnek korlátlanul felelős tagjai a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző 
 más gazdasági társaságnak, 
 - nem lehetnek vezető tisztségviselők a társaságéhoz hasonló tevékenységet végző más 
 gazdasági társaságban. 

16/3. A vezető tisztségviselővel  ( ügyvezetők ) szembeni követelmények  és további 
összeférhetetlenségi  szabályok és kizáró okok, amelyeket a Ptk.3:26.§ (2) bek. alapján 
Felügyelő bizottság tagjaira is alkalmazni kell   : 

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre 
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 
(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (Ptk.  3:22. §)  
(7) A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - 
nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági 
társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az 
a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető 
tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül 
köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy 
felügyelőbizottsági tag. 
(8) A vezető tisztségviselő és hozzátartozója ( Ptk.8:1.§ (1) bek. 2.pont )  - a mindennapi 
élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági 
társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket. (Ptk.3:115. §) 
(9) A  közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 
(10) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. ( Civil tv. 39.§ )  

http://uj.jogtar.hu/
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16/4. Az ügyvezetők feladata és kötelessége ( az ügyvezetők közötti 
feladatmegosztás lentebb szabályozva ):   
 
a./  a társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 
     hatóságok előtt, 
b./  a munkáltatói jogok gyakorlása, 
c/  a tagjegyzék vezetése, 
d./ a tagjegyzék, illetve az abban bekövetkezett változások bejelentése a cégbíróságnak, 
e./  a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás, 
f./  a társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítése és az alapító elé 
       terjesztése, 
g./  az alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítás adása, 
h./  betekintés lehetővé tétele az alapító részére a társaság üzleti könyveibe és irataiba, 
i./  az alapítóval való kapcsolattartás, 
j./  a közhasznú szervezet működése, szolgáltatásai igénybevétele módja a közhasznú 

szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés 
lehetősége, nyilvánosságának biztosítása fogadóórák tartásával. A fogadóórák 
rendjét a Gyál Város Önkormányzat hirdetőtábláján kell kifüggeszteni, 

k./  amennyiben a társaság érdekében valamely alapítói döntés meghozatala jogszabály 
vagy az Alapító okirat alapján kötelező vagy egyébként szükséges, az ügyvezető 
köteles felhívni az egyszemélyi alapító Önkormányzat polgármesterét az alapító 
Önkormányzat képviselőtestületének összehívására és amennyiben a polgármester a 
felhívás átvételétől számított 30 napon belül nem intézkedik a képviselőtestület 
összehívása iránt úgy az ügyvezető jogosult azt összehívni. (Törölve!!!!!! a 
korábbi hivatkozás : „megjegyzés: a Gt.143.§” jelenleg nincs ilyen törvényi előírás 
de a szabály összhangban áll az új Ptk-val  )  

l./  Ha az ügyvezető tudomására jut, hogy 
 a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy 
 b) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit beszüntette, illetve, 
   ha a vagyona tartozásait nem fedezi,  

                 c) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális  
összege alá csökkent (  Ptk.3:189.§ (1) bek. és 3:161.§ (4) ) 
az ügyvezető a szükséges intézkedések - Ptk.3:189.§ (2) bek.  Törölve!!!!!! a 
korábbi hivatkozás : ”Gt. 143.§ (3) bekezdés”  -megtétele céljából 
haladéktalanul köteles az felhívni az egyszemélyi alapító Önkormányzat 
polgármesterét az alapító Önkormányzat képviselő-testületének összehívására 
és amennyiben a polgármestera felhívás átvételétől számított 30 napon belül 
nem intézkedik a Képviselő-testület összehívása iránt úgy az ügyvezető 
jogosult azt összehívni. 

m./  E részből Törölve!!!!!! „ Az ügyvezető köteles a társaság üzleti titkait megőrizni.” 
Az ügyvezető -ha a Törölve!!!!!! a korábbi hivatkozás : ”Gt. „ helyette új 
hivatkozás : Ptk.   másként nem rendelkezik -köteles az alapító kérésére a társaság 
ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést 
lehetővé tenni.  
 
Hatályon kívül helyezzük : „Ha e kérelemnek nem tesz eleget, az egyszemélyi 
alapító kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében 
kötelezheti a Társaságot a felvilágosításra illetve a betekintés biztosítására. Az 
alapító e pontban megjelölt jogának rendeltetésszerűnek kell lennie és nem sértheti 
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a társaság méltányos üzleti érdekeit illetve üzleti titkait. (Gt. 27.§ (1) (2) és (3) 
bek.)” 
 
A felvilágosítást és az iratbetekintést az  ügyvezető a jogosult által tett írásbeli 
titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. 
Az  ügyvezető megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a 
jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen 
gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.  
Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a 
nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására. 
(Ptk.3:23.§ ) 
  

Hatályon kívül helyezzük :  
 
„n./ Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől 
általában elvárható gondossággal -és ha a Gt. kivételt nem tesz -a társaság érdekeinek 
elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai 
szerint felel a társasággal szemben a jogszabályok, a társassági szerződés, a társaság 
legfőbb szerve -alapító -által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségei 
felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért, kivéve a Gt. 22.§ (4) 
bekezdés 
és jelen alapító okirat II.3. bekezdés pontjában meghatározott eseteket. (Gt. 30.§ ( 2) 
bek.) 
o./A társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az 
ügyvezető ügyvezetési feladatait a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége 
alapján 
köteles ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a 
társaság 
fizetésképtelenné vált, előírhatja az ügyvezető ( vezető tisztségviselő hitelezőkkel 
szembeni) helytállási kötelezettségét. ( Gt. 30.§ (2) és ( 3) bekezdések szerint)” 
p./ A társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe 
bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának valamint törvényben 
előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az ügyvezető ( vezető tisztségviselő) 
kötelezettsége. Az ügyvezető korlátlanul felel a társasággal szemben azokért a 
károkért, 
amelyek a bejelentett adat, jog, vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés 
késedelméből vagy elmulasztásából származnak. A cégbíróság a törvényben 
meghatározott mértékű bírsággal sújthatja azt, aki a cégbíróság felé fennálló 
bejelentési 
kötelezettségét határidőben nem teljesíti. (Gt. 26.§ ) 
q./Gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az Önkormányzat városfejlesztési 
politikája, és 
a társaság tevékenységei között a városfejlesztési tevékenységek önálló gazdasági 
elszámolási egységként jelenjenek meg, pénzügyileg és szervezeti felépítés szerint is 
szétválasztottan működjön a fejlesztésért, vagyongazdálkodásért, valamint az 
üzemeltetésért felelős társasági részleg. Gondoskodik arról, hogy a városfejlesztő 
részlegen dolgozó munkatárs ne láthasson el munkakört a vagyongazdálkodó/ 
üzemeltető részlegeken. Gondoskodik arról, hogy a vagyongazdálkodás és 
üzemeltetés rövid távú érdekei és a fejlesztési érdekek szétválasztásra kerülnek, a 
fejlesztési célok érvényesülhetnek.” 
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n./ A társaság alapításának, a társasági szerződés, alapító okirat módosításának, a 
cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek változásának 
valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az ügyvezető ( 
vezető tisztségviselő) kötelezettsége.  
  
o./  Gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az Önkormányzat városfejlesztési 
politikája. A társaság tevékenységei között a városfejlesztési tevékenységek önálló 
gazdasági elszámolási egységként jelenjenek meg, pénzügyileg és szervezeti felépítés 
szerint is szétválasztottan működjön a fejlesztésért és üzemeltetésért felelős társasági 
részleg. 
 
Elhelyezésére  a 16/2./C)pontban került sor, ezért  átszerkesztve  !!!!!!!!! 
„Az ügyvezetők az alapító hozzájárulása nélkül 
 - a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját 
  nevükben nem folytathatnak, 
 - nem lehetnek korlátlanul felelős tagjai a társaságéhoz hasonló tevékenységet 
végző más gazdasági társaságnak, 
 - nem lehetnek vezető tisztségviselők a társaságéhoz hasonló tevékenységet 
végző más gazdasági társaságban.” 
 

16/5. Az ügyvezetők felelősségére vonatkozó szabályok: 
 
Az ügyvezetők kötelesek a társaság üzleti titkait Know-how-t ( védett ismeretet ) 
megőrizni.  
 
Az ügyvezetők a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől 
általában elvárható gondossággal -és ha a  Ptk. vagy egyéb törvény  kivételt nem tesz -a 
társaság érdekeinek elsődlegessége alapján ( Ptk.3.112.§ (2)  bek. )  köteles ellátni.  
 
Az ügyvezetők felelősségére a Ptk. szabályait kell alkalmazni. (A vezető tisztségviselő,   a 
társasággal szemben okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség 
szabályai szerint felel,( Ptk.3:24.§, ) egyebekben a Ptk. tényállásnak megfelelő, 
vonatkozó rendelkezései irányadóak ) . 
 
16/6. Az ügyvezetők utasítása: 
Az alapító, mint egyedüli tag  az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető 
tisztségviselők – ügyvezetők - kötelesek végrehajtani.( Ptk. 3:112§ (3) bek.  
 
16/7. A társaság képviselete: 
 
A társaság képviseletét az ügyvezető igazgatók -egymás között az alább részletezett 
feladatmegosztásukra figyelemmel -de harmadik személyek felé önállóan látják el. Az 
ügyvezetők önálló aláírási joga a társaság ügyintézésének minden területére kiterjed. 
 
Az ügyvezetők közötti feladatmegosztást az alapító az alábbiak szerint 
szabályozza: 
 
1./  Donhauzer Ádám József  ügyvezető, mint a városfejlesztésért felelős ügyvezető látja 
el az ügyvezetői feladatok közül, kiemelt felelősséggel és önállósággal a  o./  pontban ( 
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TÖRÖLVE !!!!!!!!!!!!!!!! „ q/ pontokban „ ) foglalt feladatot ( TÖRÖLVE 
!!!!!!!!!!!!!!!! „- kat „ és  ellátja továbbá a b/ pont alatti feladatokat „ ) valamint ellátja a 
társaság városfejlesztési feladatait érintően az ( TÖRÖLVE !!!!!!!!!!!!!!!! „ a/, i/, k/ és g/,  
pontban foglalt feladatokat” ) a./, g./,  i./, k./, m./  pontokban foglalt feladatokat , 
gondoskodik az Önkormányzat Akcióterületi Tervében foglaltak végrehajtásáról   és 
akadályoztatása esetén helyettesíti Zsigovits Gábor     ügyvezetőt a 2./ pontban felsorolt 
feladatok ellátása során.  
Amennyiben akadályoztatva van, helyettesítéséről Zsigovits Gábor  ügyvezető 
gondoskodik. ( a feladat felsorolások a 16/4. pontban meghatározott ügyvezetők feladata, 
kötelessége   című pontban foglaltakra vonatkoznak ) 
  

     2./ Zsigovits Gábor ügyvezető az ügyvezetői feladatok közül elsősorban a 
városüzemeltetési feladatok és a társaság gazdasági, pénzügyi feladatinak ellátásáért 
felelős, és ellátja a  ( TÖRÖLVE !!!!!!!!!!!!!!!! „ p/  és az e/,f/,h/,l/ pont alatti feladatokat 
, valamint  a  c/ és d/ alatti feladatokat „ ) a./, b./, c./, d./, e./, f./, g./ h./, j./, k./, l./,  n./ pont 
alatti feladatokat , valamint ellátja a társaság városüzemeltetési  feladatait érintően és a 
társaság gazdasági pénzügyi feladatait érintően  az  ( TÖRÖLVE !!!!!!!!!!!!!!!!” a/, g/, j/ 
k/ ”  i/, és  m./, pontban foglalt feladatokat, és akadályoztatása esetén helyettesíti 
Donhauzer Ádám József  ügyvezetőt az 1./ pontban felsorolt feladatok ellátása során. 
Amennyiben akadályoztatva van, helyettesítéséről Donhauzer Ádám József  ügyvezető 
gondoskodik.  ( a feladat felsorolások a 16/4. pontban meghatározott ügyvezetők 
feladata, kötelessége   című pontban foglaltakra vonatkoznak ) 

      
     Az ügyvezető feladata és kötelessége cím alatt felsorolt általános jellegű – az egyes 

ügyvezetőknél  külön fel nem  sorolt  -  rendelkezések valamennyi ügyvezetőre 
érvényesek, illetve amelyek esetében az ügyvezetők közötti fenti feladatmegosztás 
érvényesíthető, ott az ügyvezetők a saját feladatkörük tekintetében jogosultak és kötelesek 
eljárni.   
 

    A fenti feladatmegosztás az ügyvezetők egymás közötti jogviszonyára hat ki, és a 
harmadik személyek felé hatályos önálló aláírási jogukat nem érinti. 
 
16/8. Cégjegyzés: 
 
Az ügyvezetők a céget akként jegyzik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott, 
vagy 
előnyomtatott teljes vagy rövidített cégnév alá a nevüket az aláírási címpéldány szerint 
önállóan írják. 
 
16/9. A társaság ügyvezetői: 
  

A)   2010.  december 01 -től határozatlan időre munkaviszonyban 
 
Név:     Donhauzer Ádám József 
Hatályon kívül helyezzük a Donhauzer Ádám József személyi adatira vonatkozó alábbi 
megjelöléseket és új megfogalmazásban szerepeltetjük azokat és szerepeltetjük  az 
adóazonosító jelét is . 
 „Születési hely, idő: An: Lakóhely:  .....  alatti lakos.” 
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születési hely, idő:   Budapest, 1976.05.20. 
anyja születési neve:                     Kocsis Mária 
lakóhely:                1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 37. 3. em. 10. a.    
adóazonosító jel:                           8399513652 
 
 
B) 2012.szeptember 01-től 2017.szeptember 01-ig  
 
Név:               Zsigovits Gábor, 
születési hely, idő:                         Budapest, 1982.10.12 
anyja születési  neve:             Laskovits Lívia   
lakóhely:     2360 Gyál,  Dobó K. u. 29.  
adóazonosító jel:    8422873192 
  
17. Felügyelő bizottság: 
 
17/1.Általános szabályok:  
 
Az alapító ( TÖRÖLJÜK !!!!!!!!!  „taggyűlés”  )  3 tagú Felügyelőbizottságot választ 
öt évre. 
A Felügyelő bizottság saját tagjai közül választ elnököt. ( Ptk.3:122.§ (1) bek. )  
A Felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a   
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. ( Ptk.3:26.§ (2) bek. )  
A Felügyelő bizottság tagjai a Felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek részt 
venni. A Felügyelő bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, 
tevékenységük során nem utasíthatóak. ( Ptk.3:26.§ (3) bek. )   
A Felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag 
lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi. ( Ptk.3:26.§ (3) bek. )  
A Felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. ( Ptk.3:121.§ (3) bek. )  
 
17/1. A Felügyelő bizottság tagjainak felelőssége: 
A Felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 
megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott 
kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. ( Ptk.3:28. § )  
A  Felügyelő bizottság  tagjai kötelesek a társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot 
Know-how-t ( védett ismeretet ) megőrizni.  

17/2. A Felügyelő bizottság tagjára vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 

A)Nem lehet a Felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre 
vonatkozó kizáró ok áll fenn, - a felsorolást az Alapító Okirat 17/3. pontja tartalmazza -  
továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. ( Ptk.3:26.§ 
(2) bek. ) 

B) Nem lehet a Felügyelő bizottság elnöke vagy tagja továbbá  aki 
a)  a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 

egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
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b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
( Civil.tv. 38.§(3) bek.) 
 
Hatályon kívül helyezzük :  
„Nem lehet a Felügyelő bizottság tagja az ügyvezető, illetve az a személy aki a 
közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, valamint az 
itt megjelölt személyek hozzátartozói, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. 
 
Nem lehet a Felügyelő bizottság tagja aki a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából 
részesül illetve ilyen személy hozzátartozója, kivéve az 1997. évi CLVI. tv. 8. § (2.) 
bekezdés c.) pontjában meghatározottak. ( az 1997. évi CLVI. tv. 8. § (2.) bekezdés.)” 
 
17/3. A társaság Felügyelő bizottságának tagjai: 
 
Név:  Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna  2012. június 01-től 5 évre azaz 2017. május 
31-ig . 
Anyja neve:  Ronga Mária 
Lakik: 2360 Gyál,  Tél u.6. sz. 
 
Név: Sárközi András  2011.december 10-től 5 évre azaz 2016.december 10-ig . 
Anyja neve: Szabó Margit 
Lakik: 2360 Gyál, Somogyi B. u. 8. sz. 
 
Név:  Badics Ferenc a társaság Felügyelő Bizottságának tagja 2010.november 01-től 
2015.november 01. napjáig.   
Anyja neve.:  Bátor Gizella 
Lakik: 2360 Gyál,  Kiskomáromi u. 11.sz. 
 

 17/4. A Felügyelő bizottság hatásköre, feladatai  és működése: 

a) A Felügyelő bizottság 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 Felügyelő bizottság tagjának felelősségét, sem azt a jogát, hogy az 
ellenőrzést más, a Felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is 
kiterjessze. 

b)A Felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását, ügyvezetését . 
A Felügyelő bizottság ellenőrzési feladatai körében a társaság ügyvezetőjétől jelentést, 
illetve tájékoztatást kérhet, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást, 
tájékoztatást kérhet, ( Civil.tv. 41.§ (1) bek. ) különösen szükséges a Felügyelő 
bizottságnak beszámoltatnia az ügyvezetőt a városfejlesztési és városüzemeltetési 
feladatok elkülönített ellátásáról, illetve a városfejlesztési pénzeszközöknek a 
városfejlesztési tevékenységbe való visszaforgatásáról, annak elkülönített eredményéről.  
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Amennyiben a Felügyelő bizottság az itt megjelölt személyektől írásban kéri a 
tájékoztatás illetve a felvilágosítás megadását, úgy a Felügyelő bizottságnak is írásban 
kell megkérnie a tájékoztatást illetve a felvilágosítást. A jelentést a Felügyelő 
bizottságnak minden esetben írásban kell kérnie. Amennyiben a Felügyelő bizottság 
nem közvetlenül az ügyvezetőtől kér tájékoztatást, illetve felvilágosítást, úgy a kéréssel 
egyidejűleg az ügyvezetőt is köteles arról tájékoztatni, illetve a munkavállaló is köteles 
a Felügyelő bizottságnak adott tájékoztatásról az ügyvezetőt étesíteni. A jelentés, 
felvilágosítás illetve tájékoztatás adására jogosult személy a jelentés, felvilágosítás, 
tájékoztatás kérésére vonatkozó írásbeli eredeti dokumentum átvételétől számított 15 
napon belül köteles ugyancsak írásban a kérésnek eleget tenni. Amennyiben a 
felvilágosítás megadása a felvilágosítást nyújtó rendelkezésére nem álló valamely 
további adat, információ vagy okirat stb. beszerzésén alapul, úgy a felvilágosítás 
megadására előírt határidőt az adat, információ okirat stb. beszerzésétől kell számítani. 
A határidőbe a felvilágosítás kérés átvételének napja nem számít be. 

c) Egyetértési jogot gyakorol a könyvvizsgáló megválasztása során a könyvvizsgáló 
személyére vonatkozó ügyvezetői javaslat tekintetében. ( 2009. évi CXXII. törvény a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 4.§ (1) bek. )  

d) A társaság egyszemélyi  tagja, Gyál Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
határozathozatalát  megelőzően 
- véleményezi a társasággal munkaviszonyban álló ( vezető tisztségviselők ) ügyvezetők 
tekintetében – a személyi alapbéren kívüli, az ügyvezetők számára 
teljesítménykövetelményhez kötött juttatást valamint az ahhoz kapcsolódó 
teljesítménybért , vagy más juttatásokat.   

 
Hatályon kívül helyezzük :  
 
  „- véleményezi az ügyvezetőkkel esetlegesen  kötendő a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi  XXII. törvény 3. § (6) bekezdésében foglalt megállapodást.  „  

 d) Véleményezi az ügyvezetőkkel esetlegesen  kötendő a 2012. évi I. törvény a munka    
törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.)  228.§ ( 1 )  bekezdésében foglalt megállapodást.   

e)Ellátja a jelen Alapító Okirat 15. pontjában megjelölt döntés előkészítés körébe tartozó 
véleményezési feladatokat, amelynek keretében a Felügyelő bizottság köteles  az alapító 
döntéshozó szerve  elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos 
álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. ( Ptk.3:27. § (1) bek. )  
 
f)A Felügyelő bizottság betekinthet a társaság könyveibe és irataiba, azokat ha 
szükséges, szakértők bevonásával megvizsgálhatja. ( Civil.tv. 41.§ (1) bek. )  
  
g)Írásbeli jelentést készít a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 
közhasznúsági mellékletéről. ( TÖRÖLJÜK!!!!!!!!!!!!!! „Gt.35.§ (3) bek”. ) 
d) A Felügyelő bizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra 
javasolt ügyeket. ( Ptk.3:131. § (3) bek.) 
 
e) A Felügyelő Bizottság az alapító Képviselő-testületi ülésén ( TÖRÖLJÜK !!!!!!!!!  
„taggyűlésen”  )    tanácskozási joggal részt vesz. 
FFFF................ 

http://uj.jogtar.hu/#lbj0id1399639116589
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f) Ha a Felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, 
a társaság Alapító okiratába, illetve az egyszemélyi alapító Önkormányzat képviselő 
testülete által a társaságra vonatkozóan hozott alapítói döntésébe ütközik, vagy 
egyébként sérti a társaság illetve az egyszemélyi alapító Önkormányzat érdekeit, a 
vezető tisztségviselők, felelősségét megalapozó tény merül fel, a Felügyelő bizottság 
köteles felhívni az egyszemélyi alapító Önkormányzat polgármesterét az alapító 
Önkormányzat képviselő-testületének összehívására, javaslatot téve annak napirendjére 
és amennyiben a polgármester a felhívás átvételétől számított 30 napon belül nem 
intézkedik a képviselőtestület összehívása iránt úgy a Felügyelő bizottság jogosult azt 
összehívni és javaslatot tenni annak napirendjére. ( Ptk.3:120. § (3) bek.  és  Civil.tv. 
41.§ (3-4) bek.) 
Ha az alapító vagy az ügyvezető igazgató a törvényes működés helyreállítása érdekében 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő bizottság köteles haladéktalanul 
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.( Civil.tv. 41.§ (3-4) bek.) 
A Felügyelő bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet az alapító hagy jóvá. ( 
Ptk.3:122. § (3) bek.,  TÖRÖLVE !!!!!!!!!!!!!! ” Gt.34. § ( 4 ) bek.” ) 

 

17/5. A Felügyelő bizottság üléseinek gyakorisága, összehívása: 

A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább háromhavonta tart ülést. A Felügyelő 
bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél 
megjelölésével - a Felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a 
kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő bizottság 
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. 

 
18. Könyvvizsgáló: 
 
A könyvvizsgálót az alapító választja meg. 
Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az alapító okiratban rögzített a Felügyelő 
Bizottság 
tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok szerinti személy. 

 
18/1.A társaság könyvvizsgálója: 
 
2012.november 01-től 2017.május 31-ig Könyvvizsgáló 
 cég neve: Kalamáris –Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
cég rövidített neve:  Kalamáris –Audit Kft.  
székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Tölgyfa u.5.   
cégjegyzék száma: 13-09- 109651 
cégjegyző bíróság megjelölése: Pest Megyei Cégbíróság 
MKVK nyilvántartásba vételi száma: 002457 
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A könyvvizsgálatért felelős személy: 
  
név: Budaházy Béla Ottóné könyvvizsgáló   
anyja neve:  Pércsi Irén  
lakcíme: 2310 Szigetszentmiklós, Kéktó u.16. szám alatti lakos 
MKVK  tagsági száma:  001129  
  
A társaság könyvvizsgálójává választható a TÖRÖLVE !!!!!!!!!!!!!! ” Gt. 41.§ (3) „ 
Ptk.3:129. § (2) bek.,  bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő jogi 
személy vagy természetes személy. 
Nem lehet a társaság könyvvizsgálója: (TÖRÖLVE !!!!!!!!!!!!!! "Gt. 41.§ (5) bekezdés 
és  a „    2011. évi CLXXV.( Civil tv. ) 38.§ (3) bekezdés és a   Ptk.3:129. § (3) bek.,   
       

    Hatályon kívül helyezzük :  
 
„Gt. 41§ (5) bekezdés: Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja 
(részvényese). Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, 
felügyelőbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) 
pont], élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége 
fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.” 
 
18/2. A könyvvizsgálóra vonatkozó kizáró okok és összeférhetetlenségi szabályok: 

1.Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, 
felügyelő bizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a 
társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három 
évig.  ( Ptk.3:129. § (3) bek.)  

2.Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást 
és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói 
feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti. Ptk.3:131. § (1) bek. 

3.( Civil. tv. ) 38.§ (3) bekezdés  : Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve 
könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem 
értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél 
szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

        
18/3. A könyvvizsgáló feladata, feladatának teljesítése: 
 
Az ügyvezetés ellenőrzését a Felügyelő bizottság mellett a könyvvizsgáló végzi. 
 
A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott 
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könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, 
hogy a társaság számviteli törvény szerinti beszámolója és közhasznúsági melléklete 
megfelel -e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság 
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. ( TÖRÖLVE 
!!!!!!!!!!!!!! „Gt. 40.§ (1 ) bek.”  Ptk.3:129. § (1) bek.)  
  
A könyvvizsgáló betekinthet a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásába, 
könyveibe, a tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól, a Felügyelő bizottság tagjaitól  
felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, bankszámláját, értékpapír és áruállományát,  
szerződéseit megvizsgálhatja  ( Ptk.3:38. § (1) bek.)  tanácskozási joggal jelen lehet a 
Felügyelő bizottság ülésein, a Felügyelő bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a 
Felügyelő bizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelő bizottság köteles 
napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket. ( Ptk.3:131. § 
(3) bek.) 
A  könyvvizsgálót a társaság  Alapítójának  a társaság beszámolóját és közhasznúsági 
mellékletet tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt 
venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza. ( Ptk.3:131. § ( 2) bek.) 
  
A könyvvizsgáló jelentése nélkül az alapító a számviteli törvény szerinti beszámolója és 
közhasznúsági melléklete ( TÖRÖLVE !!!!!!!!!!!!!! mérleg  )  elfogadásáról nem 
határozhat. 
 
A könyvvizsgáló köteles a társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot Know-how-t ( 
védett ismeretet ) megőrizni.  
      
  Hatályon kívül helyezzük :  
 
„Ha a könyvvizsgáló megállapítja vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a 
Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a 
vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a Gt.- ben vagy a társaságra 
vonatkozó egyéb törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a 
Társaság egyszemélyi alapító Önkormányzat képviselő-testületének összehívását 
kezdeményezni a polgármesternél. Ha a képviselő -testület összehívására nem kerül sor 
illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről 
a társaság törvényességi felügyeltét ellátó ügyészséget és cégbíróságot értesíti. (Gt.44.§ 
(1) bek.) 
A könyvvizsgálót az egyszemélyi alapító tag a Társaság számviteli törvény szerinti 
beszámolóját tárgyaló képviselő-testületi ülésére meg kell hívni amely ülésen a 
könyvvizsgáló köteles részt venni. (  Gt.44.§ (1) bek.)  
A Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a Bizottsági ülésen történő 
meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a Felügyelő Bizottság az általa 
javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a Felügyelő Bizottság ülésén 
tanácskozási joggal részt vehessen. (Gt.43.§ (2) bek. )” 
A könyvvizsgáló köteles a társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. ( 
Gt.43.§ (4) bek.) „ 

Ha a könyvvizsgáló a  társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a  
társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a 
ügyvezetők ( vezető tisztségviselők ) vagy a felügyelő bizottsági tagok e minőségükben 
kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az 
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ügyvezetésnél kezdeményezni   az alapítói jogkör gyakorlójának ( az Alapító Képviselő-
testülete ) - döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem 
vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a  társaság 
törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni. ( Ptk.3:38. §  (2) bek. )  

Hatályon kívül helyezzük :  
„III. Egyéb rendelkezések 
A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére alkalmazni kell a Gt. és a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény 8.§ és 9.§-ában meghatározott előírásokat. 
( 1997.évi CLVI. tv.7.§ (2) bek. b) pont) 
Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés  
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges. (Gt. 168.§ 
(3) bek.) 
A közhasznú szervezet 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, 
illetőleg alacsonyabb közhasznúsági fokozatba történő átsorolását, ha a működése a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi tv. 4-5 §-ban foglalt feltételeknek nem felel 
meg. 
A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles az esedékes 
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésből eredő 
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 
A közhasznú társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén az alapító részére a 
tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, 
legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó 
vagyont cégbíróság gyáli székhelyű és Gyál város érdekét szolgáló, a jelen társaságéval 
azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató nonprofit gazdasági társaság 
részére adja át. ( Gt. 4.§ (6) bek. ) 
A vagyon kiadására illetve felosztására nem kerülhet sor a Társaság törlésére vonatkozó 
végzés meghozatalát megelőzően. 
A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át 
kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet illetve nonprofit gazdasági 
társaságokká válhat szét. 
Jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 
mindenkor hatályos törvényt, jelenleg a 2006. évi. IV. tv ( Gt. ), a mindenkor hatályos 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvényt, 
jelenleg a 2006.évi.V. tv.-t, a mindenkor hatályos polgári törvénykönyvet, jelenleg 
1959. évi IV. tv.  (Ptk.) , a mindenkor hatályos államháztartásról szóló törvényt, jelenleg 
1992.évi XXXVIII. tv .-t és a közhasznú szervezetekről szóló mindenkor hatályos 
törvényt, jelenleg 1997. évi CLVI. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009.évi CXXII. tv. vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni.  „ 
 
19.Egyéb rendelkezések: 

 
 19/1.A vezető tisztségviselők, Felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló tekintetében 
fennálló kizáró okokra és összeférhetetlenségre alkalmazni kell a 2013.évi V. tv.( Ptk.)  
és a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV törvényben   ( Civil. tv. ) 
meghatározott előírásokat is. 
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19/2.Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződés érvényességéhez a 
szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.  
(Ptk.3:209. § (1) bek.)  
19/3. A társaság mint közhasznú szervezet hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú 
jogállásának törlését,  ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg. ( Civil tv. 
48.§ ) 
19/4.Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül 
megszűnik, a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítése után csak a 
megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának 
teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a létesítő okirat 
rendelkezései szerint fordítja közcélokra. A  jelen közhasznú szervezetnek minősülő 
nonprofit gazdasági társaság alapítója ezennel úgy rendelkezik, hogy amennyiben a 
társaság jogutód nélkül megszűnik, a tartozások kiegyenlítését követően  a 
megszűnéskori saját tőke összegének az alapító részére való kiadását követően 
megmaradó vagyont   a cégbíróság gyáli székhelyű és Gyál város érdekét szolgáló, a 
jelen társaságéval azonos, vagy hasonló  közcélú tevékenységet folytató elsődlegesen 
nonprofit gazdasági társaság, részére, ennek hiányában gyáli székhelyű és Gyál város 
érdekét szolgáló, és a jelen társaságéval azonos, vagy hasonló  közcélú tevékenységet 
folytató alapítványnak, ennek hiányában egyesületnek, ennek hiányában egyéb 
szervezetnek adja át. ( 2006.évi V. tv., Ctv. 9/F.§ (6) bekezdés  ) 
19/5. Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének 
megtartásával alakulhat át, csak nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve csak 
nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. ( Ctv. 57/A. § ) 
19/6. Jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári 
Törvénykönyvet , ( Ptk.) jelenleg a 2013.évi V. törvényt kell alkamazni,  valamint a 
mindenkor hatályos cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló törvényt, jelenleg a 2006.évi.V. tv.-t, a  mindenkor hatályos, köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.évi CXXII. tv. vonatkozó 
rendelkezéseit,  és a  mindenkor hatályos 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról   ( Civil. 
tv. ) vonatkozó rendelkezéseit, valamint az egyéb vonatkozó  hatályos jogaszbaályokat. 
  
Hivatkozott jogszabály rövidítések jegyzéke: 
2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ( Ptk.)  
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  (Ctv.)  
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról   ( Civil. tv. ) 
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről,  nincs 
rövidítése 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ( Mt.) 
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól   ( Mötv.)  
 
 Az eredeti Alapító Okirat kelt: 2000. 06. 29. 
Gyál, 2014. május 29.  
 

                                                                              ……………………………….. 
                               Gyál Város Önkormányzat egyszemélyi tag, alapító 
          Képviseletében:  Pápai Mihály polgármester 
 
 
Készítettem és ellenjegyzem  :    dr. Falatovics Katalin 
                                                                        ügyvéd 

http://uj.jogtar.hu/#lbj0id1399725587633
http://uj.jogtar.hu/#lbj0id1398676341893
http://uj.jogtar.hu/#lbj0id1399639116589
http://uj.jogtar.hu/#lbj0id1399727137000


KIVONAT 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2014. 
május 20. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

. .Kihagy\ a a kihagyandók:· 

Gyál Városfcjlcsztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 - 0 
arányban egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

6/2014. (V.20.)sz. FB határozat 

Gyúl Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság 
megtárgyalta a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Alapító 
Okiratának módosítását. melyet javasol a Gyál Város Önkormányzat Képviselö
testületének elfogadásra. 

A kivonat hiteléül: 
2014. május 20. 

Sándor Anita 
Jzk.vez. 

k.m.f. 

Sárközi András s.k. 
a Bizottság elnöke 



 
 
 
 
 
            Tárgy: Beszámoló a Gyáli-Városgazda Kft. 2013. évi mérlegéről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4.§ (1) bekezdése szerint a Gyáli-Városgazda Kft. a működéséről, vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a számviteli törvényben meghatározott 
könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. 
 
Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve a számviteli törvényben foglaltaknak és az általános számviteli elveknek 
megfelelően elkészült a Kft. 2013. évi egyszerűsített beszámolója. 
 
A beszámoló (mellékletekkel együtt) az előterjesztéshez csatolva: 
 
Gyáli-Városgazda Kft. mérleg szerinti eredménye a 2013. gazdasági évben 111eFt nyereség. 
 
A beszámoló jóváhagyása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében 
egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv az alapító, vagyis a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ezért kérem a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi mérlegbeszámolót megvitatni és a Gyáli-Városgazda Kft. 2013. évi 
beszámolóját tartalmazó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyáli-Városgazda Kft. (2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.) 
egyszemélyes alapítója a Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóját 111eFt mérleg szerinti eredménnyel és 659eFt 
mérleg főösszeggel elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 

 
 
 
G y á l, 2014. május 9. 

 
 
 
 
 
         Zsigovits Gábor  
            ügyvezető igazgató 
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24184409-8110-113-13 1/3. oldal

Statisztikai számjel

13-09-160450

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)
2013. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgyév

a b c d e
1 A. Befektetett eszközök 0 0 0

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 

4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5 B. Forgóeszközök 970 0 659

6 I. KÉSZLETEK

7 II. KÖVETELÉSEK 470 1

8 III. ÉRTÉKPAPÍROK

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 500 658

10 C. Aktív id őbeli elhatárolások

11 Eszközök összesen 970 0 659

Keltezés: 2014. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
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Statisztikai számjel

13-09-160450

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)
2013. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgyév

a b c d e
12 D. Saját tőke 531 0 642

13 I. JEGYZETT TŐKE 500 500

14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

15 III. TŐKETARTALÉK

16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 31

17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 31 111

20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek 437 0 12

22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 437 12

25 G. Passzív időbeli elhatárolások 2 5

26 Források összesen 970 0 659

Keltezés: 2014. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
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Statisztikai számjel

13-09-160450

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
2013. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgyév

a b c d e
1 I. Értékesítés nettó árbevétele 370 5857

2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke
3 III. Egyéb bevételek
4 IV. Anyagjellegű ráfordítások 332 5735

5 V. Személyi jellegű ráfordítások
6 VI. Értékcsökkenési leírás 
7 VII. Egyéb ráfordítások 4
8 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE  (I±II+III-IV-V-VI-

VII) 34 0 122

9 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 1

10 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
11 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 0 0 1

12 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 34 0 123

13 X. Rendkívüli bevételek
14 XI. Rendkívüli ráfordítások
15 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0 0 0

16 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 34 0 123

17 XII. Adófizetési kötelezettség 3 12

18 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 31 0 111

19 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 31 111

Keltezés: 2014. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
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KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 
 
 
 

A Gyáli-Városgazda Kft. 2013. évi  
Egyszerűsített éves beszámolójához 

 
 
 

 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
A társaságot 2012.12.18.-án jegyezte be a Pest Megyei Cégbíróság 13-09-160450 
cégjegyzék számon.  
 
Székhelye a mérlegkészítés napján: 2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44. 
 
 
A társaság fő tevékenysége: Építményüzemeltetés 
 
Gyál Város Önkormányzata 100%-ban tulajdonos. 
 
 
A 2001. január 01-től hatályos Számviteli törvény - a továbbiakban SzT. - előírásainak 
megfelelően a vállalkozás számviteli politikáját az alábbiakban szabályozza: 
 
Beszámoló készítés módja, fajtája, időpontja 
 
A vállalkozás  egyszerűsített éves beszámolót készít. A 2000. Évi C. törvény 1. számú 
mellékletében szabályozott mérleg séma „A” változatát, illetve a 2. sz. 
mellékletben szabályozott eredmény kimutatás séma „A” változatát választja. 
A kiegészítő mellékletét a SzT 96 §. (4). Bekezdés szerint készíti el.  
 
A vállalkozás beszámolóját 1000 forintra kerekítve készíti el. 
 
Az üzleti év a beszámolás évének január 01 –től december 31 –ig tart. 
 
A mérlegkészítés napja az üzleti év mérleg fordulónapját követő április 30 –a. 
 
A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.  
 
A beszámolót regisztrált mérlegképes könyvelő /Garasné dr. Péczer Klára, 2360.Gyál, 
Damjanich u. 48. r.sz: 123769/ állította össze. 
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A mérlegben szereplő  eszközök és források értékelése 
 
A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket értékcsökkenéssel illetve értékvesztéssel 
korrigált bekerülési értéken kell értékelni. 
 
A vállalkozás az értékhelyesbítés intézményével csupán a könyvvizsgáló előzetes 
jóváhagyása esetében él. Ez esetben az értékhelyesbítés összegét egyedi eszközönként 
tartja nyilván, az alkalmazott elveket és módszert a kiegészítő mellékletben rögzíti. 
Visszaírást a vállalkozás nem alkalmaz. 
 
A valutapénztárba bekerülő valutát, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénznemre 
szóló követelést illetve kötelezettséget a teljesítés napjára közzétett MNB által közzé tett 
devizaárfolyamon átszámított forintértéken veszi nyilvántartásba. 
 
Az üzleti év fordulónapján végrehajtott értékeléskor amennyiben az árfolyam veszteség 
meghaladja az árfolyamnyereségként elszámolt összeget a tárgy év eredményt csökkentő 
tételeként kell elszámolni, amennyiben az árfolyamnyereség a több, a tárgyévi eredményt 
növelő tételként számolja el. 
 
Rövidlejáratú értékpapírokat – a vételár részét képező kamattal, opciós díjjal csökkentett – 
beszerzési értéken értékeli. 
 
A tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírokat csoportosan tartja nyilván, és FIFO 
módszerrel értékeli. 
 
A vállalkozás készleteiről évközben, mennyiségben és értékben nyilvántartást nem vezet. A 
megvásárolt készleteket a vásárlás időpontjában anyagköltségként, illetve eladott árúk 
beszerzési értékeként számolja el. Az év végi készletek értékét fordulónapi leltározással 
állapítja meg. 
 
A vásárolt készleteket beszerzési áron veszi nyilvántartásba és FIFO módszerrel értékeli. 
 
A saját termelési készleteket és a befejezetlen építési-szerelési utókalkulációval 
megalapozott közvetlen önköltségen értékeli. 
 
A követeléseket, kapott váltót elfogadott, elismert – értékvesztéssel csökkentett – értéken 
értékeli. 
 
Követelések között a behajthatatlan követeléseket a vállalkozás nem szerepeltet. 
A vállalkozás azokat a követeléseket melyeknél a behajtás költsége meghaladja a követelés 
összegét,  külön eljárás nélkül behajthatatlannak minősíti. 
A téves kiegyenlítésből fennmaradó 1.000.- Ft alatti követeléseket a vállalkozás 
hitelezési veszteségként leírja. 
 
A saját tőkét, kötelezettségeket könyvszerinti értéken mutatja ki. 
A váltótartozások között a kamatait aktív időbeli elhatárolásként veszi állományba. 
 
Immateriális javak, tárgyi eszközök, értékcsökkenés 
 
A vállalkozás immateriális javairól, tárgyi eszközeiről egyedi nyilvántartást vezet 
eszközönként. Az 100.000.- forint egyedi bekerülési érték alatti eszközöket évente 
csoportos nyilvántartásba vezeti be. 
 
A vállalkozás – a jelentős maradványérték levonása után fennmaradó – bekerülési értéket a 
hasznos időtartam alatt egyenletesen / lineárisan / számolja tervszerinti értékcsökkenésként. 
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A terv szerinti értékcsökkenést az aktiválás napjától a „0” –ra  történő leírás napjáig 
számolja el. A „0” –n  túli, illetve a maradványérték leírása nem lehetséges. 
 
A tárgyi eszközök maradványértékét a vállalkozás az eszköz bekerülési értéke 
10 % -ában határozza meg, kivéve a gépkocsikat, ahol a bekerülési érték 20 % -a. 
 
Nem jelentős a maradvány érték, ha az nem haladja meg a 200.000.- forintot. A gépkocsik 
esetében minden maradvány értéket jelentősnek minősít. 
 
Az 100.000.- forint egyedi bekerülési értéket meg nem haladó eszközöket a vállalkozás 
üzembe helyezéssel egy időben terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolja.  
 
Szellemi termékek közül a 100.000.- Ft bekerülési értéket meg nem haladó, 
valamint az egy éven belül felhasználható szoftvereket, vagyoni értékű jogokat üzembe 
helyezésükkel egy időben, egy összegben írja le. 
 
 
A hasznos élettartamot eszközcsoportonként az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 
 - Immateriális javak / szellemi termékeket kivéve /     5 év 
 - szellemi termékek (vagyoni értékű jogok)      3 év 
 - épületek saját üzemeltetésben               50 év 
 - épületek bérben                 20 év 
 - gépek berendezések         7 év 
 - gépek berendezések 200.000.- Ft bekerülési érték alatt                 2 év  
 - számítástechnikai, automatizálási berendezések     2 év 
 - építőipari, mező- erdőgazdasági munkagépek          3.33 év 
 - gépek, járművek bérletben             3.33 év 
 - járművek          5 év 
 
 
Terven felüli értékcsökkenést a vállalkozás abban az évben számol el, amikor a mérleg 
forduló napján  az eszköz piaci értéke a számított maradványértéket meghaladó mértékben 
(10%) alacsonyabb a piaci értéknél. 
 
Az értékcsökkenést negyedévente, illetve az állományból történő kivezetéskor de legkésőbb 
az év utolsó napján számolja el. 
 
Értékvesztés elszámolása 
 
Befektetett pénzügyi eszközök esetében értékvesztést számol el, ha a könyv szerinti érték 
egy évet meghaladóan jelentősen meghaladja a piaci értéket. 
 
Nem jelentős az értékkülönbözet, ha az nem haladja meg a bekerülési érték 5 % -át. 
 
A vásárolt készleteknél értékvesztést kell elszámolni, ha a könyv szerinti érték jelentősen 
meghaladja az utolsó hat havi piaci értéket. 
 
 
 
Nem jelentős az értékkülönbözet, ha az nem haladja meg a nyilvántartási érték  
5 %-át. 
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Saját termelésű készletek, befejezetlen építőipari szolgáltatások  esetében 
értékvesztést kell elszámolni, ha nyilvántartási érték jelentősen meghaladja a mérleg 
készítésekori piaci értéket, illetve a költségvetésben szereplő vonatkozó tételek 
vállalási árát. 
 
 
Specifikus rész 
 
A vállalkozás sem az immateriális javak, sem a tárgyi eszközök esetében értékhelyesbítést a 
beszámolás évében nem számolt el. 
Kutatás, kísérleti fejlesztés költségét nem aktivált, környezet védő eszközökkel nem 
rendelkezik. 
Befektetett pénzügyi eszközt nem tart nyilván a beszámolás évében. 
 
Veszélyes hulladékot környezetre káros anyagot nem tárol 
 
Devizában jelentkező követeléseit MNB árfolyamon értékeli, az árfolyam különbözeteket 
keletkezésükkor elszámolja. 
 
Hátrasorolt eszközökkel nem rendelkezik. 
 
A mérleg fordulónapját megelőzően saját üzletrész nem vásárolt vissza. 
 
A vállalkozás bejegyzésétől kezdődően a jegyzett tőkéje nem változott, saját üzletrészt nem 
vásárolt vissza. 
 
A társaság lekötött tartalékot, valamint céltartalékot nem képezett.  
 
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs. 
 
Kötvény-, váltókibocsátásból származó kötelezettséget nem vállalt. 
 
Mérlegen kívüli kötelezettséget nem vállalt. 
 
Passzív időbeli elhatárolásként a mérlegforduló nap után számlázott, tárgyévet érintő 
költségeit szerepelteti. 
 
Támogatási program keretében támogatás nem kapott. 
 
A vállalkozás a vállalat értékelését az alábbi táblázatban mutatja be. 
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MUTATÓK 
 

Vagyoni helyzet mutatói   Előző év Tárgyév Előző év % 

forgóeszközök aránya   100,00 100,00 100,00% 

(forgóeszköz / összes eszköz)         
Saját tőke 
aránya     54,74 97,42 177,96% 

(saját tőke / összes forrás)         

Tőkeigényességi mutató   0,00 0,00 0,00% 

(befektetett eszközök / összes eszköz)       

Eladósodottság     45,05 1,82 4,04% 

(összes kötelezettség / összes forrás)       

Tőkefeszültségi mutató   82,30 1,87 2,27% 

(összes kötelezettség / saját tőke)       

Tárgyi eszközök leírási mutatója 0,00 0,00 0,00% 

(TE tárgyévi écs / TE bruttó értéke)       

       
       

Pénzügyi helyzet mutatói Előző év Tárgyév Előző év % 
Likviditási 
mutató     221,97 5 491,67 2474,08% 

(forgóeszközök / kötelezettségek)       

Likviditási gyorsráta   221,97 5 491,67 2474,08% 

(pénzeszk.+köv.+értékp. / RL. Kötelezett.)       

Nettó eladósodottság   -6,21 1,71 -27,57% 

(kötelezett.-követelések / saját tőke)       

Hitel fedezettségi mutató   107,55 8,33 7,75% 

(követelések / RL. Kötelezettségek)       

Vevő-Szállítóállomány aránya 107,55 8,33 7,75% 

(követelések / kötelezettségek)         
       
       

Jövedelmez őségi mutatók Előző év Tárgyév Előző év % 

Árbevétel-arányos nyereség   9,19 2,10 22,85% 

(adózás előtti eredmény / Érték.nettó árb.)       

Sajáttőke-arányos nyereség   6,40 19,16 299,22% 

(adózás előtti eredmény / saját tőke)       

Eszköz arányos nyereség   3,51 18,66 532,49% 

(adózás előtti eredmény / összes eszköz)       

Bruttó termelési érték   370 5857 1582,97% 

(ért.nettó árbev.+Egyéb bevétel+AST)       
Hozzáadott 
érték     38 122 321,05% 

(bruttó termelési érték - anyagjellegű ráf.)       

Export hányad     0,00 0,00 0,00% 

(export árbevétel / értékesítés nettó árb.)       
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A vállalkozás adózott eredményét 111 e Ft-ot eredménytartalékba helyezi.  
 
A kft. átlagos statisztikai állományi létszáma 0 fő volt, bér nem került kifizetésre. Személyi 
jellegű ráfordítást nem mutat ki. 
 
A vállalkozás tisztségviselői díjazásban nem részesültek a beszámolás évében. 
 
Az ellenőrzések jelentős hibát nem tártak fel az elmúlt év beszámolójával kapcsolatban. 
 
Gyál, 2014. április 30. 
 
 
        
 
         Ügyvezető 
 



KIVONAT 

Gyáli-Városgazda Kft.-nek Felügyelö Bizottsága 2014. május 20. napján megtartott ülésének 
jegyzököny\éböl 

.. Kihagy\ a a kihagyandók.". 

Gyáli-Városgazda Kft. Fclügyclö Bizottsága 3 - 0 arányban egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

1/2014.( V.20.) sz. FB határozat 

1. Gyáli-Városgazda Ktt. Fclügyelö Bizottsága megtárgyalta a Gyáli-Városgazda 
Kft. 2013. é\i mérlegbeszámolóját. amelyet 111 eFt mérleg szerinti eredménnyel 
és 659 eFt mérleg foösszeggel javasol elfogadásra Gyál Város Önkormányzat 
Kép\ iselö Testületének. 

A kinrnat hiteléül: 
2014. május 20. 

Sándor Anita 
.lzk.\ez. 

K.m.f. 

Sárközi András s.k. 
a Bizottság elnöke 



Szám:15/2014. Tárgy: Beszámoló a Gy.T.H. Gyál és 
Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. 2013. évi mérlegéről 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4.§ (1) bekezdése szerint a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e 
számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. 
 
Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve a számviteli törvényben foglaltaknak és az általános számviteli elveknek 
megfelelően elkészült a Kft. 2013. évi egyszerűsített beszámolója. 
 
A beszámoló (mellékletekkel együtt) az előterjesztéshez csatolva: 
 
Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. mérleg szerinti eredménye a 2013. gazdasági évben -
2.425eFt (veszteség). 
 
A Kft. 2013. évi beszámolója szerint az 1.000eFt jegyzett tőkéhez képest a saját tőke -1.425eFt. A Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:189.§ (2) bekezdése kötelezően előírja a pótbefizetést, ha a Kft. saját 
tőkéje veszteség folytán a törzstőkének a felére csökken. 
 
A beszámoló jóváhagyása és a pótbefizetés elrendelése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § 
(4), valamint a 3:189.§. (2) bekezdése értelmében az alapító, vagyis a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Kérem a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi mérlegbeszámolót megvitatni és a Gy.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit 
Kft. 2013. évi beszámolójával kapcsolatos határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
I. Határozati javaslat 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) egyszemélyes alapítója a Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóját -2.425eFt (veszteség) 
mérleg szerinti eredménnyel és 14.578eFt mérleg főösszeggel elfogadja. 
 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Polgármester 
A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
II. Határozati javaslat 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) egyszemélyes alapítója a Kft-nek 2.425.000,- Ft összeget biztosít pótbefizetés 
jogcímen, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:189.§ (2) bekezdésében meghatározott határidőn 
belül, a 2014. évi költségvetés 5. számú mellékletében a céltartalékok között a „Hulladékgazdálkodási díj 
kompenzálása” soron tervezett összeg terhére. 
 

 
Határidő: 2014. augusztus 29. 
Felelős: Polgármester 
A határozati javaslat elfogadás egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
 
G y á l, 2014. május 9. 
 
 
 
        Zsigovits Gábor  
           ügyvezető igazgató 
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Cégjegyzék száma

Gy.T.H. Nonprofit Kft.

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114
  

Egyszerűsített éves beszámoló
2013

Keltezés: 2014. április 30.
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



24313540-3811-572-13 1/3. oldal

Statisztikai számjel

13-09-163588

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)
2013. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgyév

a b c d e
1 A. Befektetett eszközök 0 0 0

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 

4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5 B. Forgóeszközök 0 0 14578

6 I. KÉSZLETEK

7 II. KÖVETELÉSEK 351

8 III. ÉRTÉKPAPÍROK

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 14227

10 C. Aktív id őbeli elhatárolások

11 Eszközök összesen 0 0 14578

Keltezés: 2014. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



24313540-3811-572-13 2/3. oldal

Statisztikai számjel

13-09-163588

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)
2013. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgyév

a b c d e
12 D. Saját tőke 0 0 -1425

13 I. JEGYZETT TŐKE 1000 1000

14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 1000

15 III. TŐKETARTALÉK

16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK

17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -2425

20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek 0 0 16003

22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 16003

25 G. Passzív időbeli elhatárolások

26 Források összesen 0 0 14578

Keltezés: 2014. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.



24313540-3811-572-13 3/3. oldal

Statisztikai számjel

13-09-163588

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
2013. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

módosí-
tásai

Tárgyév

a b c d e
1 I. Értékesítés nettó árbevétele 180

2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke
3 III. Egyéb bevételek
4 IV. Anyagjellegű ráfordítások 2577

5 V. Személyi jellegű ráfordítások
6 VI. Értékcsökkenési leírás 
7 VII. Egyéb ráfordítások 28
8 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE  (I±II+III-IV-V-VI-

VII) 0 0 -2425

9 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
10 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
11 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 0 0 0

12 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 0 0 -2425

13 X. Rendkívüli bevételek
14 XI. Rendkívüli ráfordítások
15 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0 0 0

16 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 0 0 -2425

17 XII. Adófizetési kötelezettség
18 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 0 0 -2425

19 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -2425

Keltezés: 2014. április 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
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KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 
 
 
 

A Gy.T.H. Nonprofit Kft. 2013. évi  
Egyszerűsített éves beszámolójához 

 
 
 

 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
A társaságot 2013.05.23.-án jegyezte be a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 13-
09-163588 cégjegyzék számon.  
 
Székhelye a mérlegkészítés napján: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
 
A társaság fő tevékenysége: Nem veszélyes hulladék gyűjtése. 
 
Gyál Város Önkormányzata 100%-ban tulajdonos. 
 
 
A 2001. január 01-től hatályos Számviteli törvény - a továbbiakban SzT. - előírásainak 
megfelelően a vállalkozás számviteli politikáját az alábbiakban szabályozza: 
 
Beszámoló készítés módja, fajtája, időpontja 
 
A vállalkozás  egyszerűsített éves beszámolót készít. A 2000. Évi C. törvény 1. számú 
mellékletében szabályozott mérleg séma „A” változatát, illetve a 2. sz. 
mellékletben szabályozott eredmény kimutatás séma „A” változatát választja. 
A kiegészítő mellékletét a SzT 96 §. (4). Bekezdés szerint készíti el.  
 
A vállalkozás beszámolóját 1000 forintra kerekítve készíti el. 
 
Az üzleti év a beszámolás évének január 01 –től december 31 –ig tart. 
 
A mérlegkészítés napja az üzleti év mérleg fordulónapját követő április 30 –a. 
 
A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.  
 
A beszámolót regisztrált mérlegképes könyvelő /Garasné dr. Péczer Klára, 2360.Gyál, 
Damjanich u. 48. r.sz: 123769/ állította össze. 
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A mérlegben szereplő  eszközök és források értékelése 
 
A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket értékcsökkenéssel illetve értékvesztéssel 
korrigált bekerülési értéken kell értékelni. 
 
A vállalkozás az értékhelyesbítés intézményével csupán a könyvvizsgáló előzetes 
jóváhagyása esetében él. Ez esetben az értékhelyesbítés összegét egyedi eszközönként 
tartja nyilván, az alkalmazott elveket és módszert a kiegészítő mellékletben rögzíti. 
Visszaírást a vállalkozás nem alkalmaz. 
 
A valutapénztárba bekerülő valutát, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénznemre 
szóló követelést illetve kötelezettséget a teljesítés napjára közzétett MNB által közzé tett 
devizaárfolyamon átszámított forintértéken veszi nyilvántartásba. 
 
Az üzleti év fordulónapján végrehajtott értékeléskor amennyiben az árfolyam veszteség 
meghaladja az árfolyamnyereségként elszámolt összeget a tárgy év eredményt csökkentő 
tételeként kell elszámolni, amennyiben az árfolyamnyereség a több, a tárgyévi eredményt 
növelő tételként számolja el. 
 
Rövidlejáratú értékpapírokat – a vételár részét képező kamattal, opciós díjjal csökkentett – 
beszerzési értéken értékeli. 
 
A tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírokat csoportosan tartja nyilván, és FIFO 
módszerrel értékeli. 
 
A vállalkozás készleteiről évközben, mennyiségben és értékben nyilvántartást nem vezet. A 
megvásárolt készleteket a vásárlás időpontjában anyagköltségként, illetve eladott árúk 
beszerzési értékeként számolja el. Az év végi készletek értékét fordulónapi leltározással 
állapítja meg. 
 
A vásárolt készleteket beszerzési áron veszi nyilvántartásba és FIFO módszerrel értékeli. 
 
A saját termelési készleteket és a befejezetlen építési-szerelési utókalkulációval 
megalapozott közvetlen önköltségen értékeli. 
 
A követeléseket, kapott váltót elfogadott, elismert – értékvesztéssel csökkentett – értéken 
értékeli. 
 
Követelések között a behajthatatlan követeléseket a vállalkozás nem szerepeltet. 
A vállalkozás azokat a követeléseket melyeknél a behajtás költsége meghaladja a követelés 
összegét,  külön eljárás nélkül behajthatatlannak minősíti. 
A téves kiegyenlítésből fennmaradó 1.000.- Ft alatti követeléseket a vállalkozás 
hitelezési veszteségként leírja. 
 
A saját tőkét, kötelezettségeket könyvszerinti értéken mutatja ki. 
A váltótartozások között a kamatait aktív időbeli elhatárolásként veszi állományba. 
 
Immateriális javak, tárgyi eszközök, értékcsökkenés 
 
A vállalkozás immateriális javairól, tárgyi eszközeiről egyedi nyilvántartást vezet 
eszközönként. Az 100.000.- forint egyedi bekerülési érték alatti eszközöket évente 
csoportos nyilvántartásba vezeti be. 
 
A vállalkozás – a jelentős maradványérték levonása után fennmaradó – bekerülési értéket a 
hasznos időtartam alatt egyenletesen / lineárisan / számolja tervszerinti értékcsökkenésként. 
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A terv szerinti értékcsökkenést az aktiválás napjától a „0” –ra  történő leírás napjáig 
számolja el. A „0” –n  túli, illetve a maradványérték leírása nem lehetséges. 
 
A tárgyi eszközök maradványértékét a vállalkozás az eszköz bekerülési értéke 
10 % -ában határozza meg, kivéve a gépkocsikat, ahol a bekerülési érték 20 % -a. 
 
Nem jelentős a maradvány érték, ha az nem haladja meg a 200.000.- forintot. A gépkocsik 
esetében minden maradvány értéket jelentősnek minősít. 
 
Az 100.000.- forint egyedi bekerülési értéket meg nem haladó eszközöket a vállalkozás 
üzembe helyezéssel egy időben terv szerinti értékcsökkenésként egy összegben elszámolja.  
 
Szellemi termékek közül a 100.000.- Ft bekerülési értéket meg nem haladó, 
valamint az egy éven belül felhasználható szoftvereket, vagyoni értékű jogokat üzembe 
helyezésükkel egy időben, egy összegben írja le. 
 
 
A hasznos élettartamot eszközcsoportonként az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 
 - Immateriális javak / szellemi termékeket kivéve /     5 év 
 - szellemi termékek (vagyoni értékű jogok)      3 év 
 - épületek saját üzemeltetésben               50 év 
 - épületek bérben                 20 év 
 - gépek berendezések         7 év 
 - gépek berendezések 200.000.- Ft bekerülési érték alatt                 2 év  
 - számítástechnikai, automatizálási berendezések     2 év 
 - építőipari, mező- erdőgazdasági munkagépek          3.33 év 
 - gépek, járművek bérletben             3.33 év 
 - járművek          5 év 
 
 
Terven felüli értékcsökkenést a vállalkozás abban az évben számol el, amikor a mérleg 
forduló napján  az eszköz piaci értéke a számított maradványértéket meghaladó mértékben 
(10%) alacsonyabb a piaci értéknél. 
 
Az értékcsökkenést negyedévente, illetve az állományból történő kivezetéskor de legkésőbb 
az év utolsó napján számolja el. 
 
Értékvesztés elszámolása 
 
Befektetett pénzügyi eszközök esetében értékvesztést számol el, ha a könyv szerinti érték 
egy évet meghaladóan jelentősen meghaladja a piaci értéket. 
 
Nem jelentős az értékkülönbözet, ha az nem haladja meg a bekerülési érték 5 % -át. 
 
A vásárolt készleteknél értékvesztést kell elszámolni, ha a könyv szerinti érték jelentősen 
meghaladja az utolsó hat havi piaci értéket. 
 
 
 
Nem jelentős az értékkülönbözet, ha az nem haladja meg a nyilvántartási érték  
5 %-át. 
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Saját termelésű készletek, befejezetlen építőipari szolgáltatások  esetében 
értékvesztést kell elszámolni, ha nyilvántartási érték jelentősen meghaladja a mérleg 
készítésekori piaci értéket, illetve a költségvetésben szereplő vonatkozó tételek 
vállalási árát. 
 
 
Specifikus rész 
 
A vállalkozás sem az immateriális javak, sem a tárgyi eszközök esetében értékhelyesbítést a 
beszámolás évében nem számolt el. 
Kutatás, kísérleti fejlesztés költségét nem aktivált, környezet védő eszközökkel nem 
rendelkezik. 
Befektetett pénzügyi eszközt nem tart nyilván a beszámolás évében. 
 
Veszélyes hulladékot környezetre káros anyagot nem tárol 
 
Devizában jelentkező követeléseit MNB árfolyamon értékeli, az árfolyam különbözeteket 
keletkezésükkor elszámolja. 
 
Hátrasorolt eszközökkel nem rendelkezik. 
 
A mérleg fordulónapját megelőzően saját üzletrész nem vásárolt vissza. 
 
A vállalkozás bejegyzésétől kezdődően a jegyzett tőkéje nem változott, saját üzletrészt nem 
vásárolt vissza. 
 
A társaság lekötött tartalékot, valamint céltartalékot nem képezett.  
 
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs. 
 
Kötvény-, váltókibocsátásból származó kötelezettséget nem vállalt. 
 
Mérlegen kívüli kötelezettséget nem vállalt. 
 
Passzív időbeli elhatárolásként a mérlegforduló nap után számlázott, tárgyévet érintő 
költségeit szerepelteti. 
 
Támogatási program keretében támogatás nem kapott. 
 
A vállalkozás a vállalat értékelését az alábbi táblázatban mutatja be. 
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MUTATÓK 
 

Vagyoni helyzet mutatói   Előző év Tárgyév Előző év % 

forgóeszközök aránya   0,00 100,00 0,00% 

(forgóeszköz / összes eszköz)         
Saját tőke 
aránya     0,00 -9,78 0,00% 

(saját tőke / összes forrás)         

Tőkeigényességi mutató   0,00 0,00 0,00% 

(befektetett eszközök / összes eszköz)       

Eladósodottság     0,00 109,78 0,00% 

(összes kötelezettség / összes forrás)       

Tőkefeszültségi mutató   0,00 -1 123,02 0,00% 

(összes kötelezettség / saját tőke)       

Tárgyi eszközök leírási mutatója 0,00 0,00 0,00% 

(TE tárgyévi écs / TE bruttó értéke)       

       
       

Pénzügyi helyzet mutatói Előző év Tárgyév Előző év % 
Likviditási 
mutató     0,00 91,10 0,00% 

(forgóeszközök / kötelezettségek)       

Likviditási gyorsráta   0,00 91,10 0,00% 

(pénzeszk.+köv.+értékp. / RL. Kötelezett.)       

Nettó eladósodottság   0,00 -1 098,39 0,00% 

(kötelezett.-követelések / saját tőke)       

Hitel fedezettségi mutató   0,00 2,19 0,00% 

(követelések / RL. Kötelezettségek)       

Vevő-Szállítóállomány aránya 0,00 2,19 0,00% 

(követelések / kötelezettségek)         
       
       

Jövedelmez őségi mutatók Előző év Tárgyév Előző év % 

Árbevétel-arányos nyereség   0,00 -1 347,22 0,00% 

(adózás előtti eredmény / Érték.nettó árb.)       

Sajáttőke-arányos nyereség   0,00 170,18 0,00% 

(adózás előtti eredmény / saját tőke)       

Eszköz arányos nyereség   0,00 -16,63 0,00% 

(adózás előtti eredmény / összes eszköz)       

Bruttó termelési érték   0 180 0,00% 

(ért.nettó árbev.+Egyéb bevétel+AST)       
Hozzáadott 
érték     0 -2397 0,00% 

(bruttó termelési érték - anyagjellegű ráf.)       

Export hányad     0,00 0,00 0,00% 

(export árbevétel / értékesítés nettó árb.)       
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A vállalkozás adózott eredményét -2425 e Ft-ot eredménytartalékba helyezi.  
 
A saját tőke értéke -1.425 e Ft, ezért az ügyvezető felhívja a tulajdonos figyelmét arra, hogy 
tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy  a saját tőke aránya megfeleljen a törvényi 
előírásoknak. 
 
 
A kft. átlagos statisztikai állományi létszáma 0 fő volt, bér nem került kifizetésre. Személyi 
jellegű ráfordítást nem mutat ki. 
 
A vállalkozás tisztségviselői díjazásban nem részesültek a beszámolás évében. 
 
Az ellenőrzések jelentős hibát nem tártak fel az elmúlt év beszámolójával kapcsolatban. 
 
Gyál, 2014. április 30. 
 
 
        
 
         Ügyvezető 
 



KIVONAT 

Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 2014. 
május 20. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

.. Kihagyva a kihagyandók. „ 

Gy.T.H. Gyál és Térsége l lulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 3 ~ 0 
arányban egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

1/201-t.( V.20.) sz. FB határozat 

1. Gy.T.11. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft Felügyelő 
Bizottsága megtárgyalta a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóját. amelyet -2.425.- e Ft mérleg 
szerinti eredménnyel és 14.578 e Ft mérleg főösszeggel javasol elfogadásra 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 

1 ja\ asolja a Gyál Város Önkormányzat Képviselö-testületének a veszteség 
\ isszapótlását. 

A kivonat hiteléül: 
2014. május 20. 

Sándor Anita 
Jzk.vez. 

K.m.f. 

Sárközi András s.k. 
a Bizottság elnöke 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése szerint a 

települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden évben értékelést készít, 

amelyet a képviselő-testület megtárgyal. 

 

Az értékelést meg kell küldeni a megyei szociális és gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől 

számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé. Az önkormányzat hatvan napon belül 

érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyál Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2014. május 08. 
 
 
 

 
Pápai Mihály 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
B E S Z Á M O L Ó 

 
Gyál Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról 

 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-a alapján a települési 
önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó 
gyermekek ellátásának megszervezése. 
 
A települési önkormányzat a fenti törvényben foglaltak szerint biztosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 
(2013. december 31-ig, utána: önkormányzati segély) a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a 
gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 
napközis tábor), a gyermekek átmeneti gondozását (helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona), szervezi és közvetíti 
a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. 
 
Demográfia 
Gyál lakossága 2013-ban kb. 23700 fő, ebből a 0-18 éves korosztály kb. 5000 gyermek. 
 
Pénzbeli ellátás: 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 2013-ban 5.6 millió forintot folyósítottunk. A támogatotti kör 435 
családban 560 gyermek. Az elutasított kérelmek száma mindössze 21, fő oka, hogy a kérelmező családjában az egy főre 
jutó jövedelem meghaladta a meghatározott összeghatárt. 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 1340 gyermek részesült, 651 családban. 
 
Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott ellátás: 
 szociális tanulmányi ösztöndíj: 2.3 millió Ft., 
 beiskolázási segély: 4.07 millió Ft. 
 
 
Természetbeni juttatások: 
Gyermekétkeztetés keretében Önkormányzatunk a törvényi normatív kedvezményeken túl további kedvezményt nem 
nyújtott. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, valamint 1-8. osztályos gyermekek 
térítésmentesen részesültek étkeztetésben. 
Tartós beteg vagy fogyatékos gyermekek, illetve három vagy többgyermekes családokban élő gyermekek 50%-os 
kedvezményben részesültek. 
 
Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: 
 
Gyermekjóléti Szolgálat: 

A „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ 2008. január 1. óta működik „Kertváros” Önkormányzati Társulása 
fenntartásában. A Társuláshoz jelenleg tartozó települések: Alsónémedi, Bugyi,  Gyál és Ócsa.  
 
A gyermekjóléti szolgálat a gyermekvédelem rendszerében személyes gondoskodást nyújtó alapellátást végez, ennek 
keretén belül nyújt szolgáltatásokat, lát el feladatokat, amelyek közül első és legfontosabb a prevenció. 
 
A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait önálló intézményként, szakmai tekintetben önálló 
intézményi egységként, illetve a külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy 
foglalkoztatásával biztosítja. Fontos és meghatározó szerepet tölt be a település gyermekvédelmi rendszerében.  

A gyermekjóléti szolgálat munkatársai szoros kapcsolatban vannak azokkal a szociális területben érintett 
intézményekkel, szolgáltatásokkal, melyek a gyermekekkel kapcsolatos problémákat észlelhetik, jelzéseket 
továbbíthatnak a gondok mielőbbi megoldása érdekében, pl.: háziorvos, gyámhatóság, más gyermekjóléti szolgálat, 
védőnő, óvoda, iskola, rendőrség, állampolgár.  Fontos, hogy a fent említett intézmények, magánemberek és a 
gyermekjóléti szolgálat között, az együttműködés összehangolt, jól működő legyen úgy, hogy a törvényi előírásoknak 
is megfeleljen.  

 



 

A gyermekjóléti szolgálatok munkatársai a törvényi előírást figyelembe véve a gyermek testi, lelki egészségének, 
családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében: 

- a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásról tájékoztatást nyújt, a támogatáshoz való 
hozzájutást segíti, 

- tanácsot ad (családtervezési, pszichológiai, mentálhigiénés, káros szenvedélyekkel kapcsolatban) 
- szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti, támogatja, 
- szabadidős programokat szervez, 
- hivatalos ügyek intézésében segít. 

 
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

- veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működteti, 
- veszélyeztető okokat feltárja, javaslatot készít ezek megoldására, 
- együttműködés intézményekkel, tevékenységük összehangolása. 

 
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

- családgondozást végez, a család működészavarait feltárja és elhárítja, 
- családi konfliktusok megoldását elősegíti (különösen a válás, a gyermekelhelyezés, a kapcsolattartás esetében) 
- szociális ellátást végez, hatósági beavatkozás kezdeményezése, 
- javaslatot tesz a családból való kiemelésre, 

 
A családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást biztosít (az otthont nyújtó ellátással, illetve a 
területi gyermekvédelmi szakellátással együttműködve), a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, 
javításához és a szülő gyermek kapcsolat helyreállításához. 
 

A Gyermekjóléti Szolgálat a 2013. évben, mint a korábbi időszakban is, a törvényességet szem előtt tartva 
végezte szakmai munkáját. A törvény szellemének megfelelően a hangsúly a prevencióra helyeződött, így fontos 
szempontot jelentett a társszakmák képviselőivel, a jelzőrendszer tagjaival és a családtagokkal történő konszenzus 
megteremtése. 

Ennek jegyében került sor minden, a Társuláshoz tartozó településen a törvény által meghatározott éves 
jelzőrendszeres tanácskozás megrendezésére, valamint éves szinten minden településen hat alkalommal a szakmaközi 
megbeszélések megtartására. 

A fenti cél elérése érdekében jelentős számban történt esetmegbeszélés, esetkonferencia, valamint mediációs 
jellegű megbeszélés az egyes családok ügyeivel kapcsolatban. 

A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét pszichológus, jogász és fejlesztőpedagógus egészítette ki. 
A Társulás településein dolgozó családgondozók munkáját nagyban segítette, hogy napi szintű, hatékony 

kapcsolatot tartottak fenn a szakmai team tagjaival és a szakmai vezetővel. A munkatársak szakmai munkáját a 
továbbképzéseken kívül a havi rendszerességgel megtartott kistérségi team megbeszélések és a csoportos szupervíziós 
alkalmak segítették. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat törvényben előírt egyik feladata prevenciós célzattal a gyermekek szabadidejének hasznos 
eltöltése. A programok biztosításával megakadályozhatjuk a fiatalok csellengését, szabálysértések, bűncselekmények 
elkövetését, csökkenthetjük a devianciák elterjedését. 
 
 
A gyermekek napközbeni ellátása keretében Önkormányzatunk részben önálló intézményként működő bölcsődét tart 
fent. A férőhelyek száma 106. 

 
Családi napközit és házi gyermekfelügyeletet nem működtet városunk, ellátási szerződésünk sincs ezen ellátási 
formákra. Azonban nem teljesen lefedetlen ez a terület, mivel magánvállalkozásként működik városunkban 2 családi 
napközi. 
 
Nyári napközis táborunk Révfülöpön működik, 2013. évben 219 gyáli gyermek üdült a Balaton partján. 
 
Gyermekek átmeneti gondozását egyik ellátási formában sem biztosítjuk, ellátási szerződésünk sincs ezen ellátási 
formákra. Amennyiben teljes körű ellátásra van szükség, úgy a gyermekvédelmi szakellátó rendszerbe kerülnek a gyáli 
gyermekek. 
 

 



 

 

A jövőre vonatkozó javaslatok: 
Az Önkormányzat megvalósítandó gyermekvédelmi feladata továbbra is a pénzbeli ellátás (önkormányzati segély) 
mértékének növelése mellett a még hiányzó személyes gondoskodást nyújtó ellátások bevezetése. Célszerű ellátási 
szerződések kötésével eleget tenni ezen kötelezettségeinknek, hiszen az ellátottak száma továbbra sem teszi indokolttá 
saját intézmény fenntartását. 
 
Gyál, 2014. május 08. 
 
 

 
 

Pápai Mihály 
polgármester 



 
 
 

 
 
 
Tárgy: Javaslat iskolai alapítványok 

támogatására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.03.) sz. 
önkormányzati rendeletének 5. sz. melléklete tartalmazza az iskolai alapítványok támogatását. 
 

A rendelkezésre álló 1 500,-eFt-ot az alábbiak szerint gyermeklétszám arányosan javaslom felosztani a gyáli 
iskolák között. 
 

Gyáli Ady Endre Általános Iskola    638 fő    466 147,-Ft 
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola    412 fő    301 023,-Ft 
Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola  244 fő    178 276,-Ft 
Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola   519 fő    379 201,-Ft 
Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola  240 fő    175 353,-Ft 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az iskolai alapítványok támogatására. 
 

Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

      a) a Gyáli Ady Endre Általános Iskola „Ifjú Szívek” Alapítványát  466 147,-Ft-tal, 
 (Szla. szám: 11742300-20006936) 
 

a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola „Bartók” Alapítványát  301 023,-Ft-tal, 
(Szla szám: 64400044-10416626-00000000) 

 

A Gyáli Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola  
„Eötvös József Alapítvány A Gyermekekért” Alapítványát   178 276,-Ft-tal, 
(Szla. szám: 64400044-30070011-61100008) 
 

a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola „Rodostó” Alapítványát  379 201,-Ft-tal, 
(Szla szám: 64400044-10406500-00000000) 
 

a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola  
„Gyáli Muzsikáért” Alapítványát     175 353,-Ft-tal 
(Szla szám: 64400044-10418295-00000000) 

  

 támogatja. 
 
      b) felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 

Gyál, 2014. május 15. 

          Pánczél Károly 
          alpolgármester 
 
 
Az előterjesztésben (határozati javaslatban) foglaltak költségvetést érintő része összhangban van a költségvetési 
rendelettel.          
 

Diera Éva . 
         Pénzügyi és Adó Iroda vezető 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a közvilágítási lámpatestek 
karbantartására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 36/2014. (III.27.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Lux 
Invest 2000 Kft-vel fennálló közvilágítási feladatátvállalási szerződés 2014. július 31. napjával megszüntetésre 
kerüljön. 2014. augusztus 1. napjával Önkormányzatunk belép az ELMÜ és a Lux Invest 2000 Kft. közötti 
energiavásárlási szerződésbe vásárlói oldalon, 2014. december 31. napjáig. A közvilágítási eszközök üzemeltése 
azonban csak akkor lehetséges, ha ennek karbantartására megfelelő szakértelemmel és jogosultsággal rendelkező 
vállalkozással szerződést kötünk.  
 
A karbantartásra három árajánlatot kértünk be, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. A beérkezett 
árajánlatok összehasonlíthatósága érdekében - tekintettel arra, hogy Gyálon kb. 2000 db közvilágítási lámpatest 
van (a pontos számot csak a hálózat átvételekor fogjuk megtudni) - tájékoztatom Önöket arról, hogy a Lux Invest 
2000 Kft. ajánlata kb.1725 Ft/év/lámpatest + ÁFA összeget jelent.  
 
Javaslatunk szerint a mostani szerződés az áramvásárlási szerződés fennállása alatt, azaz 2014. augusztus 1. 
napjától 2014. december 31. napjáig terjedő határozott ideig lenne hatályos. A határozott idő letelte után mind az 
energiavásárlást, mind pedig a karbantartást a közbeszerzésre irányadó szabályok szerint szükséges 
megpályáztatni. 2014 őszén ugyanakkor várhatóan Európai Uniós források igénybevételére is lehetőség nyílik a 
közvilágítási hálózat további korszerűsítése tárgyában, amit a következő csoportos lámpacsere tervezésénél 
indokolt lehet figyelembe venni.  
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
a úgy dönt, hogy szerződést köt a Csat-Vill Bt-vel (2363 Felsőpakony, Táncsics köz 8.) a közvilágítási 

lámpatestek karbantartására, üzemeltetésére 2014. augusztus 1. és 2014. december 31. közötti határozott 
időtartamra, nettó 1180 Ft/lámpatest/év áron.  

b felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens 
 
Gyál, 2014. május 6. 
 
  Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
                

    Diera Éva 
        irodavezető, Pénzügyi és Adó Iroda 



















Tárgy: Javaslat a gyáli 1725/1 hrsz.-ú út (Egressy utca) 
tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Dabas Járási Hivatal Járási Földhivatala a 800.106/2014. számú határozatában engedélyezte a gyáli 
1725 hrsz.-ú ingatlan telekalakítását, amely során Gyál Város szabályozási tervének megfelelően, az Egressy 
utca szélesítését elősegítve kialakításra került a 1725/1 hrsz.-ú 85m2 nagyságú út. Fenti ingatlan Szirmák Zoltán 
Jánosné (1188 Budapest, Szövet u. 24.) tulajdonát képezi, de a telekalakítás ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzésének feltétele, hogy a már közterületként funkcionáló és kivett helyi közútként megnevezett 1725/1 
hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogát át kell adni az Önkormányzat részére. 

 Fentiek alapján tárgyi ingatlan tulajdonosa a mellékelt megkeresésben foglaltaknak megfelelően az út 
tulajdonjogát térítésmentesen, anyagi ellentételezés nélkül felajánlja Gyál Város Önkormányzata részére, hogy 
ezzel is segítse az Egressy utca településrendezési terv szerinti szabályozását. Kéri, hogy az Önkormányzat 
megbízott ügyvédje a telekalakítás, illetve az út ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges 
szerződést készítse el. 

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

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) Szirmák Zoltán Jánosné (1188 Budapest, Szövet u. 24.) tulajdonában lévő 1725  hrsz-ú ingatlan 

megosztása során kialakuló 1725/1 hrsz.-ú 85m2 területű kivett helyi közút megnevezésű földrészletet – 
a tulajdonos felajánlása alapján – t é r í t é s m e n t e s e n köszönettel tulajdonba veszi. 

 
b.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés elkészíttetésére, megkötésére és aláírására. 

 

Határidő:  2014. június 30. 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 

 

Gyál, 2014. április 28. 

   Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 

Melléklet :  1 pld. kérelem 
  1 pld. vázrajz 







 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat pénzeszköz átadására a 2014. 
évi intézményi felújítási feladatok céljára 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 5. sz. mellékletében a Felújítási feladatok között „Intézmények 
év közbeni felújítása” soron 5.300.000,- Ft keretet biztosított az intézmények 2014. évi felújítására. 
 
Az intézményi felújítási, karbantartási feladatokat, és azok becsült költségeit a mellékelt táblázat foglalja össze.  
 
Az iskolaépületek működtetését a Képviselő-testület a 210/2012.(X.25.) sz. határozatával a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft-re bízta, így az azon épületekre szánt összeget is a Kft-nek kell biztosítani. 
 
A munkák tervezett befejezési határideje: 2014. augusztus 27.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat:  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
1.) a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére a gyáli iskolaépületek karbantartási 
munkálatainak elvégzésére …………………,- Ft összeget biztosít a 2014. évi költségvetés 5. sz. mellékletében a 
Felújítások között tervezett 5.300.000,-Ft keretösszeg terhére. 
2.) a Liliom Óvoda karbantartási munkálatainak elvégzésére …………………,- Ft összeget biztosít a 2014. évi 
költségvetés 5. sz. mellékletében a Felújítások között tervezett 5.300.000,-Ft keretösszeg terhére. 
3.) a Tátika Óvoda karbantartási munkálatainak elvégzésére ………………….,- Ft összeget biztosít a 2014. évi 
költségvetés 5. sz. mellékletében a Felújítások között tervezett 5.300.000,-Ft keretösszeg terhére. 
4.) a Tulipán Óvoda karbantartási munkálatainak elvégzésére …………………...,- Ft összeget biztosít a 2014. évi 
költségvetés 5. sz. mellékletében a Felújítások között tervezett 5.300.000,-Ft keretösszeg terhére. 
5.) a Bóbita Bölcsőde karbantartási munkálatainak elvégzésére …………………...,- Ft összeget biztosít a 2014. évi 
költségvetés 5. sz. mellékletében a Felújítások között tervezett 5.300.000,-Ft keretösszeg terhére. 
6.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014.09.30 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 
Gyál, 2014. május 5. 
 
 ........................................................  
 Donhauzer Ádám 
 ügyvezető 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

         Diera Éva 

       Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: Költségösszesítő táblázat 



Feladat Mennyiség [m2]
Becsült nettó egységár 

[Ft/m2]
Összesen [Ft]

nettó
Összesen [Ft]

bruttó
Javasolt Összesen 

[Ft] bruttó
Javasolt [Ft] bruttó, 
intézményenként

0 Ft 0 Ft
Tisztasági festés 210 terem 52                    760,00 Ft 39 520 Ft 50 190 Ft 50 190 Ft
Tisztasági festés 207 terem 84                    760,00 Ft 63 840 Ft 81 077 Ft 81 077 Ft
Tisztasági festés 103-as terem 123                    760,00 Ft 93 480 Ft 118 720 Ft 118 720 Ft
Tisztasági festés 105-ös terem 123                    760,00 Ft 93 480 Ft 118 720 Ft 118 720 Ft
Tisztasági festés 204-es terem 60                    760,00 Ft 45 600 Ft 57 912 Ft 57 912 Ft
Tisztasági festés 206-os terem 116                    760,00 Ft 88 160 Ft 111 963 Ft 111 963 Ft

Sziklakert előtti terület felújítása -
viacolor burkolása 65 m2, fatuskók 
cseréje kb. 25 db * 2000Ft= 50.000Ft 

65                 6 000,00 Ft 390 000 Ft 495 300 Ft 495 300 Ft

50 000 Ft

alsós és felsős udvar felőli falak alsó 
élének javítása kb. 40 folyóméter 

vélemény: 200 fm, földig 
hungarocellel tiplizve

hálóval, glettelve,
műa.vakolat

,
 3000 Ft/fm 120 000 Ft 152 400 Ft

vakolatjavítás és- festés, tantermek ajtói 
fölött, mellett, kívül, belül kb. 18m2  

18                 3 000,00 Ft 54 000 Ft 68 580 Ft

főbejárat- előtetőt tartó oszlopok, kőpor 
vakolat pótlása, javítása, 2-3 m2

3                 6 700,00 Ft 20 100 Ft 25 527 Ft

5 db tanterem (3, 4, 15, 20, 23) tisztasági 
festés

600                    760,00 Ft 456 000 Ft 579 120 Ft 579 120 Ft

5 db tanterme nyílászáró fűtötest festés 
OLAJFESTÉS

35                 2 600,00 Ft 91 000 Ft 115 570 Ft 115 570 Ft

2 db tanterem PVC burkolat cseréje 110                 8 000,00 Ft 880 000 Ft 1 117 600 Ft

Informatika terem betáp vezeték cseréje 50 000 Ft 63 500 Ft 63 500 Ft

Tetőn lévő szellőzők szigetelésének 
javítása (beázás)

150 000 Ft 190 500 Ft 190 500 Ft

Játszótér kerítés javítása 140 000 Ft 177 800 Ft

Folyosók lábazatainak tisztasági festése 
OLAJFESTÉS

 2 500,00Ft/m2 0 Ft 0 Ft

Lyukas radiátorok cseréje (3 db) 50 000 Ft 63 500 Ft 63 500 Ft

5 db tanterem  tisztasági festés 546                    760,00 Ft 414 960 Ft 526 999 Ft 526 999 Ft
2 db tanterem PVC burkolat cseréje 100                 8 000,00 Ft 800 000 Ft 1 016 000 Ft
Folyosók lábazatainak tisztasági festése 70                 2 600,00 Ft 182 000 Ft 231 140 Ft
Tornaterem udvari oldalának lefedése 
tartós burkolattal

11 200,00 Ft/m2 0 Ft

Radiátorok cseréje (3 db)               59 000,00 Ft 177 000 Ft 224 790 Ft 224 790 Ft
SNI tornaterem tisztasági festés 165                    760,00 Ft 125 400 Ft 159 258 Ft
SNI folyosó tisztasági festés 60                    760,00 Ft 45 600 Ft 57 912 Ft
SNI 4 db tanterem tisztasági festés 394                    760,00 Ft 299 440 Ft 380 289 Ft 380 289 Ft
tisztasági festés 4 db. Csoportszobába 
+öltöző + mosdó 

778                    760,00 Ft 591 280 Ft 750 926 Ft 750 926 Ft

tisztasági festés -szélfogó, mozgássérült 
Wc-mosdó, és mosóhelység 

105                    760,00 Ft 79 800 Ft 101 346 Ft

Beltéri ajtók mázolása 25 db (piros ajtó) 
OLAJFESTÉS 

180                 2 500,00 Ft 450 000 Ft 571 500 Ft

2 csoportos épület TISZTASÁGI 
FESTÉS

326                    760,00 Ft 247 760 Ft 314 655 Ft 314 655 Ft

3 csoportos épület TISZT.FESTÉS 650                    760,00 Ft 494 000 Ft 627 380 Ft
4 csoportos épület TISZT. FESTÉS 728                    760,00 Ft 553 280 Ft 702 666 Ft
3 csoportos épület három csoportszoba 
ajtó cseréje BELTÉRI 

3               63 000,00 Ft 189 000 Ft 240 030 Ft

4 csoportos épület nyílászárok cseréje 
műanyagra kb. 10(különböző méret) 

10               88 000,00 Ft 880 000 Ft 1 117 600 Ft

Nyílászárók cseréje a szülői bejárat felől – 
19 ablak 

19
              88 000,00 Ft 1 672 000 Ft 2 123 440 Ft

Nyílászárók cseréje 3 bejárati ajtó 3             160 000,00 Ft 480 000 Ft 609 600 Ft

A 4 tétel összesen:

            876 000,00 Ft 876 000 Ft 1 112 520 Ft

Süni csoport -parketta felújítás 70                 4 800,00 Ft 336 000 Ft 426 720 Ft
Riasztó felújítása             148 000,00 Ft 148 000 Ft 187 960 Ft
Vizesblokk -csatorna felújítása- csöveket 
benőtték a gyökerek 

70
                9 800,00 Ft 686 000 Ft 871 220 Ft

Tisztasági meszelés – konyha -mosókonyha 
– 5 mosdó -1 terem 480                    760,00 Ft 364 800 Ft 463 296 Ft 463 296 Ft

Riasztó felújítása             128 000,00 Ft 128 000 Ft 162 560 Ft
Tisztasági meszelés -konyha -mosókonyha -
mosdó 380                    760,00 Ft 288 800 Ft 366 776 Ft 366 776 Ft

Gyáli Bölcsőde 
II. fürösztőben (2010-ben felújított) 
Csempeburkolat felülete amit cserélni kell 
12 nm  

12                 4 800,00 Ft 57 600 Ft 73 152 Ft

13 391 900 Ft 17 057 713 Ft 5 073 802 Ft 5 073 802 Ft

366 776 Ft

1 033 882 Ft

1 012 190 Ft

1 132 078 Ft

750 926 Ft

314 655 Ft

463 296 Ft

Tátika Óvoda Bartók épület 

Intézmények karbantartása összesen

9. Liliom Óvoda

Tátika Óvoda Klapka épület

Süni csop. mosdó teljes csempézés 35 m2 
Süni csop. mosdó 3 db komplett mosdó 

cseréje
Süni csop. mosdó 3 db WC tartály csere

Süni csop. mosdó 3 db paraván 

4.
Zrínyi Miklós Általános 
Iskola 

5. Tulipán óvoda

Gyáli intézmények nyári felújítása - előzetes költségbecslés

1. Ady Endre Általános Iskola

2. Bartók Béla Általános Iskola



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” tárgyú 
pályázathoz PR tevékenységre vonatkozó közbeszerzési 
eljárás lezárására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz az Új Széchényi 
Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Gyáli Hulladékgazdálkodási 
Program” című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 azonosító számú pályázaton 365 261 890,- Ft támogatásban 
részesült Gyál Város Önkormányzata. 
 
A megvalósításhoz kapcsolódó kötelező tájékoztatási és PR tevékenység a projekt részét képezi, ezért szükséges 
az ezt végző szervezet kiválasztására vonatkozó közbeszerzés lebonyolítása, melyhez a közbeszerzést 
lebonyolító Perfectus Kft. a 28/2014. (II.27.) sz. Képviselő-testületi határozattal kiválasztásra került, és a 
közbeszerzési eljárások előkészítése megtörtént. 
 
A „Gyál Város Önkormányzata – KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” 
megnevezésű projekt megvalósítására irányuló PR tevékenységek” tárgyú közbeszerzési eljárás a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság 48/2014.(IV.22.) sz. határozata alapján megindításra került, a felhívás a felkérni kívánt 3 
ajánlattevő részére megküldésre került. 
Ajánlattételre a következő cégeket lettek felkérve: Kortye Vilmos egyéni vállalkozó, Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár, Dabas Sportcsarnok Kft. 
 
A 2014.05.20-i végső ajánlattételi határidőig a felkért cégek közül három beadta végső ajánlatát. Ezek 
bontásának, valamint az alap ajánlatok bontásának adatai a bontási jegyzőkönyvekben szerepelnek.  
 

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

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

1. elfogadja, a „Gyál Város Önkormányzata – KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú „Gyáli 
Hulladékgazdálkodási Program” megnevezésű projekt megvalósítására irányuló PR tevékenységek” 
tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására a Bíráló Bizottság javaslatát, és az előterjesztés mellékleteként 
csatolt „írásbeli szakvélemény és döntési javaslat” című dokumentumban szereplőeket, így a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Arany János Közösségi és Városi Könyvtár-t hirdeti ki az eljárás 
nyerteseként. 

2. a fenti munkák megvalósításához szükséges 15 650 336,- Ft+ÁFA összegű szerződés a Keop-
1.1.1/C/13-2013-0009 azonosító számú nyert pályázat keretében kerül finanszírozásra. 

3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. július 28. 
Felelős:  munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása név szerinti szavazással egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István 
 

Gyál, 2014. május 05. 
Donhauzer Ádám 

ügyvezető igazgató 
 

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

Tárgyalási jegyzőkönyv 
Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat (később kiosztandó) 

















 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Bartók Béla u. 52. sz. alatti óvodaépület 
terveinek felülvizsgálatára 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 229/2011. (X.27.) sz. határozatában döntött arról, hogy Gyál 
Város Önkormányzata nyújtson be pályázatot a „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati felhívásra. 
 
A Képviselő-testület 35/2012. (III.23.) sz. határozatában elfogadta a pályázat előzetes költségbecslését, és az önrész 
rendelkezésre állását igazoló képviselő-testületi határozat tartalmi elemeit. 
 
A pályázati anyag benyújtásra került, de sajnálatos módon az Önkormányzat nem kapott támogatást az óvoda 
bővítésére. A jogerős építési engedély 2013.01.09-én lejárt, további meghosszabbítására már nem volt jogi lehetőség, 
ezért szükségessé vált a tervek felülvizsgálata és az újabb engedélyezési eljárás lefolytatása, hogy egy, a jövőben 
kiírásra kerülő pályázaton ismételten benyújtható legyen a tervdokumentáció. 
 
A tervezésre a következő cégektől kértünk ajánlatot: 
  Cég neve:   Engedélyezési terv   Kiviteli terv   

1. ÉRIK Kft.    2 450 000+ÁFA    7 250 000+ÁFA  
2. Ybl Tervező Kft.  1 600 000+ÁFA    6 760 000+ÁFA 
3. MOZAIK Kft.   2 710 000+ÁFA    8 350 000+ÁFA 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével hozza meg határozatát. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. szükségesnek tartja a Bartók Béla u. 52. sz. alatti óvodaépület építési engedélyezési tervének felülvizsgálatát és az 

engedélyezés eljárás lefolytatását, hogy az Önkormányzat ismét indulhasson egy későbbi óvodabővítési pályázaton. 
2. elfogadja az Ybl Tervező Kft. cég legkedvezőbb ajánlatát és a tervek elkészítésére szerződést kíván kötni az 

ajánlatban szereplő 1 600 000,- Ft + Áfa összegért. 
3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Kristóf Zoltán 
 
Gyál, 2014. május 05. 

 
Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 
Diera Éva 

Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
Melléklet:  - Árajánlatok 

1 









 
 
 
 Tárgy: Javaslat központi telephely és 

főzőkonyha programtervének jóváhagyására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 261/2012 (XII.13.) sz. határozatával elfogadta a Gyáli-
Városgazda Kft. központi telephely és főzőkonyha tervezésének megindítását. 
 
A tervező iroda a programtervet elkészítette (mellékletként csatolva), amelynek végleges elfogadásához szükség 
van a Képviselő-testület jóváhagyására. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a programtervet megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat I: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően 
elfogadja az Ybl Tervező Kft. által készített központi telephely és főzőkonyha programtervét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető 
 
Határozati javaslat II. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletének megfelelően az Ybl 
Tervező Kft. által készített központi telephely és főzőkonyha programtervét, a következő kiegészítésekkel.: 

1. …. 
2. …. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető 
 
Határozati javaslat III. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. az Ybl Tervező Kft. által készített központi telephely és főzőkonyha programtervet nem hagyja jóvá, 
2. felkéri az Ybl Tervező Kft-t, hogy a programtervet az elhangzott felvetések alapján dolgozza át, 
3. felkéri a Gyáli-Városgazda Kft. ügyvezetőjét, hogy a módosításokkal elkészített új programtervet 

ismételten terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Zsigovits Gábor ügyvezető 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató 
 
Gyál, 2014. május 7. 
 
 
 
 Zsigovits Gábor 
 ügyvezető igazgató 
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KIVONAT 

Gyáli-Városgazda Ktt.-nek Felügyelö Bizottsága 2014. május 20. napján megtartott ülésének 

l. e"\ zökönnéböl . e. . 

.. Kihagyva a kihagyandók."" 

Gyáli-Városgazda Ktt. fclügyclö Bizottsága 3 - 0 arányban egyhangú szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

2/201-t.( V.20.) sz. FB határozat 

Gyáli-Városgazda Kii. Felügyelö Bizottsága megtárgyalta az Ybl Tervezö Kft. által készített 
központi telephely és fözökonyha programtervét és javasolja elfogadásra a Gyál Város 
Önkormányzat Képviselö-testületének. azzal a kiegészítéssel. hogy az Ybl Tervezö Kft. 
\izsgálja meg a megújuló energiaforrások felhasználásának lehetöségét, amely megtérülés 
esetén az engedélyes ten be kerüljön beépítésre. 

A kivonat hiteléül: 
201-L május 20. 

Sándor Anita 
.lzk.vez. 

K.m. f. 

Sárközi András s.k. 
a Bizottság elnöke 
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pv.:119,95 mBf.

pv.:113,45 mBf.

Generál tervező:

Tárgy:

P r o g r a m t e r v
Tsz.:

Vezető tervező, építész:
Németh Márta 

2014. május 13.

Építész munkatárs:

+0,00 m  = 112,20 m Bf.

S z e r z ő i  j o g :  é r v é n y e s  j o g s z a b á l y o k  s z e r i n t

V á r o s i  G a z d a h á z

Petrilla Zsolt

Kaszab Piroska

2360 Gyál , Bartók Béla u.
Hrsz: 4379/9

Horváth Lajos

É1 01 3262

T-T,ET-T,SZÉS101-7933

TEAOR 7490

I-232/2011

Farkas Tamás G1 01 4698

Kuthi Levente VT 1 01 3860

Megrendelő:

Gyáli-Városgazda Kft.
2360 Gyál, Rákóczi F. u. 44.

Horvát Noémi

Tervfajta:

Rajz címe: M  =  1 :5 0 0

H e l y s z í n r a j z H

Közlekedés:

Konyhatechnológia:

Műhelytechnológia:

Tűzvédelem:

Statika:

Épületgépészet:

Elektromos:

Prohászka József

Dátum:

Fogadó épület földszinti padlóvonala

Becsák Péter

01-10-13

T  + 3 6 2 9  3 4 0  1 3 4
F  + 3 6 2 9  3 4 0  0 6 3
gyalivarosgazda@gmail.com

1052 Bp. Bécsi u. 1.
H-1364  Bp. Pf. 44.
T +361 318 59 88
F +361 317 22 41
yblterv@yblterv.hu
w w w .yb l t e r v .h u
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V Á R O S I    G A Z D A H Á Z  –  G Y Á L  
2360 GYÁL, BARTÓK BÉLA utca, HRSZ. 4379/9 – TÖBBFUNKCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLETEGYÜTES – PROGRAMTERV – 2  

 

p r o g r a m t e r v 

 

TÁRGY : Igazgatási-, ipari- és raktározási tevékenységet ellátó központi 

épületegyüttes tervezése. 

HELYSZÍN   : 2360 Gyál, Bartók Béla utca, hrsz. 4379/9 

MEGRENDELŐ : Gyáli-Városgazda Kft.      2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44. 

Tel.0629 340 134 / Fax.0629 340 063      gyalivarosgazda@gmail.com 

TERVEZŐ  : Y B L   T E R V E Z Ő  Kft.    1052 Budapest, Bécsi utca 1.  

    Tel.061 318 59 88 / Fax.061 317 22 41                         www.yblterv.hu 

VEZETŐ TERVEZŐ : Németh Márta         É1 01 32 62 

TERVSZÁM      : 01-10-13 

 

 

 

 

 

B u d a p e s t ,  2 0 1 4 .   m á j u s   13. 

 

mailto:gyalivarosgazda@gmail.com
http://www.yblterv.hu/


Y b l   T e r v e z ő   Kft.                                                                               Városi Gazdaház-Gyál                          

1052 Bp. Bécsi u.1.  www.yblterv.hu                                                     2014.05.13.               tsz:               01-10-13. 

                                                                                                                                             

2 
Városi Gazdaház – Gyál – P R O G R A M T E R V – 2                 T.Sz.: 01-10-13. 

 

 

 

 

2.  t a r t a l o m j e g y z é k 
2360 GYÁL, BARTÓK BÉLA utca, HRSZ. 4379/9 – TÖBBFUNKCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLETEGYÜTES – PROGRAMTERV – 2 

 

1. Címlap 

2. Tartalomjegyzék 

3. Rajzjegyzék 

Program/műszaki leírások 

4. Építészet 

5. Közlekedés 

6. Konyhatechnológia 

7. Műhely-garázs technológia 

8. Tűzvédelem 

9. Tartószerkezet 

10. Gépészet 

11. Elektromos 

12. Költségbecslés 

 

 

 

 

3.  r a j z j e g y z é k 
2360 GYÁL, BARTÓK BÉLA utca, HRSZ. 4379/9 – TÖBBFUNKCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLETEGYÜTES – PROGRAMTERV – 2 

 

H  Helyszínrajz       M = 1: 500 

 

E – 1  Földszint alaprajza, a – a  hosszmetszet    M = 1 : 200 

E – 2  Emelet alaprajza      M = 1 : 200 

E – 3  Tetőtér alaprajza      M = 1 : 200 

 

E – 4   Keresztmetszetek       M = 1 : 200 

bf – bf,     cf – cf,    df – df    Fogadóépület  

bü– bü,   cü – cü   Üzemépület  

bk– bk    Konyhaépület  

 

E – 5   Modellképek         
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t e r v e z é s i   p r o g r a m / m ű s z a k i  l e í r á s o k 

 

 

4.  É p í t é s z e t 
2360 GYÁL, BARTÓK BÉLA utca, HRSZ. 4379/9 – TÖBBFUNKCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLETEGYÜTES – PROGRAMTERV – 2 

 

m e g a d o t t   p r o g r a m : 

A tervezési munka alapját szolgáló, Megrendelő által megadott feladat: 

E m l é k e z t e t ő 

Készült: Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit kft. Új központi telephely 

kialakítása kapcsán 2013.03.28. napján tartott egyeztetésről 

Helyszín: 2360 Gyál, Rákóczi F. utca 44.                          ügyvezetői iroda, hivatalos helyiség 

Résztvevők: Zsigovits Gábor     – Megrendelő részéről 

  Bor Tamás      – Tervező részéről 

  Fraknói Béla      – Tervező részéről 

A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit kft. új központi telephely kialakítását tervezi 

mellyel kapcsolatban Zsigovits Gábor ügyvezető igazgató a következő igényeket mondta el: 

1. Iroda (~150 m2) 

- pénztár ügyfélpulttal (2 fő) 

- gazdasági vezetői iroda 

- 1 db műszaki iroda (vezető és dolgozók) max 5 fő 

- ügyvezetői iroda és titkárság 

- irattár 

- dolgozói és ügyfél vizes blokk 

- tárgyaló max 10 fő 

- teakonyha 

- KIEGÉSZÍTÉS (2014.04.10.)   

- Lehetőség szerint további irodák kialakítása 

  

2. Műhely(~150 m2) 

- női-férfi öltöző vizes blokkal 20 főre 

- étkező-tartózkodó 

- raktár                             (későbbiekben bővíthető legyen; 1 db fűthető, közvetlen a műhely 

szomszédságában, 1 db fűtetlen, amely elég ha az udvarról elérhető) 

 útkarbantartás (táblák, csövek, stb.) 

 gépek 

 egyéb (bútorok, rendezvények kellékei, stb.) 

- műhely (6 m-es anyaggal fordulási lehetőség) 

- szerelőakna 

- KIEGÉSZÍTÉS (2014.04.10.) 

- Adminisztrációs iroda kiegészítés szükséges 

- Szerelőakna a buszgarázsba kerülhet 

-  

3. Gépjármű tároló (zárt és feddett, mely későbbiekben bővíthető legyen) (~200 m2) 

- 22 fős kisbusz 

- 4 db 9 fős kisbusz 

- 2 db szgk. 

- 1 db 1,5t kisteherautó 

- 1 db kistraktor pótkocsival 
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4. Központi konyha(~430 m2) 

- élelmezés vezetői iroda 

- max. 2500 adag 

- dolgozók létszáma jelenleg 22 fő 

- kétbeállásos autókapcsolat 

- KIEGÉSZÍTÉS (2014.04.10. és 2014.05.05.) 

- Önálló épülettömbként kell kialakítani 

- Mosoda kialakítása szükséges 

 

5. Az ingatlanon az építményt úgy kell elhelyezni, hogy az a későbbiekben bővíthető legyen, 

valamint a telken belül építőanyag és más áru deponálására lehetőség nyíljon. 

- KIEGÉSZÍTÉS (2014.04.10.) 

- Lapostetős lefedések kerülendők 

 

Megrendelő szóbeli kiegészítése az 5. ponthoz: Az emlékeztetőben nem szereplő, további bővítési 

lehetőséget kell biztosítani az irodafunkció ellátására. 

A raktárfunkció bővítésére a szomszéd telek irányában van lehetőség. 

A Tervező, javaslatának kidolgozásakor, a gazdaságos üzemeltetés szempontjait tartsa szem előtt. 

 

 

b e é p í t é s : 

A beépítési lehetőségek vizsgálata során a  

- Gyál Város Önkormányzatának 14/2009.(IX.14.) Ök. számú, a Gyál Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló rendelete (a módosítására kiadott 7/2010.(V.5.) önkormányzati rendelettel), 

- A Szabályozási Terv SZT-11 tervlapja, 

- OTÉK kormány rendelete, 

- valamint az Építési Törvény (1997. LXXVIII.) 

előírásait vettük figyelembe. 

 

A 4379/9 hrsz. telek adottságait vizsgálva az alábbi adatok rögzíthetők: 

01. övezeti besorolás  : Gksz-GY/5 Beépítési mód: Sz/ Szabadonálló 

02. telek   : 4486 m
2
 40 m széles, hosszában 2,63 cm-t emelkedik 

követelmények: 

03. építési hely   : 2422 m
2
  HÉSZ és SzT-11 alapján  

04. beépíthető (bruttó 35%) :  1570 m
2
 

05. max. szintterület (bruttó) :            6729 m
2
 

06. min. zöldfelület  (20%) :              892 m
2
 

07. épület magasság  :       8 m
2
 

 

tervezett beépítés: 

08. tervezett beépítés (bruttó) :  1518 m
2
 raktárbővítési lehetőség (fsz)  :  52 m

2 

09. tervezett szintterület (bruttó): 2112 m
2
 

  

10. tervezett zöldfelület  :   894 m
2
 

11. hasznos alapterület (nettó) : 1481 m
2
  irodabővítési lehetőség (tetőtér):          189 m

2  

 

 

szükséges parkolók száma a bővítések figyelembevételével, a helyiséglista alapján: 

irodák hasznos alapterülete : 254 m
2
 / 20 m

2
 = 12,7     13 db 

üzemi/ipari területek  : 353,1m
2
/200m

2
=1,77 

  2 db 

raktározás (1500 m
2
-ként) :          1 db 

összesen   :         16 db 
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elemzés: 

A beépítés megengedett mértékét a tervezet gyakorlatilag kimeríti. A telepen szükséges gépkocsi 

forgalom biztosítása nem tesz lehetővé további beépítést. Bővítési lehetőség a szomszéd telek 

irányában lehetséges, a jelen tervben szereplő út felhasználásával. 

A terven szereplő felszíni parkolókat a jövőbeni, tervünkben javasolt irodabővítés 

figyelembevételével határoztuk meg. 

A szintterület vonatkozásában, a programtervünk a még felszíni parkolással kiszolgálható 

beépített szintterületet javasol.  

A fenti számításokból kiolvasható, hogy raktározási célra további, jelentős bővítési lehetőség 

adódna, parkolási problémák nélkül, de ezt a földszinttől elszakadva, lehetne csak kialakítani, az ehhez 

csatlakozó járulékos költségek árán. 

Tervünkben javasolt irodabővítés fölötti igény megvalósítása, térszint alatti parkoló építése 

esetén lehetséges (kivéve, ha erre helyi jogszabályi hátteret biztosítanak). 

 

é p í t é s z e t i   p r o g r a m : 

Az engedélyezési dokumentációhoz: 

Ütemezett építési engedély szükséges, hogy a konyhaüzem önállóan is megvalósulhasson. 

Az engedélyezési tervhez kötött tételes költségbecslést is ennek megfelelően bontani kell. 

 

Az épületegyüttes kialakításakor lehetőség szerint magas tetős fedéseket kell alkalmazni. 

 

Az adott területre egy összetett program megvalósítása tervezett.  

Az épületegyüttes funkciói: 

- Igazgatási épület, megjelenésében reprezentálja a város mintegy 70 embert foglalkoztató cégét 

Bővíthetően kialakítva. 

- Gyál város fenntartási tevékenységre szolgáló üzemi területet, műhellyel, különböző 

feladatokat ellátó raktárakkal, garázsokkal, deponálásra szolgáló gazdasági udvarral. 

- 2500 adag/nap előállítására szolgáló főzőkonyha. 

Kiegészítő építmény: Utcai kerítés. Szelektív kukatároló, fedett-nyitott kialakítással az utcai kerítéssel 

egységet alkotva. Itt kerül elhelyezésre a gáz nyomásszabályozó és mérőszekrény.   

 

A területtel kapcsolatosan meg kell állapítani, hogy a többféle, erősen eltérő funkciók számára szűkös 

lehetőséget biztosít, de az adott programot lefedő épületegyüttes még elhelyezhető volt, az alábbi 

kompromisszumok árán: 

- A tervezett irodabővítés a tetőtérben kialakítható lesz, további bővítésre nincs lehetőség. 

- Az üzemépület bővítésére (raktárak) 52 m
2
 tartalék terület maradt, de ennek beépítése esetén 

az udvar forgalmi rendszere sérül, tekintettel a szabadtéri deponálási igényre, valamint 

a nagyméretű gépkocsik manőverezéséhez szükséges helyigényre, a későbbiekben sem 

javasoljuk a terület 100%-os kihasználtságát. 

- A konyhaüzemhez kapcsolódó áruszállítás, korrekten, csak a közepes méretű teherautók  

számára oldható meg. Nagyobb gépjárművekről (7,5 tonna összsúly) csak párhuzamos 

beállással tudnak rakodni.  

nagyobb gépjárművel érkezik. 

A fenti kompromisszumok, a telek DK-i irányba történő bővítésével egyszerűen kezelhető lesz, a jelen 

tervünkben szereplő útról, kétoldali leágazással, a bővítési terület is kiszolgálható, ill. a nagyméretű 

gépkocsik szabályos megfordulását is biztosítani lehet majd. 

 

t ö m e g a l a k í t á s ,   h a s z n á l a t : 

A tervezett épületegyüttes összetett funkciójú, de az alkalmazott azonos hajlásszögű, 18
o
-os tetőzetek 

a tömegeket összefogják, egységes épületet alkotnak. 

Az alaprajzilag jól elkülönített egységeket, egymást követően helyeztük el, a hosszúkás telek 

beépíthetőségének szinte teljes kihasználásával. 

 

Tervezett + 0,00 m = 112,20 m Bf. 
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A három épületegység:  

Fogadó épület (pv. +0,00 m ) – Üzemépület (pv. +0,00 m, és  +0,25 m) – Konyhaépület (pv. +1,35 m) 

A tervezett padlóvonalak a terep emelkedését követik. A fogadóépület és az üzemépület szintjét az 

akadálymentes megközelíthetőség határozta meg. Az akadálymentességhez semmiféle műtárgy 

megépítésére nem lesz szükség, mintegy természetesen adódik a megfelelő megközelíthetőség.  

Az organikusan alakult tömegek között formai kapcsolatot biztosít az ismétlődő 

anyaghasználat, a lehetőségeken belül azonos fesztávok alkalmazása, azonos fedélszerkezetekkel 

megoldva. Az egy irányba lejtő magastetőket pengeként kialakított oromfalak közé feszítettük ki. Az 

oromfalak téglával burkoltak, a homlokzaton túlnyúló félnyereg tetők faszerkezetei alulról látszó 

szerkezetek, héjazata színes, fém trapézlemez.  

Az épületegységeket határoló oromfal motívum a főbejárati homlokzaton jelenik meg először; valódi 

pengefalként, egymásnak fordítva. A két fal közötti rés a főbejárat. A valódi épülettömeg és a 

pengefalak között automata tolóajtóval működtetett szélfogót építettünk be, két oldalt üvegtetővel 

védett babakocsi-, és kerékpártároló alkalmas helye alakult ki. 

 Az előcsarnok nagy belmagasságú tér, pénztár (recepció), és akadálymentes, nemektől 

független vendég vizesblokk kapcsolattal. Az előcsarnokból az irodák irányába is el lehet jutni, de az 

irodai rész külön bejárattal is megközelíthető. Az emeleti szintre vezető lépcső az előcsarnokból indul, 

a homlokzati falat követő „hídra” érkezik. A hídról a leendő irodai folyosó-, a gépészeti folyosó-, és a 

szélfogó tetején kialakított terasz ajtaja nyílik. 

A fogadó épület aszimmetrikusan, két félnyereg tetővel fedett tömegű, belsőudvaros épület. Első, 

DNY-i részében a vendégforgalmi helyiségek és az irodák, hátsó, ÉK-i részében az üzemi dolgozók 

öltözői helyezkednek el. Ennek megfelelően két bejáratot alakítottunk ki az irodai dolgozók-, ill. az 

üzemi dolgozók, valamint közmunkások részére. A bejáratok az épület DK-i hosszoldalán, az út 

mellett helyezkednek el. Az irodákból jól látható, ellenőrizhető a területre érkezők mozgása, 

megoldható a sorompó manuális működtetése is. 

 Az iroda szárny fölötti tetőtér később egyszerűen beépíthető, legegyszerűbb megoldásként a 

földszint kialakításának megismétlésével, de a szint szabadon hasznosítható lesz. A leendő ablakok 

helyzetét a látszó szarufákhoz igazítottuk, ezt a kötöttséget figyelembe kell venni, a bővítés 

tervezésekor. 

 A fogadóépület ÉNY-i oldalának fedése alacsonyabb. Az itt kialakult párkánymagasság vonul 

át az üzemi épületek kisebb belmagasságot igénylő tereinek tetőzetére is. A DK-i, magasabb tetőzet 

ereszmagassága megegyezik a műhely és nagygarázsok ereszmagasságával, valamint a konyhaépület 

ereszmagasságával is. Ezzel a nagy belmagasságot igénylő üzemi helyiségeket a kialakult tömeg 

fogadni tudja. 

 A konyha épület fedésének elve, szerkezeti kialakítása megegyezik az első épülettömbnél 

alkalmazottakkal, de itt természetesen pillérvázas épület fogadja a fedélszerkezetet. Ez a „tipizálás” a 

kivitelezést is egyszerűsíti, de elsősorban a tervezett tömegegyensúlyt szolgálja. 

 Az üzemépületek és a gazdasági udvar, jellemző padlóvonala egy szintben van az öltözőkkel, 

közlekedési rendszere akadálymentes. A dolgozók az udvar felé nyitott, de fedett manipulációs téren 

keresztül jutnak el a munkaterületükhöz. 

 Műhely és manipulációs tér: 

A két helyiség együtt „dolgozik”, kiegészítik egymást. Leírásuk a technológiai fejezetben olvasható. 

A manipulációs térben vízvételi lehetőség lesz, az 5 db fűkaszát itt lehet tisztítani, karbantartani. 

Raktárak: 

Tűzveszélyes anyagtároló – zárt, alkatrész raktár – nyitott raktár – nyitott veszélyes hulladéktároló. 

Az épületrészbe tervezett, megadott program szerinti gépkocsik tárolását szolgáló építmények 

közül a javító állással rendelkező buszgarázs temperált lesz. A négy nagyállású beálló, fedett-nyitott 

kialakítású, a négy személygépkocsi tároló padlóvonala + 0, 25 m, és zárható kialakítású, két-két állást 

összefogó egy-egy nagy kapuval. Padozatának emelésére a természetes víztelenítés miatt van szükség. 

Közvetlen kapcsolata nincs a szomszédos helyiségekkel, így lépcső kialakítására nincs szükség. 

A konyhaépületről szólva már megelőlegeztük az alkalmazott aszimmetrikus-, félnyereg tetős 

fedésének leírását. A szinteltolásos tetőterekben a dolgozók öltözői-, a mosoda és a gépészet kerül 

elhelyezésre. A személyzeti bejárót a szállítási útvonaltól elkülönítve az utcai, DNY-i homlokzaton 

alakítottuk ki, előtetővel védve. Az alsó tetőtér (öltözők helyiségei) a kisebb belmagasságot igénylő 
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raktárak fölött készül, a fölső tetőtér a magas gerinc alatt lesz kialakítva és ide kerülnek a szükséges 

gépészeti helyiségek. 

A konyha működésének leírását a technológiai-, és gépészeti fejezet taglalja. 

 

K e r í t é s : 

Az utca vonalán sövénnyel kiegészített horganykerítés készül. Ez a kerítés a DK-i oldalon a belső 

beléptető kapuig tart. A kerítés két kapuját, a főbejárathoz vezető személykaput és a gépkocsi bejárat 

kapuját, üzemidő alatt tárva, nyitva tartják. Üzemidőn kívül bezárják, akár külön-külön is zárhatók 

lennének. Ezzel a telek, pl. éjszaka, teljesen lezárható. 

A terven szereplő, a gazdasági útra épített beléptető kapun át, üzemidő alatt is, csak ellenőrzött 

gépkocsi tud áthaladni.   

A beléptető kapu mögött lévő-, és a hátsó telekhatárt lezáró kerítésszakaszt meglévőként kezeljük. 

Ugyan így az ÉNY-i oldalon lévő, szomszédos telek kerítését is, ez jogilag a szomszéd terület kerítése. 

 Az üzem gazdasági udvarát belső kerítéssel határoljuk, az épületek és a telekhatár között. 

 

H o m l o k z a t k é p z é s : 

A fenti leírásban már szerepelt néhány homlokzatképző anyag, itt összegezném: 

 

Penge oromfalak:   nyerstégla burkolat  világos, rózsás okkeres színű 

 

Homlokzati falak: 

 Fogadó- és Üzemépület  kőporos vakolat   rusztikus textura, középszürke  

 

Konyhaépület   kőporos vakolat   rusztikus textura, középszürke  

BETONYP burkolat  natúr 

cementpépes dörzsölés  meszelés, látszó falazási rajz 

 

Lábazatok:    BETONYP burkolat  natúr 

 

Nyílászárók: 

 Fogadóépület 

  Bejáratok  hőhídmentes alumínium porszórt élénkzöld 

  Ablakok  faszerkezetek   natúr pácolt 

  Szellőző rácsok  acélszerkezetek   porszórt középkék 

 

Üzem- és Konyhaépület 

  Kapuk   acélszerkezetek   porszórt középkék 

  Ablakok  hőhídmentes alumínium porszórt középkék 

  Szellőző rácsok  acélszerkezetek   porszórt középkék 

Élvédők  acélszerkezetek   porszórt középkék 

Tetőzetek: 

 Kerékpár- és babakocsi tárolók edzett üveg-acél szerkezet porszórt középkék  

Félnyeregtetők   trapézlemez héjazat   porszórt középkék 

     túlnyúló, látszó szarufák natúr pácolt 

 

Belső padozatok burkolatai helyiségenként követhetők a helyiség kimutatásban.  

 

A   h e l y i s é g k i m u t a t á s, a tervezett helyiségek  - megnevezését,  

- padlóburkolatát,  

- hasznos alapterületét és  

- álmennyezet igényét foglalja össze.  

A helyiségeket a tervezett rétegrendeknek megfelelően csoportosítottuk, számoztuk. 
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ÉPÜLETEGYSÉG HASZNOS TERÜLET/M2                         

FOGADÉPÜLET 468

ÜZEMÉPÜLET 415

KONYHA ÉPÜLET 598

összesen : 1481

          

Te

Bővítés 189

mindösszesen: 1670

V á r o s i    G a z d a h á z - G y á l    é p ü l e t e g y ü t t e s    
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rtg.     

PF.

MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET

M2

f ö l d s z i n t

PF1 hidegpadlós helyiség kőporcelán     47

gres lap 68

csm. gres lap 64

PF2 melegpadlós helyiség Gamrat PVC 149

PF3 szélfogók szennyfogó sz. 19

PF4 üzemi víz ell. szig. helyiség csm. kőprcelán 5

gres lap 9

csm. gres lap 24

e m e l e t

PF5 lépcső csm. kőprcelán 9

PF6 hidegpadlós helyiség csm. kőprcelán 7

gres lap 9

PF7 üzemi víz ell. szig. helyiség gres lap 15

PF8 szellőző gépház kéreg. beton 43

190 cm alatti terület kéreg. beton 108

PF9 bővítési terület/padlástér Rockwool 189

búvóterek Rockwool 101

Terület összesen: 468

búvóterek 398

f o g a d ó   é p ü l e t                                                                  

                         padozatok  PF rétegrendek                                                                                                                                               
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Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET

M2

TERÜLET

M2

TERÜLET 

M2

ÁLM.     

M2

F01 Szélfogó/főbejárat Kőporcelán 6,24 6,24

F02 Előcsarnok Kőporcelán 30,81 36,83

F03 Közlekedő Kőporcelán 9,75 9,75

F04 Folyosó Gres lap 21,5 21,5

F05 Folyosó Gres lap 30,42 30,42

F06 Teakonyha Gres lap 12,64 12,64

F07 Folyosó/üzemi Csm. gres lap 16,72 16,72

F08

Előtér

Csm. gres lap

6,75

6,75

F09

Tartózkodó

Csm. gres lap

14,5 14,5

F10

Férfi öltöző

Csm. gres lap

14,79

F11

Férfi WC

Csm. gres lap

1,35

F12

Női öltöző

Csm. gres lap

7,18

F13

Előtér

Csm. gres lap

1,13

F14

Női WC

Csm. gres lap

1,26

álm. : 155,35

Terület összesen: 47 65 64 176

f o g a d ó   é p ü l e t   f ö l d s z i n t                                                                

             PF1 hidegpadlós helyiség                                                                                                                                                
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Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET 

M2

ÁLM.     

M2

F15 Pénztár 1. Gamrat PVC 17,67 17,67

F16 Iroda 2. Gamrat PVC 17,67 17,67

F17 Irattár Gamrat PVC 12,64 12,64

F18 Iroda 3. Gamrat PVC 17,67 17,67

F19 Iroda 4. Gamrat PVC 15,49 15,49

F20 Fénymásoló/irattár Gamrat PVC 10,67 10,67

F21 Iroda 5. Gamrat PVC 13,43 13,43

F22 Iroda 6. Gamrat PVC 15,8 15,8

F23 Tárgyaló Gamrat PVC 15,25 15,25

F24 Szerver szoba Gamrat PVC 4,45 4,45

F25 Művez. Iroda 7. Gamrat PVC 7,98 7,98

álm. 148,72

Terület összesen: 149 149

f o g a d ó   é p ü l e t   f ö l d s z i n t                                                                

             PF2 melegpadlós helyiség                                                                                                                                                
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Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET 

M2

ÁLM.     

M2

F26 Szélfogó/irodai Szennyfogó 5,76 5,76

F27 Szélfogó/üzemi Szennyfogó 3,68 3,68

F1/2 Szélfogó/főbejárati Szennyfogó 5,76 5,76

F8/2 Szélfogó/üzemi Szennyfogó 3,48 3,48

álm. : 18,68

Terület összesen: 19

f o g a d ó   é p ü l e t   f ö l d s z i n t                                                                

             PF3 szélfogók                                                                                                                                               

Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET

M2

TERÜLET

M2

TERÜLET

M2

ÁLM.     

M2

F28 Akadálymentes WC Csm. kőporc. 5,1 5,1

F29 Irodai WC blokk Gres lap 4,62 4,62

F30 Irodai WC blokk Gres lap 4,62 4,62

F31

Akm. öltöző, fürdő 

Csm. gres lap

7,7 7,7

F32

Férfi zuhany

Csm. gres lap

5,15

F33

Női zuhany

Csm. gres lap

3,47

F34

Férfi WC

Csm. gres lap

4,16

F35

Női Wc

Csm. gres lap

3,04

álm.: 22,04

Terület összesen: 5 9 24 38

f o g a d ó   é p ü l e t   f ö l d s z i n t                                                                

             PF4 üzemi víz ellen szigetelt helyiség                                                                                                                                                
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Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET

M2

ÁLM.     

M2

F36 Lépcsőház Csm. kőporc. 9,46

álm.: 0

Terület összesen: 9 9

f o g a d ó   é p ü l e t                                                                  

             PF5 lépcső                                                                                                                                                

Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET

M2

TERÜLET

M2

ÁLM.     

M2

F37 Híd Csm. kőporc. 7,25

F38 Raktár Gres lap 9

álm.: 0

Terület összesen: 7 9 16

f o g a d ó   é p ü l e t   e m e l e t                                                                

            PF6 száraz helyiség födémen                                                                                                                                               

Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET

M2

ÁLM.     

M2

F39

Kazánház

Csm. gres lap 15,25

álm.: 0

Terület összesen: 15 15

f o g a d ó   é p ü l e t   e m e l e t                                                                

            PF7 vizes helyiség födémen                                                                                                                                              
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Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET

M2

F40 Szellőző gh. Kérg. beton 43,29

álm.:

Terület összesen: 43

F41 190 cm alatti terület Kérg. beton 107,67

f o g a d ó   é p ü l e t   e m e l e t                                                                

            PF8 szellőző gépház                                                                                                                                               

Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET

M2

F42 Beépíthető tetőtér 1. Rockwool 150,96

F43 Beépíthető tetőtér 2. Rockwool 38,5

Terület összesen: 189

F44 Búvótér /3. szinten Rockwool 62,5

F45 Búvótér/3. szinten Rockwool 38,5

101

f o g a d ó   é p ü l e t   e m e l e t - p a d l á s                                                               

                                                   PF9 padlástér                                                                                                                                               
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rtg.     

PF.

MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET 

M2

PÜ1 zárt helyiségek Kérg. beton 196

PÜ2 javító-, buszgarázs Kérgb. + bev. 27

PÜ3 javító akna Kérgb. + bev. 11

PÜ4 nyitot helyiségek Kérg. beton 176

PÜ5 veszélyes hulladék tároló Kérgb. + bev. 5

Terület összesen: 415

búvóterek 165

ü z e m i   é p ü l e t                                                                  

                         padozatok  PÜ rétegrendek                                                                                                                                               

Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET

M2

ÁLM.     

M2

Ü01 Műhely Kérg. beton 68,55

Ü02 Raktár "T" Kérg. beton 12,2

Ü03 Alkatrész raktár Kérg. beton 42,08

Ü04 Személy gk. garázs Kérg. beton 73,36

Terület összesen: 196

ü z e m i   é p ü l e t                                                                  

             PÜ1 zárt terek                                                                                                                                                

Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET 

M2

ÁLM.     

M2

Ü05 Buszgarázs Kérgb. + bev. 27,4

Terület összesen: 27

ü z e m i   é p ü l e t                                                                  

                PÜ2 javító-, buszgarázs                                                                                                                                                
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Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET

M2

ÁLM.     

M2

Ü06 Szerelőakna Kérgb. + bev. 10,5

Terület összesen: 11

ü z e m i   é p ü l e t                                                                  

                       PÜ3 szerelőakna                                                                                                                                               

Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET

M2

ÁLM.     

M2

Ü07 Manipulációs tér Kérg. beton 30,86

Ü08 Vasraktár Kérg. beton 30,29

Ü09 Nagyautók garázsa Kérg. beton 115,15

Terület összesen: 176

ü z e m i   é p ü l e t                                                                  

             PÜ4 nyitott terek                                                                                                                                                

Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET

M2

ÁLM.     

M2

Ü10 Veszélyes hulladék tároló Kérgb. + bev. 4,8

Terület összesen: 5

ü z e m i   é p ü l e t                                                                  

            PÜ5 veszélyes hulladék tároló                                                                                                                                                
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rtg.     

PK.

MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET

M2

f ö l d s z i n t

PK1 melegpadlós helyiség Gamrat  PVC 14

PK2 vizes helyiség csm. gres lap 344

PK3 száraz helyiség csm. gres lap 65

PK4 mélyhűtő simított beton 17

PK5 szélfogó szennyfogó sz. 4

e m e l e t

PK6 lépcső csm. gres lap 17

PK7 száraz helyiség csm. gres lap 35

PK8 vizes helyiség csm. gres lap 23

t e t ő t é r

PK9 vizes helyiség csm. gres lap 79

Terület összesen: 598

k o n y h a   é p ü l e t                                                                  

              padozatok  PK rétegrendek                                                                                                                                               

Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET 

M2

ÁLM.     

M2

K01 Élelmezés iroda Gramat  PVC 14,41 14,41

álm. : 14

Terület összesen: 14

k o n y h a   é p ü l e t   f ö l d s z i n t                                                                

             PK1 melegpadló                                                                                                                                                
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Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET

M2

ÁLM.     

M2

K02 Átvevő Csm. gres lap 18,9 18,9

K03 Folyosó Csm. gres lap 25,22 25,22

K04 Folyosó Csm. gres lap 7,88 7,88

K05 Folyosó Csm. gres lap 18,96 18,96

K06 Főzőkonyha Csm. gres lap 98,06 98,06

K07 Tésztakonyha Csm. gres lap 22,77 22,77

K08 Regeli- és hidegkonyha Csm. gres lap 14,98 14,98

K09 Üzemi edénymosogató Csm. gres lap 18,91 18,91

K10 Göngyöleg raktár Csm. gres lap 14,11 14,11

K11 Szárazáru raktár Csm. gres lap 16,45 16,45

K12 Zöldségelőkészítő Csm. gres lap 12,68 12,68

K13 Húselőkészítő Csm. gres lap 14,04 14,04

K14 Tojáselőkészítő Csm. gres lap 7,26 7,27

K15 Szállítóedény mosogató Csm. gres lap 8,15 8,15

K16 Szállítóedény tároló Csm. gres lap 5,74 5,74

K17 Szállítóedény tároló/külső Csm. gres lap 7,72 7,72

K18 Átadó Csm. gres lap 11,1 11,1

K19 Hulladéktároló Csm. gres lap 13,8 13,8

K20 Személyzeti WC Csm. gres lap 3,91 3,91

K21 Tisztítószer raktár Csm. gres lap 3,06 3,06

álm. : 344

Terület összesen: 344

k o n y h a   é p ü l e t   f ö l d s z i n t                                                                

             PK2 vizes helyiség                                                                                                                                                
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Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET

M2

ÁLM.     

M2

K22 Személyzeti étkező Csm. gres lap 11,15 11,15

K23 Fogyóeszköz raktár Csm. gres lap 10,69 10,69

K24 Kéziraktár Csm. gres lap 6,93 6,93

K25 Pékáru raktár Csm. gres lap 8,93 8,93

K26 Földesáru hűtőkamra Csm. gres lap 8,95

K27 Húshűtő kamra Csm. gres lap 10,45

K28 Tejtermék hűtőkamra Csm. gres lap 8,24

álm. : 38

Terület összesen: 65

k o n y h a   é p ü l e t   f ö l d s z i n t                                                                

             PK3 száraz helyiség                                                                                                                                                

Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET 

M2

PANEL 

FÖD.   

M2

K29 Mélyhűtő kamra betonsimítás 17,34

álm. : 0

Terület összesen: 17

k o n y h a   é p ü l e t   f ö l d s z i n t                                                                

             PK4 mélyhűtő                                                                                                                                                
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Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET 

M2

PANEL 

FÖD.   

M2

K30 Szélfogó szennyfogó 4,31

álm. : 0

Terület összesen: 4

k o n y h a   é p ü l e t   f ö l d s z i n t                                                                

             PK5 szélfogó                                                                                                                                                

Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET

M2

ÁLM.     

M2

K31 Lépcsőház Csm. gres lap 7,94

K32 Lépcsőház Csm. gres lap 7,04

K33 Lépcsőház Csm. gres lap 2,35

álm. : 0

Terület összesen: 17

k o n y h a   é p ü l e t                                                                  

              PK6 lépcső                                                                                                                                                
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Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET

M2

ÁLM.     

M2

K34

Folyosó

Csm. gres lap 9,89

K35

Ffi öltöző

Csm. gres lap 9,47

K36

Női öltözőWC

Csm. gres lap 14

K37

Előtér

Csm. gres lap 1,55

álm. : 0

Terület összesen: 35

k o n y h a   é p ü l e t   e m e l e t                                                                

             PK7 száraz helyiség/alsó födém                                                                                                                                               

Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET/

M2

ÁLM.     

M2

K38

Ffi zuhany-mosdó

Csm. gres lap 3,36

K39

water closer

Csm. gres lap 1,56

K40

Női zuhany

Csm. gres lap 5,06

K41

Női mosdó

Csm. gres lap 3,24

K42

water closer

Csm. gres lap 1,62

K43

Mosókonyha

Csm. gres lap 8,25

álm. : 0

Terület összesen: 23

k o n y h a   é p ü l e t   e m e l e t                                                                

    PK8 vizes helyiség / alsó födém                                                                                                                                              



Y b l   T e r v e z ő   Kft.                                                                               Városi Gazdaház-Gyál                          

1052 Bp. Bécsi u.1.  www.yblterv.hu                                                     2014.05.13.               tsz:               01-10-13. 

                                                                                                                                             

22 
Városi Gazdaház – Gyál – P R O G R A M T E R V – 2                 T.Sz.: 01-10-13. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ssz. MEGNEVEZÉS PADOZAT TERÜLET/

M2

ÁLM.     

M2

K44

Előtér /tak.szer szekrény

Csm. gres lap 5,06

K45

Szennyesruha raktár

Csm. gres lap 5,83

K46

Kazánház

Csm. gres lap 5,83

K47

Szellőző gh.

Csm. gres lap 62,17

álm. : 0

Terület összesen: 79

k o n y h a   é p ü l e t  - fölső födém                                                               

    PK9 vizes helyiség / fölső födém                                                                                                                                              
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r é t e g r e n d e k 

2360 GYÁL, BARTÓK BÉLA utca, HRSZ. 4379/9 – TÖBBFUNKCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLETEGYÜTES – PROGRAMTERV – 2 

 

T E R V E Z E T T   R É T E G R E N D E K  A  F O G A D Ó   É P Ü L E T B E N 

P     :  P A D O Z A T O K         PF  :  PADOZATOK a Fogadó épületben 

 

f ö l d s z i n t : 

 

PF1 HIDEGPADLÓK                          szint: + 0,00 m 

1,70 cm Kőporcelán ragasztással, aljzattal együtt dilatálva.   

vagy: 1,70 cm Gres lap, ragasztással, aljzattal együtt dilatálva.    

vagy: 1,70 cm Csúszásmentes gres lap, ragasztással.      

0,30 cm  Önterülő padlókiegyenlítő rtg. 

8,00 cm Aljzatbeton, acélháló erősítéssel.       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-  1 rtg. technológiai szigetelés. 

           10,00 cm Lépésálló hőszigetelés. 

-  Talajpára elleni szigetelő lemez. 

-  Kellősítő rtg.       szint:- 0,20 m 

          15,00 cm  Vasalt aljzat, statikai számítás szerint méretezve.             

1,00 cm Kiegyenlítő nyomott lemez (DÖRKEN DELTA-MS 500)  

          110-70 cm Tömörített homokos kavics       tömörítés:…………………. 

  Termett talaj (20 cm humusz rtg. letermelés után). 

         146-106 cm                      szint:- 1,46 m és - 1,06 m között 

PF2 MELEGPADLÓ                                                            szint: + 0,00 m 

0,20 cm Gamrat, homogén PVC                 

0,30 cm  Önterülő padlókiegyenlítő rtg. 

1,50 cm Cementsimítás, aljzatkiegyenlítő rtg. 

8,00 cm Aljzatbeton, acélháló erősítéssel.       

továbbiakban mint PF1 

PF3 SZÉLFOGÓ                                         szint: + 0,00 m 

1,70 cm Kiemelhető szennyfogó szőnyeg. 

0,30 cm Víznyomás-álló, elasztikus kenhető szigetelés, összefolyóhoz csatlakoztatva.  

8,00 cm Aljzatbeton, acélháló erősítéssel.       

továbbiakban mint PF1 

PF4  ÜZEMI VÍZ ELLEN SZIGETELT PADLÓK                szint: + 0,00 m 

1,70 cm Csúszásmentes kőporcelán burkolat, ragasztással.   

vagy: 1,70 cm Gres lap burkolat, ragasztással.            

vagy: 1,70 cm Csúszásmentes gres lap burkolat, ragasztással.     

0,30 cm Víznyomás-álló, elasztikus kenhető szigetelés, összefolyóhoz csatlakoztatva.  

8-6 cm  Lejtbeton, acélháló erősítéssel.       

továbbiakban mint PF1 

 

e m e l e t :   

 

PF5 LÉPCSŐ        szint: +0,00 m-től + 3,41 m-ig 

1,70 cm Csúszásmentes kőporcelán burkolat, ragasztással.   

0,30 cm  Önterülő padlókiegyenlítő rtg. 

           20,00 cm Vasbeton lépcső, statikai számítás szerint méretezve. 

          22,00 cm             
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PF6 HIDEGPADLÓ FÖDÉMEN                            szint: + 3,41 m 

1,70 cm Csúszásmentes kőporcelán burkolat, ragasztással.   

vagy: 1,70 cm Gres lap burkolat, ragasztással.        

0,30 cm  Önterülő padlókiegyenlítő rtg. 

5,00 cm Aljzatbeton.        

-  1 rtg. technológiai szigetelés. 

            4,00 cm Lépésálló hangszigetelés. 

           20,00 cm Vasbeton födémlemez, statikai számítás szerint méretezve. 

          31,00 cm              zsal.szint: +3,10 m 

PF7  ÜZEMI VÍZ ELLEN SZIGETELT PADLÓ FÖDÉMEN              szint: + 3,41 m 

 1,70 cm Csúszásmentes gres lap burkolat, ragasztással.     

0,30 cm Víznyomás-álló, elasztikus kenhető szigetelés, összefolyóhoz csatlakoztatva.  

5-3 cm  Aljzatbeton, 1 %-os lejtésben.   

-  1 rtg. technológiai szigetelés. 

            4,00 cm Lépésálló hangszigetelés. 

           20,00 cm Vasbeton födémlemez, statikai számítás szerint méretezve.  

          31,00 cm              zsal.szint: +3,10 m 

PF8  PADLÁSTÉR / SZELLŐZŐ GH.                 szint: + 3,41 m 

7,00 cm Kérgesített felületű aljzatbeton.                

-  1 rtg. technológiai szigetelés. 

            4,00 cm Lépésálló hő- és hangszigetelés. 

-  1 rtg. Párazáró fólia. 

           20,00 cm Vasbeton födémlemez, statikai számítás szerint méretezve.  

          31,00 cm              zsal.szint: +3,10 m 

 

p a d l á s t é r : 

 

PF9  HIDEGPADLÁS                     szint: + 3,50 m és + 6,75 m 

          10+10 cm Rockwool, felső oldalon kasírozott hőszigetelés.     

-  1 rtg. Párazáró fólia. 

           20,00 cm Vasbeton födémlemez, statikai számítás szerint méretezve.  

          40,00 cm              zsal.szint: +3,10 m 

     zsal.szint: +6,35 m 

 

H    :  H É J A Z A T O K     HF :  HÉJAZAT a Fogadó épületben 

 

HF1 HIDEGTETŐ                                   

4,00 cm  Trapézlemez héjazat.    

          15,00 cm  100/150 mm-es szelemen,  (l=1,60 m), ….. cm-ként. 

          28,00 cm  Szarufa 120/280 mm-es (előzetes adat).  

          47,00 cm 

HF2 HIDEGTETŐ BŐVÍTÉSI TERÜLET FÖLÖTT                                  

4,00 cm  Trapézlemez héjazat.    

          10,00 cm  Légrés-, ill. szelemen irányú 50/100 mm-es fapalló (l=1,60 m), ….. cm-ként. 

5,00 cm  Légrés-, ill. szarufa irányú 100/50 mm-es „ellenléc”. 

-  1 rtg. Páraáteresztő fólia. 

          28,00 cm  Szarufa 120/280 mm-es (előzetes adat).  

          47,00 cm 
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HF3 SZÉLFOGÓ FÖDÉM                           szint: + 3,58 m-től + 3,55 m-ig 

1,70 cm Fagyálló gres lap burkolat, ragasztással.       

4-7  cm  Szűrőbeton, 1 % lejtetést adó felülettel, ellenlejtésben.  

2,00 cm Szivárgó elvezető rtg. nyomott felével fölfelé fektetve. 

0,30 cm  Csapadékvíz elleni egyrétegű vastaglemez. 

           10,00 cm Lépésálló hőszigetelés. 

          10-4 cm  Lejtbeton, 2 % lejtést adó felülettel.        

-  1 rtg. párazáró fólia. 

           20,00 cm Vasbeton födémlemez, statikai számítás szerint méretezve.  

          48-45 cm              zsal.szint: +3,10 m 

 

F     :  F A L A Z A T O K            FF  :  FALAZATOK a Fogadó épületben 

 

FF1 HOMLOKZATI LÁBAZAT            

 1,60 cm BETONYP burkolat, natúr.  

1,00 cm Kiegyenlítő nyomott lemez (DÖRKEN DELTA-MS 500), szellőztetett rtg.  

-  Talajpára elleni szigetelő lemez.           

-  Kellősítő rtg.             

          37,50 cm  PORFIX Plus (P2-420) falazó idom 

           40,00 cm (Belső vakolat, falburkolat) 

FF2 HOMLOKZATI FALAZAT       

2,50 cm  Kőporos homlokzatvakolat. 

          37,50 cm  PORFIX Plus (P2-420) falazó idom 

           40,00 cm (Belső vakolat, falburkolat) 

 

 

T E R V E Z E T T   R É T E G R E N D E K  AZ  Ü Z E M I   É P Ü L E T E K B E N 

P     :  P A D O Z A T O K    PÜ  :  PADOZATOK az Üzemi épületekben 

 

PÜ1 ZÁRT TEREK ÜZEMI PADOZATA                                szint: + 0,00 m és + 0, 25 m 

  15,00 cm Kérgesített felületű vasalt aljzat.                

-  1 rtg. technológiai szigetelés. 

               5,00 cm Lépésálló hőszigetelés. 

-  Talajpára elleni szigetelő lemez.          szint:- 0,20 m és + 0,05 m 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-  Kellősítő rtg.             

           15,00 cm Vasalt aljzat, statikai számítás szerint méretezve.             

1,00 cm Kiegyenlítő nyomott lemez (DÖRKEN DELTA-MS 500)  

          70-20 cm  Tömörített homokos kavics,       tömörítés:…………………. 

  Termett talaj (20 cm humusz rtg. letermelés után). 

          106-56 cm                      szint:- 1,06 m és - 0,56 m között 

PÜ2 JAVÍTÓ GARÁZS PADOZATA                                            szint: + 0,00 m  

          14,00 cm  Kérgesített felületű vasalt aljzat, lejtésben kialakítva, vegyszerálló bevonattal.             

1,00 cm Szigetelést védő nyomott lemez (DÖRKEN DELTA-MS 500), oldalt fölhajtva  

-  1 rtg. kármentő teknőszigetelés, oldalfalra fölhajtva.  

             5,00 cm Lépésálló hőszigetelés. 

-  Talajpára elleni szigetelő lemez.      szint:- 0,20 m 

továbbiakban mint PÜ1 
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PÜ3 SZERELŐAKNA és AKNAFAL                 szint: - 1,40 m 

          10,00 cm  Kérgesített felületű vasalt aljzat, vegyszerálló bevonattal.             

            1,00 cm  Szigetelést védő nyomott lemez (DÖRKEN DELTA-MS 500), oldalt fölhajtva  

-  1 rtg. kármentő teknőszigetelés, oldalfalra fölhajtva. 

          10-4,0 cm Lejtbeton (oldalfalon 10 cm vtg.).  

-  1 rtg. technológiai szigetelés. 

             5,00 cm Lépésálló hőszigetelés. 

-  Talajpára elleni szigetelő lemez.      szint:- 1,66 m 

továbbiakban mint PÜ1 

PÜ4 NYITOTT TEREK ÜZEMI PADOZATA                                                   szint: + 0,00 m 

  17,00 cm Kérgesített felületű vasalt aljzat, lejtésben kialakítva.                

  3,00 cm Szigetelést védő homokszórás. 

-  Talajpára elleni szigetelő lemez.      szint:- 0,20 m 

továbbiakban mint PÜ1 

PÜ5 VESZÉLYES HULLADÉK TÁROLÓ                             szint: + 0,00 m 

          10,00 cm Kérgesített felületű vasalt aljzat, vegyszerálló bevonattal.                

  1,00 cm Szigetelést védő nyomott lemez (DÖRKEN DELTA-MS 500), oldalt fölhajtva  

-  1 rtg. kármentő teknőszigetelés, oldalfalra fölhajtva.  

               6,00 cm Aljzatbeton, + 0,20 m magas teknő kialakítással. 

  3,00 cm Szigetelést védő homokszórás. 

-  Talajpára elleni szigetelő lemez.      szint:- 0,20 m 

továbbiakban mint PÜ1 

 

H    :  H É J A Z A T O K        HÜ :  HÉJAZAT az Üzemépületben 

 

HÜ1 HIDEGTETŐ                                    

4,00 cm  Trapézlemez héjazat.    

          15,00 cm  100/150 mm-es szelemen,  (l=1,60 m), ….. cm-ként. 

          28,00 cm  Szarufa 120/280 mm-es (előzetes adat).  

          47,00 cm 

HÜ2 MELEGTETŐ                                  

4,00 cm  Trapézlemez héjazat.    

          10,00 cm  Légrés-, ill. szelemen irányú 50/100 mm-es fapalló (l=1,60 m), ….. cm-ként. 

5,00 cm  Légrés-, ill. szarufa irányú 100/50 mm-es „ellenléc”. 

-  1 rtg. Páraáteresztő fólia, belógatva. 

8,00 cm  Légrés. 

         10+10 cm  Rockwool kőzetgyapot-, 120/280 mm-es szarufa között (előzetes adat).  

-  1 rtg. Párazáró fólia. 

          10,00 cm  Inst. sáv-, ill. szelemen irányú 50/100 mm-es lécezés (l=1,60 m), ….. cm-ként. 

Szarufák alatt 100 mm-es hőszigetelő sáv, hőhídmegszakítás. 

2,50 cm  Légrés-, ill. szarufa irányú 50/25 mm-es stafliváz, 40 cm-ként. 

2,50 cm  Kettős gipszkarton burkolat. 

           62,0 cm 
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F     :  F A L A Z A T O K            FF  :  FALAZATOK az Üzem épületben 

 

FÜ1 HOMLOKZATI LÁBAZAT            

 1,60 cm BETONYP burkolat, natúr.  

1,00 cm Kiegyenlítő nyomott lemez (DÖRKEN DELTA-MS 500), szellőztetett rtg.  

-  Talajpára elleni szigetelő lemez.           

-  Kellősítő rtg.             

          37,50 cm  PORFIX Plus (P2-420) falazó idom 

           40,00 cm (Belső vakolat, falburkolat) 

FÜ2 HOMLOKZATI FALAZAT       

2,50 cm  Kőporos homlokzatvakolat. 

          37,50 cm  PORFIX Plus (P2-420) falazó idom 

           40,00 cm (Belső vakolat, falburkolat) 

 

 

 

T E R V E Z E T T   R É T E G R E N D E K  A  K O N Y H A   É P Ü L E T B E N 

P     :  P A D O Z A T O K    PK  :  PADOZATOK a Konyha épületben 

 

f ö l d s z i n t :   

 

PK1 MELEGPADLÓ                   szint: + 1,25 m 

0,20 cm Gamrat, homogén PVC                 

0,30 cm  Önterülő padlókiegyenlítő rtg. 

1,50 cm Cementsimítás, aljzatkiegyenlítő rtg. 

8,00 cm Aljzatbeton, acélháló erősítéssel.       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-  1 rtg. technológiai szigetelés. 

           10,00 cm Lépésálló hőszigetelés. 

-  Talajpára elleni szigetelő lemez. 

-  Kellősítő rtg.                   szint: + 1,05 m 

          15,00 cm  Vasalt aljzat, statikai számítás szerint méretezve.             

1,00 cm Kiegyenlítő nyomott lemez (DÖRKEN DELTA-MS 500)  

          135-53 cm Tömörített homokos kavics,       tömörítés:…………………. 

  Termett talaj (20 cm humusz rtg. letermelés után). 

         171-89 cm                     szint:- 0,46 m és + 0,36 m között 

PK2  ÜZEMI VÍZ ELLEN SZIGETELT PADLÓK                szint: + 1,25 m 

 1,70 cm Csúszásmentes gres lap, ragasztással.      

0,30 cm Víznyomás-álló, elasztikus kenhető szigetelés, összefolyóhoz csatlakoztatva.  

8-6 cm  Lejtbeton, acélháló erősítéssel.       

továbbiakban mint PK1 

PK3 HIDEGPADLÓK                   szint: + 1,25 m 

 1,70 cm Csúszásmentes gres lap, ragasztással.      

0,30 cm  Önterülő padlókiegyenlítő rtg. 

8,00 cm Aljzatbeton, acélháló erősítéssel.       

továbbiakban mint PK1 
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PK4 MÉLYHŰTŐKAMRA                   szint: + 1,21 m 

0,30 cm  Önterülő padlókiegyenlítő rtg. 

5,70 cm Aljzatbeton, acélháló erősítéssel.       

továbbiakban mint PK1 

PK5 SZEMÉLYZETI SZÉLFOGÓ                     szint: + 1,25 m 

1,70 cm Kiemelhető szennyfogó szőnyeg. 

0,30 cm Víznyomás-álló, elasztikus kenhető szigetelés, összefolyóhoz csatlakoztatva.  

8,00 cm Aljzatbeton, acélháló erősítéssel.       

továbbiakban mint PK1 

 

e m e l e t :   

 

PK6 LÉPCSŐ       szint: +1,25 m-től + 6,45 m-ig 

 1,70 cm Csúszásmentes gres lapburkolat, ragasztással.     

0,30 cm  Önterülő padlókiegyenlítő rtg. 

           20,00 cm Vasbeton lépcső, statikai számítás szerint méretezve.  

          22,00 cm             

PK7 HIDEGPADLÓ ALSÓ FÖDÉMEN                         szint: + 5,15 m 

1,70 cm Gres lap burkolat, ragasztással.        

0,30 cm  Önterülő padlókiegyenlítő rtg. 

6,00 cm Aljzatbeton, acélháló erősítéssel.        

-  1 rtg. technológiai szigetelés. 

            2,00 cm Lépésálló hangszigetelés. 

           20,00 cm Vasbeton födémlemez, statikai számítás szerint méretezve.  

          30,00 cm              zsal.szint: +4,85 m 

PK8 ÜZEMI VÍZ ELLEN SZIGETELT PADLÓ ALSÓ FÖDÉMEN                szint: + 5,15 m 

 1,70 cm Csúszásmentes gres lap burkolat, ragasztással.     

0,30 cm Víznyomás-álló, elasztikus kenhető szigetelés, összefolyóhoz csatlakoztatva.  

6-4 cm  Aljzatbeton, 1 %-os lejtésben, acélháló erősítéssel.   

-  1 rtg. technológiai szigetelés. 

            2,00 cm Lépésálló hangszigetelés. 

           20,00 cm Vasbeton födémlemez, statikai számítás szerint méretezve.  

          30,00 cm              zsal.szint: +4,85 m 

PK9 ÜZEMI VÍZ ELLEN SZIGETELT PADLÓ FÖLSŐ FÖDÉMEN                 szint: + 6,45 m 

1,70 cm Gres lap burkolat, ragasztással.        

0,30 cm  Önterülő padlókiegyenlítő rtg. 

9-6 cm  Aljzatbeton, 1 %-os lejtésben, acélháló erősítéssel.   

-  1 rtg. technológiai szigetelés. 

            4,00 cm Lépésálló hangszigetelés. 

           20,00 cm Vasbeton födémlemez, statikai számítás szerint méretezve.  

          35,00 cm              zsal.szint: +6,10 m 

 

H    :  H É J A Z A T O K      HK :  HÉJAZAT a Konyhaépületben 

 

HK1 HIDEGTETŐ / TULNYÚLÁSOK                                   

4,00 cm  Trapézlemez héjazat.    

          15,00 cm  100/150 mm-es szelemen,  (l=1,60 m), ….. cm-ként. 

          28,00 cm  Szarufa 120/280 mm-es (előzetes adat).  

          47,00 cm 



Y b l   T e r v e z ő   Kft.                                                                               Városi Gazdaház-Gyál                          
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HK2 MELEGTETŐ                                  

4,00 cm  Trapézlemez héjazat.    

          10,00 cm  Légrés-, ill. szelemen irányú 50/100 mm-es fapalló (l=1,60 m), ….. cm-ként. 

5,00 cm  Légrés-, ill. szarufa irányú 100/50 mm-es „ellenléc”. 

-  1 rtg. Páraáteresztő fólia, belógatva. 

8,00 cm  Légrés. 

         10+10 cm  Rockwool kőzetgyapot-, 120/280 mm-es szarufa között (előzetes adat).  

-  1 rtg. Párazáró fólia. 

          10,00 cm  Inst. sáv-, ill. szelemen irányú 50/100 mm-es lécezés (l=1,60 m), ….. cm-ként. 

Szarufák alatt 100 mm-es hőszigetelő sáv, hőhídmegszakítás. 

2,50 cm  Légrés-, ill. szarufa irányú 50/25 mm-es stafliváz, 40 cm-ként. 

2,50 cm  Kettős gipszkarton burkolat. 

           62,0 cm 

 

F     :  F A L A Z A T O K            FF  :  FALAZATOK a Konyha épületben 

 

FK1 HOMLOKZATI LÁBAZAT            

 1,60 cm BETONYP burkolat, natúr.  

1,00 cm Kiegyenlítő nyomott lemez (DÖRKEN DELTA-MS 500), szellőztetett rtg.  

-  Talajpára elleni szigetelő lemez.           

-  Kellősítő rtg.             

          37,50 cm  PORFIX Plus (P2-420) falazó idom 

           40,00 cm (Belső vakolat, falburkolat) 

FK2 HOMLOKZATI FALAZAT       

2,50 cm  Kőporos homlokzatvakolat. 

          37,50 cm  PORFIX Plus (P2-420) falazó idom 

           40,00 cm (Belső vakolat, falburkolat) 

FK3 HOMLOKZATI FALAZAT       

-  Cementpépes bedörzsölés, meszeléssel.             

          37,50 cm  PORFIX Plus (P2-420) falazó idom 

           37,50 cm (Belső vakolat, falburkolat) 

FK4 BURKOLT HOMLOKZAT / RÁMPA OLDALON      

 1,60 cm BETONYP burkolat, natúr.  

2,40 cm Stafli váz 

          37,50 cm  PORFIX Plus (P2-420) falazó idom 

           41,50 cm (Belső vakolat, falburkolat) 

 

 

  

           
Budapest, 2014. május 13.          N é m e t h   M á r t a 

építész É1 01 3262 
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5.  K ö z l e k e d é s 
2360 GYÁL, BARTÓK BÉLA utca, HRSZ. 4379/9 – TÖBBFUNKCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLETEGYÜTES – PROGRAMTERV – 2 

 

Közlekedési kapcsolatok 

A tervezési terület Gyál, 4379/9 hrsz. ingatlan, mely-a magasabb rendű úthálózatot tekintve- mind a 

Városközpont, mind az M0 és M5 gyorsforgalmi utak felől a Bem József utca-Bartók Béla utca 

útvonalon közelíthető meg. 

A Bartók Béla utca kiszolgálóút, a Bem utca és a Kisfaludy utca közötti szakaszának aszfalt burkolata 

jellemzően 6,00 m szélességű. Az útpálya csapadékvíz-elvezetését kétoldali nyílt árok biztosítja, mely 

a Gazdaháznak helyet biztosító ingatlan előtt mindkét oldalon feltöltésre került. Az utcában járda 

nem épült ki, közvilágítás az út DNY-i, a tervezési területtel átellenes oldalán került kiépítésre. 

A Gazdaház belső közlekedése 

A telek jelenleg közúti kapcsolattal nem rendelkezik. A Bartók Béla utcához csatlakozó tervezett 

kapubehajtó a telek DK-i, Bem utca felőli oldalán kerül kialakításra. A behajtó 5,50 m szélességgel, 

illetve – a tehergépjármű-forgalomra való tekintettel – 6,00 m-es lekerekítő ívekkel kapcsolódika 

közút aszfalt burkolatához. Az ingatlan belső útjai és parkolói a közforgalom elől elzárt magánútként 

kerülnek kialakításra. 

A telken belüli épületek megközelítését a DK-i telekhatárral párhuzamosan tervezett, mintegy 120 m 

hosszúságú, 5,50 m-es széles, beton térkő burkolatú út biztosítja. Ehhez közel merőlegesen 

csatlakozik a telekhatártól kb. 9 m-re (a közút tengelyétől kb. 17 m-re) a fogadóépület homlokzata 

előtti parkolók megközelítését biztosító 6,00 m-es, szintén beton térkő burkolatú út, valamint kb. 80 

m-re az üzemi épületben található garázsokhoz, illetve a deponáló udvarhoz vezető út. Ez utóbbi két 

útszakasz burkolata a megrendelői diszpozíciónak megfelelően aszfalt burkolatú. A garázsokhoz 

vezető út burkolata 5,50 m, míg az erre merőleges deponáló udvar megközelítését biztosító út 4,50 

m szélességű.  

A telekhatárral párhuzamosan vezetett út hátsó harmada a konyhaépület átadó-átvevő rámpájához 

való eljutást szolgálja ki. 

A belső utak csatlakoztatása 3,00 – 4,50 m sugarú lekerekítő ívekkel történik. 

A telken belüli utak geometriája a személygépjárművek, a 3,5 t össztömeget meg nem haladó 

járművek, valamint max. 22+1 fős autóbuszok (és az ennek méretét meg nem haladó 

tehergépjárművek) közlekedését biztosítja.  

A konyhaépületbe történő szállításnál a tehergépjárművek méretét korlátozza a rámpa előtt 

rendelkezésre álló terület kb. 9,0 m-es szélessége, mely –a rámpára való merőleges ráállás révén- 

alapvetően meghatározza a szállításra alkalmazható járművek méretét. 

Parkolás 

A telken belül az utcafronttal párhuzamosan a fogadóépület előtt 11 db 2,50 x 5,00 m-es merőleges 
beállású parkoló, valamint 1 db, mozgáskorlátozottak számára kijelölt 3,40 x 5,00 m-es várakozóhely 
tervezett. A parkolók megközelíthetőségét 6,00 m szélességű út biztosítja. 
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További 4 db, 5,50 x 2,30 m méretű párhuzamos parkoló kerül kialakításra a fő kiszolgáló úton a 

fogadóépület melletti szakaszon. 

Pályaszerkezetek 

A belső utak pályaszerkezetét a programterv a 7,5 t össztömeget meghaladó tehergépjárművek 

forgalmának hiányában indokolt „A” (nagyon könnyű) forgalmi terhelési osztálytól eltérően a 

Megrendelői diszpozíció alapján erősebb, „C” (közepes) terhelési osztálynak megfelelő 

pályaszerkezettel tartalmazza. 

A telken belüli gépjárművek számára kijelölt felületek (utak és parkolók), valamint a járdák 

jellemzően betonkő burkolatot kapnak, kivétel ez alól az üzemi épület garázsaihoz és a deponáló 

udvarhoz vezető út, ahol a Megrendelői diszpozíciónak megfelelően aszfalt burkolat tervezett. 

A fent leírtak figyelembe vételével a javasolt pályaszerkezetek a következők: 

- betonkő útburkolat 

8 cm beton térkő  

3 cm zúzalékágyazat 

20 cm Ckt-4 cementstabilizált alapréteg 

15 cm FZKA 0/32 zúzottkő alap 

25 cm HK ágyazat 

1 rtg geotextília 

 
- aszfalt útburkolat 

4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg 

7 cm AC-22 aszfalt kötőréteg 

20 cm Ckt-4 cementstabilizált alapréteg 

25 cm HK ágyazat 

1 rtg geotextília 

 
- parkolók betonkő burkolata 

8 cm beton térkő  

3 cm zúzalékágyazat 

15 cm Ckt-4 cementstabilizált alapréteg 

25 cm HK ágyazat 

1 rtg geotextília 
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- járdaburkolat 

6 cm beton térkő  

3 cm zúzalékágyazat 

15 cm Ckt-4 cementstabilizált alapréteg 

15 cm HK ágyazat 

 

Méret- és mennyiségszámítás 

A DK-i telekhatárral párhuzamos út felülete:   652 m2 

A DK-i telekhatárral párhuzamos út menti parkolók:  51 m2 

Útpadka:      125 m2 

Fogadóépület homlokzata előtti útpálya:   205 m2 

Fogadóépület előtti parkolók:     155 m2 

Üzemi épület betonkő útcsatlakozása:   34 m2 

Üzemi épület aszfalt burkolatú belső udvara:  395 m2 

Üzemi épülethez kapcsolódó deponáló udvar:  169 m2 

Konyhaépület rakodórámpája előtti terület:    47 m2 

Járdaburkolatok:     204 m2 

 

Költségbecslés (az árak nettó árak, és HUF-ban értendők) 

Alépítményi munkák  

 Földmű kialakítása, védő- és talajjavító réteg készítése:  9.400.000 Ft 

 Padkaépítés:           100.000 Ft 

Pályaszerkezeti rétegek 

 Folytonos szemeloszlású zúzottkőalap készítése  2.200.000 Ft 

 Cementes stabilizációjú burkolatalap készítése   7.100.000 Ft 

 Aszfalt pályaszerkezeti réteg építése:    3.500.000 Ft 

 Beton térkő útburkolat építése:                 10.600.000 Ft 

 Beton térkő járdaburkolat építése:    1.800.000 Ft 

 Kiemelt szegély, vagy „K” szegély építése:   1.100.000 Ft 

 Süllyesztett szegély építése:     1.150.000 Ft 

 Kerti szegély építése:         300.000 Ft 

ÖSSZESEN (nettó):                 37.250.000 Ft 
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6.   K o n y h a t e c h n o l ó g i a 
2360 GYÁL, BARTÓK BÉLA utca, HRSZ. 4379/9 – TÖBBFUNKCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLETEGYÜTES ÉPÍTÉSE – PROGRAMTERV  

 
 

GYÁLI GAZDAHÁZ 
2500 ADAGOS TERMELŐKONYHA 
 
ÜZEMELÉSI KONCEPCIÓ 
 
Előzmények 
 

A Gyáli-Városgazda Kft. (2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 44.) megbízást adott egy Gazdaház tervezésére, melyben 
helyet kapna egy 2500 adagos termelő konya, amivel az önkormányzat központosítani szeretné a közétkeztetési és szociális  
ellátási feladatait egyetlen, jól felszerelt intézménybe , mely feladatokat jelenleg a szétszórtan, egyes intézményeken belül 
működő, elavult berendezésekkel dolgozó főzőkonyhákkal old meg. 
Ezzel azonos minőségű ellátást tud biztosítani minden intézmény számára, valamint a termelési költségek is jelentős 
mértékben racionalizálhatók, csökkenthetők. 
 
Fenti tervezési feladat konyhatechnológiai részét cégünk nyerte el. 
 
A rendelkezésünkre bocsátott építészeti kialakítások és üzemelés-technikai adatok alapján állítottuk össze a tervezési 
programot. 
 
A termelőüzem alapvető működése a következő sémára épül: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minden egyes rész folyamathoz megfelelő méretű és funkciójú üzemi terület tartozik. Ezekből az egymásra épülő 
munkafolyamatokból és a hozzájuk rendelt helyiségekből áll össze a teljes konyhaüzem a többi kiszolgáló térrel – szociális 
blokk, vezetői iroda, tisztítószer tárolás, hulladék kezelés/tárolás,  - együtt. 
 
Az egyes munkafolyamatokhoz tartozó- és egyéb kiszolgáló helyiségek méretét alapvetően a konyhaüzem  tervezett 
maximális kapacitás adata határozza meg. Ezt még az áru beszállítás gyakorisága, az alapanyagok előkészítettségi foka is 
erősen befolyásolhatja. 
 
Mi a tervezéshez egy 2500 adagos termelőkonyha átlag igényeit vettük alapul, figyelemmel a modern technológia adta 
lehetőségekre, az egyre nagyobb hangsúllyal jelentkező környezetkímélő megoldásokra, maximálisan szem előtt tartva a 
gazdaságos üzemelés szempontjait. 
 
Tervezési tapasztalatunkból kiindulva az üzem dolgozói létszámát 20-22 főre becsültük. A szükséges öltözőket, mosdókat a 
konyhaüzemi tér fölött, az első szinten alakítottuk ki. A pihenő/étkező helyiség az üzemi térrel egy szintre került, önálló 
mosdó blokkal. 
 
Az áru beszállítást heti 2-3 alkalomra becsüljük. A raktárak, hűtőkamrák méretezése ehhez az elvhez igazodik. A hűtést 
igénylő alapanyagok tárolását hűtőkamrákban oldjuk meg. Ekkora adagszám mellett minden képen indokoltnak tartjuk ezt a 
megoldást. 
 
A további feldolgozást, tisztítást igénylő alapanyagok hűtött tárolóit összekapcsoltuk az előkészítő terekkel, minimálisra 
csökkentve a felesleges árumozgatást. 
Az egyes előkészítő terek átadó ablakkal közvetlenül a főzőtérhez kapcsolódnak, így a tisztított alapanyagok már ú.n. 
szennyes útvonalakat nem érintenek. 
 
 

áru 

beszállítás 
raktározás 

alapanyag 

tisztítás, 

előkészítés 

ételkészítés 

tálalás, 

csomagolás

s 

étel 

kiszállítás 

szállítóedények

kezelése 
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Az ételkészítés a mi esetünkben három területre bontható. Főzőkonyhára, tésztakonyhára és reggeli/hidegkonyhára. Az 
adagszámra vonatkozó előírásoknak megfelelően külön helyiségként kell kialakítani a Tésztakonyhát. 
Ebben a térben készíthetők a melegkonyhai sütemények, sült tészta ételek (nem ide sorolva a tésztafőzést). Ezért ez a 
helyiség közvetlen kapcsolatot kapott a tojás előkészítővel, és mellette egy kisebb liszt raktárt is elhelyeztünk, hogy a 
felesleges árumozgatást elkerüljük. 
Maga a tésztakonyha a főzőkonyhához van rendelve, az itt készülő ételek kiadagolása és csomagolása helyben történik. 
 
A reggeli/hidegkonyha feladata a reggeli és uzsonna/tízórai ételek elkészítése, tálalása, csomagolása. 
Ezt a munkafolyamatot nem szükséges önálló helyiségben végezni, így a főzőkonyhában, de attól egy térelválasztó fallal 
elkülönített területen helyeztük el a szükséges berendezéseket. 
 
A főzőkonyha értelem szerűen a konyhaüzemi munkavégzés központi területe. 
A szükséges ételfőző berendezéseket úgy választottuk meg, hogy segítségükkel lehetőség legyen magas minőségű ételek 
készítésére, melyek megfelelnek a legújabb egészségügyi normáknak és előírásoknak, ugyanakkor gazdaságosan 
üzemeltethetők, energia és víztakarékos berendezések, használatukkal jelentős mértékben csökkenthetők a nyersanyag 
veszteségek, kevesebb alapanyagból több és jobb minőségű végtermék készíthető. 
Ugyanakkor olyan többfunkciós berendezések, amivel sokkal kisebb alapterületen lehet a megfelelő adagszámú termelő 
konyhát kialakítani, ezáltal csökkenthetők a beruházási költségek mind építészeti, mind gépészeti szinten. 
 
A berendezések méretezése ahhoz az elvhez igazodik, hogy a teljes kapacitást egy műszakban kell elkészíteni, melegen 
tálalni és csomagolni, melegen tartva kiszállítani a fogadó intézményekhez. 
 
Így a tálalás-csomagolás munkafolyamata igen kritikus pontja a rendszernek, hiszen az előírások értelmében az elkészült 
ételt 3 órán belül ki kell tálalni a végső fogyasztó számára. (miközben annak hőfoka nem csökkenhet 60C° alá). 
Ezért maga a tálalási folyamat nem kezdődhet el túl korán, de a kiszállított ételnek minden intézményhez meg kell érkeznie 
az ebédeltetés időszakának kezdete előtt. 
 
Ez egyben azt is jelenti, hogy a reggeli/tízórai (uzsonna) kiszállításának az ebédszállítástól el kell különülnie. 
 
Fentiek tükrében a tálalás/csomagolás folyamatát több ponton alakítottuk ki, hogy a forró ételeket feleslegesen ne 
mozgassuk, ne hűtsük. 
A tálaláshoz és szállításhoz egységes szállítóeszközöket (thermoládákat) terveztünk, ami jelentősen megkönnyíti és 
felgyorsítja a tálalási folyamatot, és az ételek állaga, minősége is megőrizhető, hiszen a termoládákban használt edények a 
konyaüzem berendezéseiben használt edényekkel csereszabatosak, azonosak. (célszerű a fogadó intézményekben is olyan 
melegentartó berendezéseket telepíteni, amibe a szállító edények közvetlenül áthelyezhetők.) 
Így csak a folyékony (főzőüstben készülő) ételeket kell átmerni, mozgatni a tálalás során. 
 
A melegen történő ételszállítás mellett – azokban a szállítási irányokban, ahová csak kevés adag ételt kell kiszállítani, 
terveztünk egy hűtött, egyéni adagokban szállítható rendszert is. 
Ehhez a megfelelő gyorshűtő berendezés, hőforrasztó csomagológép és hűtő-tároló kapacitás áll rendelkezésre. Ezzel a 
megoldással elkerülhető az ételhordókba történő tálalás, aminek a kezelésére önálló mosogató/tároló helyiséget kellene 
kialakítani. 
 
 
Az ételkiadás a főzőtérből az expediáló (átadó) helyiségen keresztül történik. Ezzel elkerüljük azt, hogy a szállítást végző 
dolgozók a főzőtérben vegyék át a kiszállítandó árut. 
Az expediáló helyiség közvetlen kapcsolatban van az élelmezés vezetői irodával, aki így az áru beszállítás mellett az 
ételkiadást is folyamatosan ellenőrizni tudja. 
 
A szállítóedények az expediáló helyiség mellett kialakított fogadótérbe, majd onnan a szállítóedény mosóba kerülnek. 
Tisztítás után közvetlenül a tálaló/főző térbe juttathatók vissza. 
 
Az egész konyhaüzem területén javasolt a szelektív hulladékgyűjtés. Ehhez megfelelő hulladéktárolókat terveztünk. 
A szelektíven gyűjtött hulladékot a tároló konténerekben tömöríteni lehet, ezáltal csökkenthető a hulladék elszállítás költsége. 
 
A papír és műanyag göngyölegek szintén tömöríthetők és bálázhatók, ami ugyancsak a költségek csökkentéséhez vezet. 
Mindkét feladatra a szükséges tömörítő/bálázó gépet a rendszerbe beterveztük. 
 
A fent vázolt működési rendszer alkalmas az elvárások kiszolgálására. 
Az általunk betervezett eszközök, gépek berendezések becsült költsége nettó 85-90 millió forint 310 Ft/EUR  árfolyamon 
számolva. 
 
2014. március 23. 
 
Kaszab Piroska 
konyhatechnológus tervező 



35 

 

7.   M ű h e l y – g a r á z s   t e c h n o l ó g i a 
2360 GYÁL, BARTÓK BÉLA utca, HRSZ. 4379/9 – TÖBBFUNKCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLETEGYÜTES – PROGRAMTERV – 2 

 
 

Technológiai műszaki leírás a Gyál városi gazdaház 
műhely – garázs üzemi épületéhez 

 
1. A létesítmény rendeltetése 

 
A tervezésre kerülő épületegyüttes Igazgatási-, kereskedelmi szolgáltató-, ipari- és raktározási tevékenység 
ellátására létesül. A létesítmény három egységet foglal magába. Az épületcsoport közepén helyezkedik el a 
műhelyt, a garázsokat és az ipari raktárakat magába foglaló üzemi épületrész. 
 
Az üzemi épületrész általános, TMK jellegű javítási, fém- és faszerkezetek kisebb gyártási (kerítések, 
padok), járművek tárolási és kisebb karbantartási feladatainak ellátására létesül. Az üzemi épületrész 
egyben a kert és gyepkarbantartás, a közterületek takarítási és téli síkosság mentesítési műveletek bázisa. 
 

2. A technológiai munkahelyek és jellemzői 
 

Műhely: 
A 70,70 m2 alapterületű műhelyben szerelési, szerkezet gyártási ívhegesztési műveleteket végeznek. 
A műhelyben asztali köszörű és fúrógép, kézi táblalemezolló, műanyagtárcsás daraboló gép, 
gördíthető ívhegesztő berendezés, satupadok, munkapadok, falra szerelt szerszámkészletek, 
szerszámszekrények, raktári állványok, villamos üzemű kézi kisgépek és egyéb szerszámok állnak 
rendelkezésre. 
 
A műhely fűtött, általános szellőzéssel és hideg-meleg vizes vízvételi hellyel felszerelt. 
 
A műhely az udvar felé és a bejárati út felé, egy-egy háromosztatú, nagyméretű bejárati kapuval 
rendelkezik. A szociális helyiségek a nyitott – fedett manipulációs téren keresztül közelíthetők meg.  
 
A műhely kapcsolatban áll a fedett-nyitott manipulációs térrel, valamint a szerelőaknával rendelkező, 
temperált boszgarázzsal. 
 

Nyitott – fedett manipulációs tér:  
A 31,96 m2 alapterületű manipulációs tér elsősorban szabadban végzett technológiai munkák, mint pl. 
régi acélszerkezetek rozsdátlanítása, ecsettel végzett alapozási és festési műveletek végzésére 
létesül. 
 
A fedett tér az udvar felé nyitott és átjárást biztosít a szociális blokk felé, kapcsolatban áll az alkatrész 
raktárral és a tűzveszélyes anyagok raktárával. 
 

Temperált garázs I.: 
A 4,00 x 8,60 m méretű beállós-boxos gépkocsi tároló a 22 fős autóbusz tárolására, valamint a kisebb 
autószerelési, ápolási és karbantartási feladatok ellátására létesül. 
 
A garázsban egy 7,00 m hosszú, 1,40 m mély szerelőakna kerül kialakításra. Az aknán egy gördíthető 
olajleeresztő és egy 70 kN teherbírású, gördíthető, kézi hidraulikus aknaemelő kerül elhelyezésre. A 
szerelőakna használaton kívül állandóan lefedett. 
 
A helyiség temperált általános fűtéssel rendelkezik, de a szerelési műveletek során a szerelőakna 
meleg levegős befúvással üzemel. A szerelőakna szellőzése, az aknavilágítással reteszelt. 
 
A szerelőakna előtt egy zsomp kerül elhelyezésre, a csurgalék vizek összegyűjtésére. A keletkező 
csurgalék vizek a telep tisztító rendszerébe kerülnek tisztításra. 
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Nyitott garázs II: 
A 115,15 m2 alapterületű fedett-nyitott teremgarázs 4 db. 8,60 m hosszú beállós-boxos rendszerű 
gépkocsi tároló állással rendelkezik. 

 
Garázs III.: 

A 73,36 m2 alapterületű teremgarázs 4 db. 6,55 m hosszú beállós-boxos rendszerű gépkocsi tároló 
állással rendelkezik. 
 
A helyiség zárható, de fűtetlen. 
 

Alkatrész raktár: 
A karbantartás, javítási műveletek végzéséhez szükséges tartalék alkatrészek, regie és kötőelemek 
stb. tárolására létesül. A 28,82 m2 alapterületű raktárban a különféle anyagokat, raktári tároló 
állványokon és az állványokon elhelyezett tároló dobozokban tárolják. 
 
A raktár a fedett-nyitott manipulációs téren keresztül áll kapcsolatban az üzem többi helyiségével. 
 

Tűzveszélyes anyagok raktára: 
Ebben a 17,60 m2 alapterületű raktárban tárolják az ecseteléses festéshez szükséges anyagokat, 
valamint a fűkaszák és egyéb kerti kisgépek üzem- és kenőanyagát. 
 
A különféle rozsdátlanító, alapozó és festékanyagokat, valamint a hozzájuk használt hígítókat zárt 
gyári göngyölegben és zárható, tűzbiztos „Rb.”szekrényekben tárolják. A kerti gépekhez használt 
benzint zárt fémkannákban és ugyancsak zárható, tűzbiztos „Rb.”szekrényekben helyezik el. Az 
egyéb vegyi anyagokat és az olajokat gyári fémhordóban, illetve raktári tároló állványokon tárolják. 
 
A raktár a fedett-nyitott manipulációs téren keresztül áll kapcsolatban az üzem többi helyiségével. 
 

Vas és szerelvény raktár: 
A karbantartás, javítási műveletek végzéséhez szükséges tartalék táblalemezek, rudak, csövek és 
fémprofilok átmeneti tárolására létesül. A 41,92 m2 alapterületű fedett-nyitott raktárban a különféle 
anyagokat lemez, rúd és hagyományos raktári állványokon tárolják. 
 
A fedett-nyitott raktár az üzemrész udvarán keresztül áll kapcsolatban az üzem többi helyiségével. 
 

Veszélyes hulladéktároló: 
A 7,42 m2 alapterületű vasbeton fallal leválasztott fedett-nyitott tároló a karbantartás, javítási 
műveletek során keletkező veszélyes hulladékok (használt olajok, olajos rongyok, festékes és 
vegyszeres flakonok stb.) átmeneti tárolására létesül. 
 
A 20 cm magas kármentő küszöbbel ellátott tárolóban a különféle anyagokat elkülönítve, zárható 
konténerekben, illetve fémhordókban helyezik el. 

 
3. A becsült technológiai energiaigények 

 

Villamos energiaigény 
 

Beépített energiaigény: 38 kW 
 

egyidejűségi tényező 0,25 
 

tényleges energiaigény:.  9,5 kW 
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8.  T ű z v é d e l e m  
2360 GYÁL, BARTÓK BÉLA utca, HRSZ. 4379/9 – TÖBBFUNKCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLETEGYÜTES – PROGRAMTERV – 2 

 

ELŐZETES 

Tűzvédelmi műszaki leírás 

Általános ismertetés: 

A tervezett többfunkciós épület kétszintes, közösségi jellegű, mely három fő funkciót foglal magába, a 

fogadót, az üzemit, és a konyhát. Az építés során az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet előírásai kerülnek érvényesítésre. 

Elhelyezés, megközelítés: 

A „Gazdaház” épülete elhelyezését tekintve szabadonálló beépítésű. Megközelíthető szilárd 

útburkolatú közútról. 

Tűztávolság: 

A „Gazdaház” épületre – többszintes, közösségi, épület – 4-16 méteres tűztávolságot határoz meg a 

jogszabály. 

A telken belül más épület nem található. 

A szomszédos telken található épülethez viszonyított szükséges tűztávolság mértékére a következő 

javaslatot teszem. A tűztávolság meghatározásánál figyelembe vett javító és rontó tényezőket az alábbi 

táblázatban foglalom össze: 

I. ÉPÜLET ÉPÍTÉSZETI TULAJDONSÁGAI 

Rontó és 
javító 

tényezők >1 

Rontó és 
javító 

tényezők =1 

Rontó és 
javító 

tényezők <1 

Épületek 
tűzvédelmi 
jellemzői 

1. építmény (homlokzat) magasság   1   
H < 8,5 m, 
többszintes 

2. szembenálló homlokzatok anyaga, 
tagoltsága, nyílások felületaránya   1   A1 fal nyílással 

3. tetőszerkezet anyaga    1  
A1 héjazat fa 
fedélszékkel 

4. homlokzatra nyíló helyiségek funkciója   1   

"D" osztályba 
sorolt 

helyiségek 

5. szomszédos épület kialakítása, funkciója   1    

6. az épület befogadó képessége    1  50-300 fő 

II. ÉPÜLET TŰZVÉDELMI 
TULAJDONSÁGAI         

7. beépített tűzvédelmi berendezés megléte, 
kialakításának módja, korszerűsége  1,1   nem tervezett 

8. elsődleges épületszerkezetek tűzállósági 
fokozata   1  III. 

9. tűzveszélyességi osztályba sorolás     0,9 D 

10. rendeltetés   1   közösségi 

11. vonulási távolság (létesítményi is)  1    

12. oltóvíz ellátottság (külső, belső)  1  nem tervezett 

13. az elsődlegesen kiérkező tűzoltóság 
technikája   1   

hivatásos 
tűzoltóság 
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14. tűzterhelés    0,9  600 MJ/m2  

15. tűzjelzés módja   1  telefonon 

III. EGYÉB KÖRÜLMÉNYEK         

16. jellemző meteorológiai körülmények (szél, 
stb.)   1   nincs 

     

Épület típusa, OTSZ szerinti tűztávolság 4  16  

     

 

Az OTSZ 463.§ (2) bekezdése értelmében az épület helyzetét javító és rontó körülmények valamint a 

fenti értékek számtani közepének szorzataként 8,91 méter a ténylegesen szükséges tűztávolság.  

Tűzállósági fokozat: 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 7.§ 16. pontja alapján a 

„Gazdaház” épülete közösségi épület. 

Az OTSZ 320.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a többszintes közösségi épületet III. tűzállósági 

fokozatnak megfelelően kell kialakítani. 

Tűzszakaszolás: 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 344. § (1) bekezdése, 

illetve a 16. melléklet 8. táblázata alapján – a III. tűzállósági fokozatnak megfelelően kialakított – 

egyéb közösségi tűzszakasz, amelyben jellemzően helyismerettel nem rendelkező használók 

tartózkodhatnak megengedett tűzszakasz területe 4000 m
2
. 

Szerkezeti kialakítás: 

Az épület jellemzően hagyományos épületszerkezetekből épül. A tartófalak 37,5 cm vastag PORFIX 

könnyűbeton falazóblokk, az emeletközi és padlásfödémek monolit vasbeton szerkezetűek. A 

fedélszék fa szerkezetű, fémlemezfedés borítással. A válaszfalak válaszfaltégla kialakításúak.  

Tűzveszélyességi osztálybasorolás, tűzállóság: 

A „Gazdaház”, mint közösségi épület az OTSZ 560. § (4) bekezdés f) pontja alapján "D" 

tűzveszélyességi osztályú. 

A létesítmény tűzvédelmi szempontból kétszintes. 

A megfelelő éghetőségi és tűzállósági követelmények az OTSZ 329.§, valamint a 16. melléklet 2. 

táblázata, n=2-3 szintszám szerint kerültek meghatározásra. 

A tűzszakaszokon belül egyéb tűzgátló szerkezetekkel határolt terek nem létesülnek.  

Mivel az épület a kiürítés első ütemében elhagyható, így menekülési útvonalak nem alakulnak ki, ezen 

követelmények a táblázatban nem kerülnek feltüntetésre. 
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A beépítésre kerülő szerkezetek követelményeit, megfelelőségüket az alábbi táblázat tartalmazza. 

Szerkezet megnevezése 

Teljesítmény 

követelmény 
Tervezett 

Tűzvédelmi osztály 

Tűzállósági határérték (perc) 

Teherhordó pillérek, merevítő elemek: 

 

D 

R 45 

 

Belső teherhordó falak: 

 

B 

REI 45 

 

Külső teherhordó falak: 

 

B 

RE 45 

 

Teherhordó tűzgátló falak: 

 

A1 

REI-M 45 

 

Nem teherhordó tűzgátló falak: 

 

A1 

EI 45 

 

Tűzgátló nyílászáró tűzgátló falban A2 

EI30 

vagy 

D EI 30 

 

Tűzgátló csappantyúk, Tűzszakaszhatáron EI 30  

Lépcsők és lépcsőpihenők tartószerkezetei és 

járófelületének alátámasztó szerkezete 

C 

REI 30 

 

Emeletközi födém:  

 

C 

REI 30 

 

Padlásfödém:  

 

C 

REI 30 

 

Tetőfödém tartó és térelhatároló  

 

C 

REI 30 

 

Fedélszerkezet: 

 
D 

 

Fedélhéjazat: A2  

Válaszfalak: 

 C 

EI 15 

 

Padlóburkolatok: 

 
Dfl-s2 

 

Falburkolatok: 

 
D-s2, d1 

 

 

Kiürítési terv: A befogadóképesség alapján az épület nem nagyforgalmú. A kiürítés megfelelősége a 

kijárathoz mérten legtávolabbi helyiségből (öltőző konyharész fölött) kerül visszaellenőrzésre, illetve a 

vezetői irodából kerül visszaellenőrzésre. 

Az emeleti szint kiürítése az öltözőből kerül visszaellenőrzésre. A kiürítés a közlekedőn és a lépcsőn 

át a földszinti előtéren és folyosón keresztül a szabadba vezető kerti ajtó felé történik.  

Az emeleti szint kiürítése a menekítés az első ütem normaideje alatt megtörténik lépcsőház kialakítása 

nem indokolt. 

t1 meg = 1,5 min 

Haladási sebesség vízszintesen 30 m/min, lépcsőn lefelé 20 m/min. 

Kiürítés az irattár legtávolabbi részéről a szabadba vezető ajtóig: 

t1a = 6 m / 30 m/min + 10 m / 20 m/min + 22 m / 30 m/min =  1,49 min < 1,5 min 

Ellenőrzés a szabadba vezető ajtók keresztmetszete alapján. Figyelembe vett 1 db 1,2 m 

nyílásszélességű szabadba vezető ajtó: 
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t1b = 20 fő / 41,7 × 1,2  m =  0,48 min < 1,5 min 

A „Gazdaház” vezetői iroda kiürítése a közlekedőn keresztül a szabadba a menekítés első ütemében 

megoldható. 

A kiürítés megfelelőségének visszaellenőrzése a vezetői irodából 8 fő befogadóképességgel.  

t1 meg = 1,5 min 

Az egy főre jutó alapterület a helyiségben:  

24,80 m
2
 / 8 fő = 3,10 m

2
 /fő   

Az egy főre jutó alapterület nagyobb, mint 1 m
2
. Haladási sebesség vízszintesen 30 m/min. 

Kiürítés a helyiség legtávolabbi részéről a szabadba vezető ajtóig: 

t1a =  25 m / 30 m/min =  0,8 min < 1,5 min 

Ellenőrzés a helyiségből kivezető ajtó keresztmetszete alapján. Figyelembe vett 1 db 1 m 

nyílásszélességű ajtó: 

t1b = 8 fő / 41,7 × 1,0 m =  0,20 min < 1,5 min 

Hő- és füstelvezetés: Mivel az épület helyiségei a menekülés első ütemében elhagyhatók, így hő- és 

füstelvezetés kiépítésére kötelezett menekülési útvonal nem alakul ki. 

Elektromos szerelés:  A létesítmény elektromos szerelése az MSZ HD 60 364 szabvány szerinti 

kialakítással készül. Az elektromos berendezések leválasztása a központi elosztószekrénynél 

tűzvédelmi főkapcsolóval megoldott. A leválasztás tűzszakaszonként is megoldásra kerül.  

A tűzvédelmi célú villamos berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön, egy 

helyről működtethető leválasztó főkapcsoló kerül létesítésre. A tűzvédelmi célú villamos berendezések 

táplálása a főkapcsoló előtti külön kapcsolható leágazásról lesz kialakítva. 

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és olvadóbiztosítók rendeltetése, továbbá a kapcsolók 

ki- és bekapcsolt helyzete jelölésre kerül. 

A tűzvédelmi célú berendezések működését biztosító erős- és gyengeáramú (jelző-mérő, működtető és 

adatátviteli) kábelrendszerek működőképessége 60 perc a biztonsági világítás és menekülési útirányt 

jelző rendszer berendezéseinél. A kábelrendszerek működőképességére vonatkozó műszaki 

követelmény teljesülése érdekében Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvánnyal rendelkező tűzálló 

kábelrendszerek kerülnek alkalmazásra, melynek tűzállósági határértéke a fenti normáknak megfelel. 

Mivel az épület nem magas-, középmagas épület, vagy többszintes egészségügyi rendeltetésű épület, 

ezért az élet- és vagyonvédelem szempontjából jelentős fogyasztó berendezései biztonságos energia 

ellátására kettős biztonságú (kétoldali független villamos betáplálás, vagy tartalék áramforrás) 

betáplálást nem kell létesíteni. 

Az épület biztonsági- és irányfény-világítás kiépítésére kötelezett, melyet az elektromos rendszer 

kiviteli tervezés során szükséges megtervezni. Amennyiben a biztonsági- és irányfény-világítás 

lámpatestjei belső akkumulátoros kivitelűek és 60 perc üzemidejűek, úgy azok tűzálló 

kábelrendszerrel történő megtáplálása nem indokolt.   

Villámvédelem:  A villámvédelem az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM 

rendelet  3. része szerint kerül tervezésre a kiviteli tervek készítése során: 

A villámvédelem az MSZ EN 62305 szabvány követelményeinek kell megfeleltetni. 

A villámvédelmi berendezést csak kiviteli tervdokumentáció alapján lehet létesíteni. A tervezést az 

épület kiviteli terveinek készítésével egyidejűleg lehet lefolytatni. Villámvédelmi berendezés 

tervezésére csak a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében szereplő, a villámvédelem 

területén kiemelkedően gyakorlott villamos tervező jogosult.  

Fűtőberendezések:  A létesítmény központi fűtéssel és melegvízellátással kerül kialakításra. 

Kazánház nem kerül kialakításra, mivel a tervezett kazán 140 kW összteljesítmény alatti. 



Nyt. szám: 16/2014.    
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Horváth Lajos 

Építész tűzvédelmi szakértő I-232/2011. 
06/20-321-9368; h.lajos@pr.hu 

(Amennyiben a tervezett kazánteljesítmény 140 kW egységteljesítmény fölötti, úgy a gépészeti 

helyiség kazánhelyiségként kerül kialakításra. Határoló szerkezete tűzgátló kivitelű (tartófalai A1 REI-

M 45; nem teherhordó falai EI 45; tűzgátló födéme REI 45 normának megfelelő), ajtaja A1 EI 30, 

vagy D EI 60 kivitelű.) 

Tűzterhelés:  A „Gazdaház” fő funkcióit figyelembe véve az fogadó/iroda normatív tűzterhelése 600 

MJ/m
2
, az konyha/üzemi étkezde 300 MJ/ m

2
 és az üzemi/gépkocsi tároló 5 db-ig 300 MJ/ m

2
. Az 

előzőek alapján az épület tekintetében 600 MJ/ m
2
 normatív tűzterheléssel kell számolni. 

Oltóvízellátás:  Az épületre meghatározott szükséges oltóvíz-intenzitás a (Fogadó épület 625,39 m
2
) 

mértékadó tűzszakaszra (figyelembe véve a kétszintes épületekre vonatkozó 30%-os csökkentést) 

1500 l/perc, melyet másfél órán keresztül kell biztosítani.  

Az oltóvizet 100 méteren belüli, 2 földfeletti, közterületi tűzcsap biztosítja. Annak meglétét a 

használatbavétel során mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni. 

Amennyiben a szükséges oltóvíz nem biztosítható, úgy oltóvíz-tározó medence, vagy záportározó 

kerül oly módon megépítésre, hogy a hiányzó oltóvíz biztosításra kerüljön. Az oltóvíz-tározó medence 

kialakítása a kiviteli tervek készítése során a tűzvédelmi szakhatósággal egyeztetésre kerül. 

Az épület fali tűzcsap hálózat kiépítésére nem kötelezett. 

Tűzjelzés:  A „Gazdaház” épülete beépített automatikus tűzjelző rendszer kiépítésére nem kötelezett. 

A tűzjelzés városi vonalon, illetve rádiótelefonon keresztül megoldott. 

Tűzoltó berendezés:  Olajat, zsiradékot felhasználó, feldolgozó nagykonyhai készülékeknél, ahol az 

egy csoportba (egymás mellé, mögé) telepített, vagy a közös elszívóval rendelkező készülékek 

összteljesítménye meghaladja az 50 kW-ot ott beépített oltóberendezést kell létesíteni. A beépített 

oltóberendezést külön eljárás keretén belül a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel 

kell engedélyeztetni.  

 

Dunaharaszti, 2014. május 13. 

 

             
        Horváth Lajos   
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T A R T Ó S Z E R K E Z E T 
 

V á r o s i   g a z d a h á z  –  G y á l  
p r o g r a m t e r v -  t e r v d o k u m e n t á c i ó 

 

Tartalomjegyzék 

 

1. Előzmények  

2. Tartószerkezeti ismertetés 

3. Alapozás 

4. Függőleges teherhordó szerkezetek  

5. Vízszintes teherhordó szerkezetek 

6. Tetőszerkezet 

7. Alkalmazott szerkezeti anyagok 

8. Költségbecslés 

 

 

1. Előzmények 

 
Építtető Gyál, Bartók Béla utca, hrsz. 4379/9 alatt igazgatási-, kereskedelmi szolgáltató-, ipari- 

és raktározási tevékenységet ellátó beruházást kíván megvalósítani központi épületegyüttessel a 

mellékelt építész tervek szerint. A programterv keretén belül a tartószerkezeti műszaki leírás célja a 

tervezett épület megvalósíthatósága szempontjából fontos tartószerkezeti körülmények bemutatása, 

tartószerkezeti koncepció ismertetése. 

 

2. Tartószerkezeti ismertetés 

 
A kissé lejtős telken a tervezett épületkomplexum két épülettömbből áll. Az utcai, nagyobbik 

épülettömb két dilatációs egységgel, a hátsó épület egy dilatációs egységgel épül. A jellemzően 

félnyeregtetős tetők alatt földszintes és kétszintes épületrészek váltakoznak. Az építmény-együttes 

alaprajzi kialakítása és tömege a tájegységre jellemző, hagyományos formákat követi.  

 

Az utca felőli épülettömb első dilatációs egysége a fogadó-épületrész vagy üzemeltetési rész 

földszint+emeletes, részben tetőteres, magastetős kialakítású. Az építményrész az utcára merőleges 

hossztengelyű, szerkezeti rendszere hosszfalas, 3 fő traktusú, a középső traktusban lépcsőház, lift és 

belső udvar is kialakításra kerül. A födémszerkezet monolit vasbeton födémlemez lesz. A fesztáv 

5,60m, 5,00m és 5,60m. Az épületrészt egymáshoz képest magasságilag eltolt, különböző 

ereszmagasságokkal készülő alacsony hajlású faszerkezetű, szarufás félnyeregtetők fedik. A bejárati 

fal mögött üvegtető szerkezetet is tervezünk.  

 

A fogadó-épületegységhez dilatációval csatakozik a földszintes, közel L-alakú alaprajzú üzemi 

épület-egység, a műhely, garázsok és raktárak számára. Az épületrész több traktusból álló, hossz- és 

harántfalas, egy kis szakaszon pillérvázas, gerendás szerkezeti rendszerű. Három fő szerkezeti 

egységre osztható. A délkeleti oldalon faszerkezetű, szarufás félnyeregtetővel fedett, vb födémmel 

kialakított épületrészből, az északnyugati oldalon fogadóépület tetősíkjával egyező, annak 

folytatásként kialakított, szintén félnyeregtetős, de merev födém nélküli alacsonyabb egységből és az 

L-alak alsó száránál északnyugati irányban kinyúló, a telek hosszára merőleges gerinccel kialakított, 3 
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támaszú fa rácsostartós szerkezetű nyeregtetős, merev födém nélküli, épületszárnyból áll. Jellemző 

fesztáv méretek a délkeleti rész merevfödémmel fedett részén a hosszfalak között 6,30m, a harántfalas 

rézen 4,00m, a szemközti merevfödém nélküli részen 4,40 és 1,90m, az északnyugati irányban kinyúló 

kéttraktusú nyeregtetős épületszárnynál 6,55m.  

 

A hátsó épülettömb részben kétszintes, magastetős épület. A konyhai és annak kiszolgáló 

funkcióit látja el. Szerkezeti rendszere pillér és gerendavázas, szélső-falas rendszerű. A raszter méret 

5,40m x 7,20m. Az emeleti szint az épület közepén L-alakban és két különböző magasságban kerül 

kialakításra. A tetősíkig felmenő pilléreket 3,60m-es magasságban az álmennyezet felett mindkét 

irányban monolit vb gerenda váz köti össze. Az emeleti szint az épület dél-nyugati részén a 

gerendaváz magasságban, a középső részen a gépészeti vezetékek kialakítása miatt fél szinttel feljebb, 

a gerendaváz felett készül. A födémek monolit vasbeton födémlemezek lesznek alul- illetve 

felülbordával, monolit vb lemezlépcsőkkel összekötve. A fesztáv méret 5,10m és 6,90m. A délkeleti 

oldal bejárati rámpája felett a tető alátámasztására a homlokzati síkon futó vb gerendát az épületből 

konzolosan kinyúló vb gerendák is tartják. Az épületet oromfalak között egymáshoz képest 

magasságilag eltolt, alacsony hajlású, faszerkezetű, szarufás rendszerű, félnyeregtetők fedik. 

 

Az épülettömbök tartófalai mindenhol falazott szerkezetek. Az épületvégek jellemzően attikás 

oromfalakkal záródnak. Az épülettömbök között üzemi, gazdasági út lesz kialakítva. 

 

3. Alapozás 

 
Az alapozás síkalapozással történik. A gyáli előtanulmányok alapján a teherhordó talajrétegen 

az épületegységek teherhordó falai alatt vasalt beton sáv- és pontalapozás készül, a pontalapoknál 

talpgerendaráccsal összekötött kialakítással, a terhelések és a talajmechanikai adottságok alapján 

történő számítások szerinti szélességi méretekkel. A padozatokban az igénybevételeknek megfelelő 

vasalt aljzatlemezt és megfelelő tömörségű feltöltést és kavicságyat tervezünk. 

 

4. Függőleges teherhordó szerkezetek 

 
A földszinti és emeleti külső és belső teherhordó falak 30-37,5cm vastag PORFIX 

falazóblokkból készülnek. A vázas szerkezeti rendszerű épületrészeknél, illetve nagyobb kiváltások 

támaszainál a falakban, tetőtéri mellvédfalakban 30/30cm keresztmetszetű monolit vb pillérek 

kerülnek kialakításra. Vasbeton falszerkezetet csak kevés helyen tervezünk, a liftakna és egyéb 

aknafalak vonatkozásában. Az épületek merevítését az egymásra merőleges falszerkezetek 

megfelelően biztosítják.  

 

5. Vízszintes teherhordó szerkezetek 

 
Az épületegyüttesben a földszint és az emelet felett a merev födémeket két- és többtámaszú, 

egy, de jellemzően két irányban teherviselő vasbeton lemezfödémek alkotják majd statikai számítások 

szerinti vastagságokkal, méretezéssel. A konyhai épület gerendaváza a térbeli merevséget is biztosítja. 

Az épület nagyobb nyílásáthidalásai monolit vb. szerkezetek, a födémekkel együtt betonozandók, a 

kisebb nyíláskiváltások a porfix rendszer áthidalóival is készülhetnek. A lépcsők szintén monolit vb 

szerkezeteknek lesznek. 

 

6. Tetőszerkezet 

 
Az épületek feletti félnyeregtetők hagyományos faszerkezetű talp- és derékszelemenes, szarufás 

rendszerűek, fűrészelt áruból, 18 fokos hajlásszöggel készülnek, ácsszerkezettel. A merevítést a 

szaruállások, szelemenek és szélrácsok is biztosítják. A talpszelemenek tőcsavarokkal kerülnek 

lefogásra a vb szerkezethez. A fa elemek, szarufák facsavarokkal, ácskapcsokkal, valamint 

acélszerelvények közvetítésével, méretezett csavarokkal kapcsolódnak. 
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7. Alkalmazott szerkezeti anyagok 

    
Betonminőségek:  

A szerkezetek betonminősége az MSZ EN 206:1-2002 és MSZ 4798:1-2004 szabvány szerint, a 

magyar környezeti osztálynak és követelményeknek megfelelően kerül kiválasztásra. Előirányzat: 

 

Betonminőségek     
vasalt alaptest, vasaltaljzat, talpkoszorú    C25/30-XC2-32-F3 

vasbetonszerkezetek; vb lemez, koszorú, gerenda, pillér  C20/25-XC1-16-F3 

Betonacélok       B500B  

Faszerkezetek         C24 

(Szerkezeti acélok      S235, JRG2 MSZ EN 10025)   

           

Az épületegyüttes tervezése Eurocode, MSZ EN szabványsorozat alapján történik. 

 

 

8. Költségbecslés 

 

1. Földmunka         5.000.000 Ft 

2. Alapozás        29.000.000 Ft   

3. Felszerkezet vb szerkezetei      30.000.000 Ft 

4. Fa tartószerkezetű tető      28.000.000 Ft 

5. Egyéb           5.000.000 Ft 

        összesen: 97.000.000 Ft+ áfa 

 

 

 

 

Budapest, 2014-05-10  

  PETRILLA ZSOLT  
 OKL. ÉPÍTŐMÉRNÖK 

 TARTÓSZERKEZETI VEZETŐTERVEZŐ 
 TERVELLENŐR, TARTÓSZERKEZETI SZAKÉRTŐ 

 T-T, ET-T, SZÉS-1, 01-7933 
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Közműellátás: 
Ivóvíz, oltóvíz:  Az épület vízellátása ellátása az utcai bekötésről biztosítható, a bekötő 
vezeték szükséges mérete DN50. 
A telken belül oltóvíz hálózat nem készül. 
 
Külső oltóvíz hálózat: 
Az épület külső oltóvíz ellátására a meglévő utcai közcsőre telepített 2 db földfeletti tűzcsap 
szükséges, az épülettől max. 100m-re telepítve. 
Az épületek külső oltóvíz igénye:1500 l/perc. 
 
Kommunális szennyvíz és csapadékvíz elvezetés: 
Az épületekben keletkező szennyvizeket a telek meglévő bekötésével az utca közcsatorna 
fogadja. A bekötő vezeték szükséges mérete DN200 kell legyen. 
 
A telken belül keletkező csapadékvizeket a telekhatáron belül szikkasztjuk el. 
 
Vízellátás: 
Ivóvíz 
Vízellátás célja: vizes és öltöző blokkokhoz, konyhához, takarításhoz, vízlágyító beren-
dezéshez fűtési rendszer pótvíz ellátására. 
A konyhai berendezésekhez a berendezésekkel szállított vízlágyítók lesznek telepítve. 
Az elégtelen ivóvíz nyomás miatt a két vélhetően nyomásfokozó berendezés telepítésére 
lesz szükség. 
 
Az elszámolási mérő a telek főmérője, a telekhatár mellett aknában elhelyezve. 
A konyha épület vízfogyasztásának mérésére almérő beépítését tervezzük. 
 
Vízszükségletek 
Várható napi vízigények:  
Iroda épületrész: 
irodai dolgozók létszáma alapján: 20 fő/nap x 20 l/fő,nap =400 l/nap 
fizikai dolgozók létszáma alapján: 20 fő/nap x 50 l/fő,nap =1000 l/nap 
a takarítási vízigény: két naponta 500 m2 x 2 l/m2nap = 500 l/nap 
   összesen: 1,9 m3/d 
Konyha épületrész: 
az épületben tartózkodók létszáma alapján: 22 fő/nap x 50 l/fő,nap =1100 l/nap 
a takarítási vízigény: naponta 500 l/nap 
  a konyhai technológiai vízigény: 2500 adagosx10 l/adag=25000 l/nap  
 összesen: 25,5 m3/d 
 
A telken belüli locsolási és takarítási víz igényt a 3100m2 x 1,5 l/m2= 4650 l/nap 
A locsolási vízre a területen keletkező csapadék vizeket használjuk fel. 
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Az előzőek figyelembe vételével az összes vízigény: 27,4 m3/d 
 
Az épületek csúcsigénye  
(mértékadó, elméleti-másodpercenkénti vízfogyasztás):  1,34 l/s 
 
A telken belüli locsolási és takarítási vízre valamint az iroda épületben lévő WC-k öblítésére 
önálló szürkevíz hálózat kiépítését tervezzük. Az utóbbi felől a szakhatósági egyeztetés és a 
költségelemzés után döntünk. 
 
A mosdók, zuhanyozók nyomógombos víztakarékos kivitelűek lesznek, víztakarékos zuhany 
fejek beépítésével. 
 
A vezetékek anyaga 2"-5/4” méretű ivóvíz vezetékek esetében rozsdamentes acél ivóvíz 
nyomócsövek. 1” méretű és ez alatti vezetékek anyaga alumínium betétes műanyag vezeté-
kek. 
A hideg-meleg és cirkulációs vezetékeket mindenhol hőszigeteléssel kell ellátni.  
 
A beépített berendezési tárgyak szerelvényeinek védelmére, a hidegvíz vezetékbe hidegvíz 
szűrőt kell beépíteni. 
 
Lágy vízellátás 
Fűtési rendszer feltöltésére illetve pótvíz ellátására, valamint a melegvíz készítéshez mindkét 
feladatot ellátó vízlágyítót terveztünk beépíteni épületenként. 
 
Használati melegvíz készítés 
Használati víz készítésére az iroda épületben lévő kazán helyiségben tárolós rendszerű 
indirekt fűtésű melegvíz tároló készítő kerül beépítésre.  
A tároló mérete 1 db 500 liter térfogattal, indirekt fűtéssel. 
 
A konyhai épületben használati víz készítésére a szellőzőgépházban tárolós rendszerű 
indirekt fűtésű melegvíz tároló készítő kerül beépítésre.  
A tároló mérete 1 db 500 liter térfogattal, indirekt fűtéssel. 
 
A légionella veszély elkerülése érdekében a tárolókat, a karbantartási utasításban meghatá-
rozott időben, heti rendszerességgel fel kell fűteni. 
 
A megfelelő komfort biztosítására a központi melegvíz készítéssel ellátott területeken cirku-
lációs vezeték kiépítése is szükséges. A forrázási veszély elkerülésére érdekében vizes 
csoportonkénti keverő termosztát beépítését tervezzük, biztosítva a csapolóknál a max. 
40°C-os melegvíz hőmérsékletet. 
 
Tüzivíz ellátás 
Belső oltóvíz: épületen belül nem készül 
 
Szennyvíz elvezetés: 
Az épületek szennycsatorna hálózatát a telken belüli hálózatra csatlakoztatjuk.  
A mértékadó szennyvíz terhelés: a várható napi szennyvíz kibocsátás: 27,4 m3/d  
 
A konyhai berendezési tárgyaktól elvezetett zsíros szennyvizeket épületen kívüli földalatti 
központi zsírfogó műtárgyra csatlakoztatjuk. 
A keletkező zsíros szennyvíz mennyisége: 7,5 m3/nap 
A zsíros szennyvíz csúcskibocsátás:  2,5 l/s 
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Épületen belül elválasztott rendszer készül külön a szennyvizek illetve a zsíros szennyvizek 
részére. 
 
Padlóösszefolyókat, vízelnyelőket kell beépíteni az építészeti illetve konyhatechnológiai 
tervek szerinti, helyeken. 
 
A split klíma berendezés beltéri készülékének illetve a fan-coil készülékek, és a légkezelő 
berendezések cseppvizeinek elvezetésére készülő hálózatot megszakítással kell csatlakoz-
tatni a szennyvíz hálózatra. A cseppvíz vezetékek anyaga ragasztott műanyag nyomóveze-
ték.  
 
Az épületen belül szerelt szennyvíz vezetékek anyaga általánosan PP lefolyócsövek, tokos, 
idomos kötésekkel. A konyhai területeken illetve a padlólemez alatt szerelt szennyvíz veze-
tékek anyaga mindenhol PE lefolyócsövek, hegesztett kötésekkel. 
 
Csapadékvíz elvezetés: 
A telken belüli burkolt területekről elvezetett illetve az épületeken keletkező csapadékvizeket 
külön hálózatra csatlakoztatjuk. 
 
A burkolt területek csapadékvizeit homok és olajfogó műtárgyon keresztül vezetjük a telken 
belül kialakított szikkasztó mezőbe. 
 
Az épületeken keletkező csapadékvizeket a telken belül kialakított tározóba vezetjük, majd a 
tározó túlfolyó vezetékét szikkasztó mezőre csatlakoztatjuk. 
A csapadékvíz tározóból látjuk el, megfelelő szűrést követően a szürkevíz hálózatot (locso-
lás, burkolt területek takarítása, WC-k öblítő vize). 
 
A tetőfelületekről összegyűlt csapadékvíz várható mennyisége: 
Iroda épületrész: Q cs =18,1 /s. 
Konyhai épületrész: Q cs =21,1 /s. 
(2 éves gyakoriság, 15 perc zápor intenzitással számolva: 274 l/s,ha) 
A napi átlagos csapadékvíz kibocsátás: 2,23 m3/d 
 
A burkolt telken belüli felületekről lejutó csapadékvíz várható mennyisége: 
Q cs =29,8 l/s. 
 
Gázellátás: 
Az épületek gázigénye az utcai vezetékről biztosítandó, a meglévő csatlakozó vezeték 
felülvizsgálatával. 
A szükséges földgázigény: fűtőkazánokhoz iroda épületben:  2x5=10 Nm3/h 
     fűtőkazánokhoz konyhai épületben : 2x14=28 Nm3/h 
     konyhatechnológiai berendezésekhez:  30 Nm3/h 
 
Az összes várható gázigény: 68 Nm3/h 
 
Gázmérés: telekhatár mellé telepített mérő-szabályozó állomással, a konyha épületen 
belül kialakított almérőhellyel a konyhai fogyasztás mérésére. 
A főmérő új 65 Nm3/h névleges teljesítményű szabványos, hivatalosan hitelesített, forgódu-
gattyús mérő kell legyen. 
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Gázfogyasztó berendezések az iroda épületben: fűtőkazánok  2 db Remeha Quinta 45 PRO 
típus, kondenzációs, fali kazánok, a konyha épületben: 2 db Remeha Quinta 115 PRO típus, 
kondenzációs fali kazánok . 
Külön konyhatechnológia terv szerinti berendezések. 
 
A kazánok égéslevegő ellátása - égéstermék elvezetése: gyári égéslevegő és füstgáz 
csövekkel tető fölé vezetve, DN150/DN110 mérettel  kazánonkénti kivezetéssel. 
 
Hőellátás 
A hőellátás célja: fűtővíz szolgáltatás:  
     - központi fűtésre 
     - használati melegvíz készítésre 
     - légtechnikai berendezésekben friss levegő felfűtésére 
Hőszükségletek: 
Az iroda épület a várható téli csúcshőigénye:  
Az épület transzmissziós hőigénye:       50 kW 
A használati melegvíz készítés hőigénye:      50 kW 
A légkezelő berendezések hőigénye  
(a hővisszanyerés figyelembe vételével):     25 kW 
 
Az épület várható egyidejű fűtési hőigénye összesen: 75 kW 
 
A konyha épület a várható téli csúcshőigénye:  
Az épület transzmissziós hőigénye:       40 kW 
A használati melegvíz készítés hőigénye:      50 kW 
A légkezelő berendezések hőigénye  
(a hővisszanyerés figyelembe vételével):     70 kW 
 
Az épület várható egyidejű fűtési hőigénye összesen: 160 kW 
 
A fenti hőigényt földgáz fali kazánok beépítésével biztosítjuk épületenként. 
 
Az iroda épületben kialakított fűtőközpont: kazánhelyiség emeleti szinten külön helyiség 2 db 
fali kondenzációs gázkazánnal, 40 kW egység teljesítménnyel 
A kazánok típusa: Remeha Quinta 45 PRO 
Az előirányzott, beépítendő kazánteljesítmény:   2x40 =80kW 
 
A konyha épületben kialakított fűtőközpont: kazánház emeleti szinten külön helyiség 2 db fali 
kondenzációs gázkazánnal, 107 kW egység teljesítménnyel 
A kazánok típusa: Remeha Quinta 115 PRO 
Az előirányzott, beépítendő kazánteljesítmény:   2x107 =214kW 
 
A tervezett fűtési hálózat: kétcsöves, szivattyús melegvízfűtés kategória radiátoros fűtés-
re, fan-coil készülékekhez, légfűtő kaloriferek fűtővíz ellátására. 
 
Az egyes fűtési körök időjárásfüggő előremenő fűtővíz hőmérséklet szabályozó 
automatikával szereltek lesznek. 
 
Az iroda épületben az alábbiak szerinti fűtési rendszereket kell kialakítani: 
- fan-coil készülékek fűtési köre (hűtést is igénylő helyiségekben) 
- radiátoros fűtési kör (hűtést nem igénylő helyiségekben, WC-k, öltözők, műhelyek) 
- légkezelő berendezések fűtési köre 
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A konyha épületben az alábbiak szerinti fűtési rendszereket kell kialakítani: 
- radiátoros fűtési kör (WC-k, öltözők illetve a konyhai területek alapfűtésére) 
- légkezelő berendezések fűtési köre 
 
 
A fűtési vezetékeket eltakartan, álmennyezetben, falban, padlóban kell szerelni, gépészeti 
területeken a vezetékek szabadon szerelendők. 
 
A fűtési vezetékek anyaga DN50 méret és a felett, fekete acél fűtési vezeték, hegesztett 
kötésekkel, a kisebb vezetékek ötrétegű műanyag fűtési vezetékek legyenek.  
 
A fűtési rendszer szabályozása: 
    -  radiátorok termosztatikus radiátor szelepekkel 
    - légkezelő berendezések fűtő kaloriferei befújt, 

levegő értéktartó szabályozással, hőmérséklet minimum 
korlátozással, elszívott léghőmérsékletről kompenzálva. 

 
A légfűtő kaloriferekhez vezetett fűtővíz hőmérsékletét a légkezelő berendezések saját 
szabályozó automatikája állítja be. 
 
Légkondicionálás: 
Az iroda épületben a szerver helyiségben split rendszerű, téli-nyári üzemű inverteres légkon-
dicionáló berendezés beépítését tervezzük. 
Előirányzott teljesítménye 2 kW. 
 
Hűtőberendezés: 
Az iroda épület és a konyha épület részére önálló hűtőberendezés beépítését tervezzük. 
Az iroda épületben a hűtővíz ellátás célja: hűtővíz szolgáltatás 
  - fan-coil készülékekhez  
  - légtechnikai berendezések, levegő hűtésére (irodai területekhez) 
Az épület hűtési igénye:   40 kW  
Légkezelő léghűtőjének hűtési igénye: 20W 
Az egyidejű hűtési igény:   55kW 
Az épület hűtésére kompakt rendszerű folyadék hűtőgépet-hőszivattyút tervezünk 1 db 
egységgel.  
A berendezés nyáron hűtési üzemben működik, míg a tavaszi és téli átmeneti időben fűtési, 
hőszivattyús üzemben működik. 
A folyadékhűtőgépet-hőszivattyút a tetőtéri külön helyiségként kialakított gépészeti térben 
helyezzük el. 
 
A konyhai épületben a hűtőkamrák aggregátjait a konyhai épületrész feletti homlokzaton 
tervezzük elhelyezni. 
A konyhai épületben a tervezett konyhai légkezelő berendezés beépített hűtőegységgel 
(direkt elpárologtatóval) egybeépített készülék. 
A berendezés léghűtésű kondenzátorát a konyhatechnológiai aggregátok mellett az épület 
homlokzatán helyezzük el. 
 
Szellőztető berendezés: 
Az iroda épületben mesterséges szellőztető berendezéseket tervezünk az alábbiak szerint: 
Általános szellőztetésre (AHU-1 jellel): 
A befújt/elszívott légmennyiség: 2500/2500 m3/h 
A szellőzőgép tiszta friss levegős rendszerben üzemel. 
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A berendezésbe forgódobos hővisszanyerő beépítése kívánatos min. 80% hatásfokkal. 
Altenatívában beépített hűtőgéppel. 
 
Öltözőblokkok és WC szellőztetésére (AHU-2 jellel): 
A befújt/elszívott légmennyiség: 1500/1500 m3/h 
 
A szellőzőgép tiszta friss levegős rendszerben üzemel. 
A berendezésbe lemezes hővisszanyerő beépítése kívánatos min. 60% hatásfokkal. Az 
elszívott légmennyiség:  50 m3/h  WC, pissoire, 100 m3/h  zuhanyállás 
 
A konyhai épületben mesterséges szellőztető berendezéseket tervezünk az alábbiak szerint: 
 
Konyha terek szellőztetésre (AHU-3 jellel): 
A befújt/elszívott légmennyiség: 15000/15000 m3/h 
A szellőzőgép tiszta friss levegős rendszerben üzemel. 
A berendezésbe hőcsöves hővisszanyerő beépítése kívánatos min. 60% hatásfokkal. 
A konyhai főzőszigetek fölé az elhasznált levegő elszívására rozsdamentes acél páraelszívó 
ernyők kerülnek beépítésre. Az ernyő 8 mikron felett 95 %-os leválasztási hatásfokkal és 
minősített tűzterjedést gátló kialakítással rendelkező örvénykamrasoros zsírleválasztó 
szűrősorral, szűrőkamrában UV fénycsöves fotokémiai elvű mikro utószűréssel, injektoros 
hatékonyságnövelő segédlégsugárral, süllyesztett belső világítással, perforált homloklappal 
frisslevegős szellőztetés céljára, hg.acél lapon lévő csatlakozó csonkokban mennyiségsza-
bályzó tolólappal, készüljön. 
 
Öltözőblokkok és WC szellőztetésére (AHU-4 jellel): 
A befújt/elszívott légmennyiség: 600/600 m3/h 
A szellőzőgép tiszta friss levegős rendszerben üzemel. 
A berendezésbe lemezes hővisszanyerő beépítése kívánatos min. 60% hatásfokkal. Az 
elszívott légmennyiség:  50 m3/h  WC, pissoire, 100 m3/h  zuhanyállás 
 
A temperált garázs I-ben kialakított szerelőakna szellőztetésére friss levegő befúvást terve-
zünk. A befújt légmennyiség 300m3/h. 
A befújt levegő téli felfűtését is tervezzük, a befújt levegő hőmérséklete +18ºC. 
A befújt friss levegő felfűtésére elektromos fűtőbetét beépítését tervezzük. 
A szellőztető berendezés az aknavilágítással elektromosan reteszelt. 
 
Automatikus szabályzások, irányítástechnika: 
A tervezett automatikus szabályzások rendszere: villamos - elektronikus 
A szabályzások területei: légtechnikához 
    központi fűtéshez 
    melegvíz készítéshez 
Légtechnikai automatikus szabályzások: 
levegő hőmérséklet szabályozás,- fűtés-hűtés szabályozással, fagyvédelem 
 
Fűtés: szabályozások fűtővíz hőmérséklet szabályozások 
    fűtővíz mennyiség szabályozások 
 
Melegvíz készítésnél: vízhőmérséklet szabályozások 
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Az egyes szabályozó egységek elhelyezése a szabályozott rendszerek közelében célszerű, 
a berendezés működtetését (motorindítás, stb.) tartalmazó villamos kapcsolótáblával kombi-
náltan, a szabályozott jellemzőket tartalmazó műszerekkel, parancsolt érték beállítókkal, 
megfelelően feliratozva, vagy folyamatábrára illesztve. 
A szabályozásba való beavatkozás csak ezeknél a tábláknál, ill. készülékeknél történhet. 
A szabályozott szakaszba (pl. a szellőztetett tér) csak a skála nélküli érzékelőket célszerű 
elhelyezni. 
 
 
 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKÁK 
ELŐZETES KÖLTSÉGBECSLÉSE 

 
 
Telken belüli vízellátás kiépítése: 2,8 millió Ft+Áfa 
 
Telken belüli gázellátás kiépítése: 4,5 millió Ft+Áfa 
 
Telken belüli szennyvíz hálózat kiépítése 
(zsírfogó műtárggyal): 6,0 millió Ft+Áfa 
 
Telken belüli csapadékvíz elvezetés, szikkasztás kiépítése 
(burkolt felületekről, olajleválasztóval): 15,0 millió Ft+Áfa 
 
Telken belüli csapadékvíz elvezetés, szikkasztás kiépítése 
(tető felületekről, csapadékvíz hasznosítással): 13,0 millió Ft+Áfa 
 
Telken belüli, épületen kívüli munkák összesen: 41,3 millió Ft+Áfa 
 
 
Épületen belüli vízellátás, csatornázási munkák: 20,0 millió Ft+Áfa 
 
Épületen belüli gázellátás munkák (kazánokkal): 8,5 millió Ft+Áfa 
 
Épületen belüli központi fűtés-hűtés munkák: 23,5 millió Ft+Áfa 
 
Épületen belüli szellőzési munkák: 36,5 millió Ft+Áfa 
 
Épületen belüli munkák összesen: 88,5 millió Ft+Áfa 
 
Külső és belső gépészeti munkák összesen: 129,8 millió Ft+Áfa 
 
 
 
   
Budapest, 2014. március hó                                         FARKAS TAMÁS 
         épületgépész tervező 
         GT 01-4698 
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Ybl Tervező Kft.     
   
   
Építészet: Németh Márta  
Szerkezet: Halmi Balázs  
Konyha tech.: Kaszab Piroska   
Elektromos : Kuthi Levente  

Ép . gépész: Farkas Tamás 
 

 

      
Program tervdokumentáció 
Elektromos berendezések 

 

Előzmény:   A fenti címen lévő városi gazdaház új kialakításra kerül melynek során az épület 
teljes elektromos berendezése új kiépítésű lesz. 
 
Használati jellege:           Városi gazdaház 
 
Tűzvédelmi besorolás:      " D " 
 
Elektromos energia ellátás:  Energia ellátás az ELMŰ közcélú hálózatáról földkábeles 
csatlakozással épület telekhatáron belül kültéren elhelyezett acéllemez tokozott kültéri 
kábelfogadó – mérőszekrény berendezésbe, onnan földkábellel az iroda és a konyha épület 
0,4kV elektromos kapcsolószekrényeiben elhelyezett acéllemez tokozott főelosztóban lévő 
megszakítókra.  
 
Tervezett össz. teljesítmény:          3x400/230 V  50 Hz      350 kVA 
Tervezett egyidejű össz. teljesítmény:         3x400/230 V  50 Hz      250 kVA 
 
A szükséges energia igénylése az áramszolgáltatónál szükséges. 
 
Elektromos berendezések:  A 0,4kV épületelosztók lemeztokozott mezős elosztó 
berendezések az iroda és a konyha épületben elhelyezve. A helyi elosztók acéllemez tokozott 
berendezések súlyponti helyeken, süllyesztett kivitelben. Áramkörök rézerű kábellel 
épületekhez földárokban, épületeken belül kábeltálcán ill süllyesztett védőcsőben. 
Szerelvények irodarészben süllyesztett IP20 választott tipusok, konyha épületben falon kívüli 
IP44 védett szerelvények.  
Lámpatestek a technológiának és a helységnek megfelelő védettségű korszerű fénycsöves, 
kompakt fénycsöves és LED lámpás világítótestek az MSZ EN 12464-1:2003 szabvány szerinti 
megvilágításnak megfelelően.  
Biztonsági világítás önálló üzemű LED világítótestekkel. 
Tér világítás alumínium kandeláberekkel, NA izzós lámpatestekkel a behajtónál, parkolónál és 
a belső útvonalon, alkonykapcsolós működtetéssel. 
Gépészeti berendezések automatikus működtetését a berendezéssel együtt szállított elosztó 
berendezések biztosítják.  
Akadálymentes mosdó-WC helyiséghez segélykérő jelzőberendezés.  
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Konyhai berendezések üzemeltetése a technológiai terven meghatározott módon a konyhai 
elosztóból.  
Sorompó berendezés külön áramkörön, önálló leágazáson az elosztóban elhelyezett túláram 
védelemmel. 
  
Villámvédelem:             Kiépítendő norma szerinti berendezés kockázat elemzés alapján. 
 
EMC védelem:  Az épület elosztókban elhelyezett 1 és 2. fokozatú ívkifúvás 
mentes készülékkel. 
Gyengeáramú berendezéseknél és kábel bevezetéseknél a típushoz megfelelő 
szerelvényekkel. 
 
Telefon és adatátvitel berendezés:      A teljes épületben kiépített strukturált 
hálózattal, telefon alközponti rendszerrel UTP CAT5 kábelezéssel süllyesztett csatlakozó 
szerelvényekkel minden felhasználóhelyhez. 
 
Kaputelefon:   Az iroda és konyha épülethez kaputelefon rendszer az iroda 
épület személybejáratánál és a sorompónál kültéri kapu egységekkel valamint a megadott 
helyiségekben szerelt beltéri egységekkel.  
. 
Riasztó:               Vagyonvédelmi riasztó berendezés az irodaépületben és a 
konyha épületben külön - külön partíciós, több zónás digitális központtal átjelzéssel a FEGY 
távfelügyelethez. 
 
Kamerás figyelő, TV és beléptető:     későbbi beépítési lehetőséghez csövezés kiépítése 
 
Tűzjelző:    Nem kötelező. Amennyiben a beruházó igényli tűzvédelmi 
előírásoknak megfelelő berendezés digitális rendszerrel átjelzéssel a FEGY távfelügyelethez.  

 

KÖLTSÉGBECSLÉS. 

Gyáli-Városgazda Kft. 
Városi gazdaház 

2360 Gyál, Bartók Béla u. Hrsz.: 4379/9 
program tervdokumentáció 
Elektromos berendezések 

 
Szerelés:                4 400 000.- 
Elosztók:                3 700 000.- 
Szerelvények:                        1 300 000.- 
Világítótestek:                        3 700 000.- 
Villámvédelem:                  500 000.- 
Riasztó:                   800 000.- 
Telefon-LAN:                1 300 000.- 
Szakipari munkák:               1 300 000.- 

Elektromos munkák összesen:           17 000 000.- 

 
 
Budapest, 2014. május                                                      Kuthi Levente 
                                                                                          elektromos tervező                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                               VT 01 3860 
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12. K ö l t s é g b e c s l é s 
2360 GYÁL, BARTÓK BÉLA utca, HRSZ. 4379/9 – TÖBBFUNKCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLETEGYÜTES – PROGRAMTERV – 2 

 

Jelen tervfázisban a közműellátottságot nem vizsgáltuk, ezért a külső közműveket érintő estleges 

költségeket a becslés nem tartalmazza. Az elfogadott programterv alapján tudjuk a szükséges 

közműegyeztetéseket megtartani. 

 

A Fogadóépület bútorozását a becslés nem tartalmazza. 

 

 

 

 

ssz. SZAKÁG NETTÓ  

KÖLTSÉG  

ÉPÜLET forint    

NETTÓ  

KÖLTSÉG 

TECHN. forint    

NETTÓ  KÖLTSÉG  

KÜLSŐ forint    

NETTÓ  KÖLTSÉG 

ÖSSZES forint    

1. Építőmesteri munkák 177800000

2. Szerkezetépítés 97000000

3. Konyhatechnológia 90000000

4. Műhely-raktár felszerelés 5000000

5. Akadálymentesítés 470000

6. Épületgépészet 88500000 41300000

7. Épületvillamossággépészet 17000000

8. Út- és térburkolat 37250000

9 Kertépítés, kerítés 12000000

380770000 95000000 90550000 566320000összesen :

V á r o s i   G a z d a h á z   G y á l    é p ü l e t e g y ü t t e s  -  K Ö L T S É G B E C S L É S

 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Barátikör Sportegyesület 
részére pályázati önrész biztosítására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Gyáli Barátikör Sportegyesület elnöke, Boda Imre 2014. április 22-én kérelmet nyújtott be Pápai Mihály 
polgármester úr részére. (1. sz. melléklet) 
 
Kérelmében szerepel, hogy Gyáli Barátikör Sportegyesület megbízási szerződést kötött a Hol-Nap Invest Kft-
vel, mely pályázat előkészítést és pályázatírási szolgáltatást végez az egyesület részére. 
A Kft segítségével pályázatot szeretnének benyújtani sportruha és sportszervásárlásra, labdarúgó tornákon való 
részvételre és edzőtáborok szervezésére, utaztatásra. 
A pályázat feltétele önrész biztosítása, mely jelen esetben 800.000,- Ft. Az önrészt a Gyáli Barátikör 
Sportegyesület nem tudja biztosítani ill. az Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság által kiírt pályázaton 
esetlegesen elnyerendő összeget nem lehet a pályázati önrészre felhasználni, ezért kéri a Képviselő-testület 
támogatását a pályázati cél megvalósításához. 
A sikertelen pályázat esetén az összeg nem kerül felhasználásra.  
 
A fentiek és a melléklet alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
a a  Gyáli Barátikör Sportegyesület részére 800.000,-Ft-ot biztosít pályázati önrészre a 2014. évi 

költségvetés általános tartalékán szereplő összeg terhére, mely kizárólag nyertes pályázat esetén 
használható fel a pályázatban megjelölt cél eléréséhez az elnyert pályázati forrás arányában, 

b felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Dr. Sándor Tamás szervezési csoportvezető 
 
Gyál, 2014. május 6. 
 
  Pánczél Károly 
 alpolgármester 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
                

    Diera Éva 
        irodavezető, Pénzügyi és Adó Iroda 



Tisztelt Pápai Mihály Polgármester Úr! 

Egyesületünk - Gyáli BKSE - megbízási szerződést kötött a Hol-Nap Invest Kft. 

A megbízott kizárólag pályázat, előkészítési, illetve pályázatírási szolgáltatást végez az 
egyesületünk részére. 

Pályázunk: 

Sportruha és sportszer vásárlására. 
Hazai és külföldi utánpótlás labdarúgó tornákon való részvételre, illetve rendezésére. 
Edzőtáborok, utaztatás. 

A pályázat feltétele az önrész, ami a mi esetünkben kb. 800.000 -Ft. Sikertelen pályázat esetén az 
összeg visszakerül Önökhöz. 
Kérem a polgármester Urat, hogy ezt az összeget,- amennyiben lehetőség van rá- biztosítsa az 
egyesületünk részére. Tekintettel arra, hogy Gyáli Sport bizottság által biztosított összeget nem 
lehet pályázati ön részre fordítani. 

Kelt: Gyál, 2014. április 22. 
Tisztelettel és köszönettel: 

Boda Imre 
Gyáli Baráti Kör SE elnöke és a Gyáli labdarúgók. 

Gyáli Barátlkör Spofte{lyeatllet 
2360 Gyál, Ady Endre llt 

. Adószám: 18672536·1-13 

Sz.mlU~„ 



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a BKK-val kötendő finanszírozási 
hozzájárulásra vonatkozó szerződés 
tárgyalására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: BKK) között 2013. január 
1. napján finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó szerződés jött létre, melyet felek egy alkalommal, 2014. január 
16. napján módosítottak. E szerződés hatályát Felek akként állapították meg, hogy az a BKK által a „Budapesti 
agglomerációs közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése szóló és csuklós autóbuszokkal” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban kiválasztott üzemeltetővel történő szolgáltatás megkezdésének napjáig, de legkésőbb 2014. június 30. 
napjáig tart. E szerződés megszűnésével egy új finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó szerződés megkötése 
szükséges, amely a felek közti jogviszonyt előreláthatólag 8 évre meghatározza.  
 

2014. május 19-én délután a BKK levélben (1. sz. melléklet) jelezte, hogy a szolgáltatást május 24. napján az új 
szolgáltatóval és az új járművekkel megkezdi, egyúttal egy szerződéstervezetet is küldött (2. sz. melléklet), 
melynek megtárgyalására a 2014. május 20. napját (ezen belül is a reggel 9.00 órát) jelölte meg. 
 

E tárgyalás a jelzett időpontban megtörtént, ennek eredményeképpen azonban megállapítható, hogy a 
tervezetben szereplő, évi mintegy húszmillió forintos áremelkedés a BKK részéről dokumentumokkal, 
számításokkal alátámasztásra nem került, a BKK mint közlekedésszervező jogviszonyból fakadó kötelezettségeit 
e szerződés csak minimális szinten tartalmazza, számos olyan elemet pedig egyáltalán nem is rögzít, amely az 
üzemszerű működés hosszú távon való biztosításához elengedhetetlenül szükséges, így az összességében a 
korábbi szerződéshez képest előnytelenebb. 
 

Amint azt Mihálszky Gábor, a BKK divízióvezetője a tárgyalás során elmondta, e szerződéstervezetet a BKK 
egy tárgyalási alapnak tekinti, és nem zárkóznak el annak a felek igényeihez való hozzáigazításától, ezért 
javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a mellékelt finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó szerződést a 
BKK-val ne fogadja el, az abban foglalt – városunkra és annak utazóközönségére nézve rendkívül hátrányos – 
paraméterekre tekintettel.  
 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését! 
 
Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. a jelen előterjesztés mellékletét képező, finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó szerződést nem kívánja 
a BKK Zrt-vel megkötni, mivel a finanszírozási hozzájárulás szerződés szerinti összegét a BKK Zrt. 
nem támasztotta alá sem számításokkal, sem a számítás módját, ill. annak számszerűségét meghatározó 
dokumentumokkal, valamint a szerződés további elemei is BKK Zrt. által egyoldalúan kerültek 
meghatározásra, így az megalapozottság hiányában nem elfogadható. 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás keretein belül a 
BKK Zrt-vel tárgyalásokat folytasson annak érdekében, hogy a helyi és helyközi közösségi közlekedést 
8 évre meghatározó szerződés olyan tartalommal kerülhessen elfogadásra, amely valóban a két fél 
egybehangzó akaratát tükrözi. 

 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens 
 

Gyál, 2014. május 20. 
 
 Rozgonyi Erik 
  címzetes főjegyző 
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1037/104‐1/2014/1037. 
 
 

FINANSZÍROZÁSI HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS  
 
(a továbbiakban: „Szerződés”), amely létrejött egyrészről a 
 
 
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhely:  1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19‐21.  
cégjegyzékszám:  Cg. 01‐10‐046840 
adószám:  23028966‐4‐44 
csoportazonosító szám (CSASZ):   17781372‐5‐44 
mint közlekedésszervező (a továbbiakban: „Közlekedésszervező”), 
 
 
másrészről a 
 
Gyál Város Önkormányzata 
székhely:  2360 Gyál, Kőrösi út 112‐114. 
adószám:  15730370‐2‐13 
képviseli:  Pápai Mihály polgármester 
mint megrendelő (a továbbiakban: „Önkormányzat”)  
 
(Közlekedésszervező és Önkormányzat a  továbbiakban együttesen „Felek”, külön‐külön a „Fél”) között 
alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint. 
 
 
 
1. ELŐZMÉNY 
 
 
1.1. Felek  rögzítik, hogy  jelen Szerződéssel megegyező  tárgyban közöttük 2013.  január 1. napjától, 
1037/156‐1/2012/1037.  számú  Finanszírozási  hozzájárulásra  vonatkozó  szerződés  (a  továbbiakban: 
„Korábbi Szerződés”)  jött  létre, melyet egy alkalommal, 2014.  január 16. napján módosítottak. Felek a 
Korábbi Szerződés hatályát annak 2.1. pontja alapján akként állapították meg, hogy az 2013.  január 1. 
napjától  a  Közlekedésszervező  által  a  „Budapesti  agglomerációs  közforgalmú  autóbuszvonalak 
üzemeltetése  szóló  és  csuklós  autóbuszokkal”  tárgyú  közbeszerzési  eljárásban  (a  továbbiakban: 
„Közbeszerzési  Eljárás”)  kiválasztott  üzemeltetővel  történő  szolgáltatás  megkezdésének  napjáig,  de 
legkésőbb 2014. június 30. napjáig tart.  
 
 
1.2. Tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Eljárás eredményeképpen kiválasztott üzemeltető 2014. 
május 24. napján megkezdi a szolgáltatás nyújtását,  így a Korábbi Szerződés hatályát veszti, és helyébe 
jelen Szerződés lép. 
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2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
 
2.1. Jelen  Szerződés  tárgya  az  1.  számú  mellékletben  meghatározott  forgalmi  és  műszaki 
paraméterek, feltételek melletti autóbuszos szolgáltatás megszervezése és finanszírozása Gyál területén, 
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5. § (3) bek. alapján, figyelembe véve a 
Nemzeti  Fejlesztési Minisztérium  és  a  Közlekedésszervező  közötti  2013.  október  14.  napján  létrejött 
megállapodást  (a  továbbiakban: „Megállapodás”), különös  tekintettel a Megállapodás 1.10. pontjának 
rendelkezéseire. 
 
 
 
3. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 
 
 
3.1. Felek rögzítik, hogy a jelen – a Fővárosi Közgyűlés által a 2013. szeptember 26‐i ülésén elfogadott 
szerződésminta alapján  készült –  Szerződés a Megállapodás 1.10. pontja alapján a  Felek  között 2014. 
május 24. napjától 2022. június 30. napjáig tartó határozott időtartamra jön létre.  
 
 
3.2. Jelen  Szerződés  hatályba  lépésének  feltétele  a  Megállapodás  fennállása.  Amennyiben  jelen 
Szerződés  hatálya  alatt  a  Megállapodás  megszűnik,  akkor  jelen  Szerződés  a  Megállapodás 
megszűnésének napján hatályát veszti.  
 
 
3.3. Felek közös megegyezése esetén jelen Szerződés a Megállapodás hatályának meghosszabbítása, 
vagy  annak  új  Megállapodással  történő  felváltása  esetén,  legfeljebb  annak  fennállásáig 
meghosszabbítható, amennyiben az az új Megállapodásban foglaltakkal is összhangban van. 
 
 
 
4. A SZERZŐDÉS TARTALMA 
 
 
4.1. Jelen  Szerződés  tárgyát  képező  autóbusz  viszonylatok  útvonalát,  megállóhelyeit,  valamint 
legfontosabb forgalmi és műszaki paramétereit az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
4.2. Jelen  Szerződés mellékleteiben meghatározott  paraméterektől  az  alábbi  eltérések  várhatóak, 
illetve lehetségesek: 

 
a) Felek rögzítik, hogy a forgalmi és műszaki paraméterektől való ± 5 %‐ot meg nem haladó eltérés 

jelen Szerződés mellékletének módosítása nélkül is megvalósulhat. 
 

b) Közlekedésszervező  teljes  tömegközlekedési hálózatra vonatkozó módosítása alapján üzemidő‐
eltérés lehetséges. Az eltérés pontos paramétereiről Közlekedésszervező az Önkormányzatot 30 
(harminc) nappal korábban, írásban köteles értesíteni. 

 
 
4.3. Arra  tekintettel,  hogy  Közlekedésszervező  által  megszervezett,  Önkormányzat  közigazgatási 
határain  belüli  területre  is  kiterjedő  helyi  közlekedés  Önkormányzat  lakosságának  helyi  közlekedési 
igényeit is kielégíti, Önkormányzat a jelen Szerződés hatálya alatti időszakra finanszírozási hozzájárulást 
fizet  Közlekedésszervezőnek,  amelynek  egy  naptári  évre  vetített  összege  2014.  évben  az  1.  számú 
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mellékletben  szereplő  viszonylatok  esetében  nettó  86.316.000,‐  Ft  +  ÁFA,  azaz  nyolcvanhatmillió‐
háromszáztizenhatezer forint + ÁFA. 
 
 
4.4. Felek a 4.3. pontban meghatározott összeget kifejezetten és kizárólag a Szerződés idejére szóló, 
egyedileg kialkudott  finanszírozási hozzájárulásnak  tekintik, mely nem szolgálhat sem elszámolási, sem 
bármilyen  egyéb  jogalapként  korábbi,  vitás  kérdések  rendezéséhez,  vagy  későbbi megállapodásokhoz 
hivatkozási  alapként.  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  finanszírozási  hozzájárulás  összege  – 
változatlan  teljesítményt  alapul  véve  –  évente  a  KSH  hivatalos,  országos,  a  tárgyévet  megelőző  év 
szeptember  és  az  azt megelőző  év  szeptember  közötti  időszakára  vonatkozó  fogyasztási  árindexével 
legalább azonos mértékben módosul. 
 
 
4.5. Felek  a  4.3.  pont  szerinti  hozzájárulásról  az  általános  forgalmi  adóról  szóló  2007.  évi  CXXVII. 
törvény 58.§ szerinti havi elszámolásban állapodnak meg. 
 
Közlekedésszervező  Önkormányzat  részére  havonta  egyenlő  összegben  az  1.  számú  mellékletben 
szereplő  viszonylatok  esetében  2014.  évben  nettó  7.193.000,‐  Ft  +  ÁFA/hónap,  azaz  hétmillió‐
egyszázkilencvenháromezer  forint  +  ÁFA/hónap  összegű  számlát  (a  továbbiakban:  „Számla”)  állít  ki 
tárgyhónap 15‐éig. 
 
A teljesítési  időpont és a  fizetési határidő minden esetben a tárgyhónap utolsó napja. A Számlában fel 
kell tüntetni a teljesítés jogcímét valamint a teljesítés időszakát.  
 
A Szerződés első hónapjában fizetendő finanszírozási hozzájárulás a  jelen pontban rögzített összeg tört 
része, a  szerződés hatályba  lépésének  függvényében. A pontos összeg az új  szolgáltató beindulásának 
napjától a hónap végéig  lévő napok számának és a hónapban  lévő napok számának hányadosa alapján 
kerül meghatározásra. 
 
 
4.6. Abban  az  esetben,  ha  a  szolgáltatás  objektív  akadály miatt  24  (huszonnégy)  órát meg  nem 
haladó  időtartamra ellehetetlenül vagy módosul,  (pl. útlezárás, baleset,  rendkívüli  időjárási viszonyok, 
Közlekedésszervező  és  az  általa  megbízott  Szolgáltató(k)  működési  körén  kívül  eső  okból  felmerült 
rendkívüli esemény), az a Szerződésben  rögzített hozzájárulás összegét nem módosítja. Amennyiben a 
szolgáltatás bármely okból 24 (huszonnégy) órát meghaladó  időtartamra ellehetetlenül vagy  jelentősen 
csökken,  Közlekedésszervező  a  szolgáltatásért  fizetendő  hozzájárulásnak  a  kimaradással  időarányos 
részét – azaz minden teljes kimaradt nap esetén a 4.3. pontban meghatározott éves összeg 1/365‐ötöd 
(egy háromszázhatvanötöd) részét ‐ köteles a következő havi számlázásnál levonni. 

 
 

4.7. Önkormányzat  fizetési  kötelezettségének  késedelmes  teljesítése  esetén  a  Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:155. § szerinti késedelmi kamatot 
köteles  fizetni.  A  kamat  napi  összegének megállapításakor  figyelembe  vett  napok  száma  évente  365 
(háromszázhatvanöt)  nap.  Nem  teljesítés  esetén  Közlekedésszervező  köteles  egy  alkalommal  írásban 
felszólítani  teljesítésre  Önkormányzatot.  A  felszólítás  eredménytelensége  esetén  Közlekedésszervező 
jogosult a Megállapodás és a jelen Szerződés egyoldalú azonnali hatályú felmondására. 
 
 
4.8. Önkormányzat  jelen Szerződés  időtartama alatt hozzájárul a  területén  lévő megállóhely(ek) és 
végállomás(ok)  Közlekedésszervező,  illetve  szolgáltatói  közlekedési  célú,  illetve  a  szolgáltatás 
biztosításához  szükséges mértékű  igénybevételéhez  a  jelen  Szerződés mindenkori melléklete  szerinti 
járatokkal érintett területen. 
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4.9. Jelen Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel lehet módosítani. 
 

4.10. Önkormányzat  tudomásul  veszi,  hogy  az  1.  számú  mellékletben  szereplő  autóbuszjáratokon 
Közlekedésszervező  egységes,  a  Főváros  és  a  Közlekedésszervező  között  kötött  feladat‐ellátásról  és 
közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás mellékletében megállapított mindenkori díjszabása érvényes. 

 
 

4.11. Felek  az  eredményes  együttműködés  elősegítése  érdekében  kapcsolattartó  munkatársakat 
jelölnek ki. 
 
a) Közlekedésszervező részéről: 

 

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

 A  Közlekedésszervező  szolgálatban  lévő  Fődiszpécsere  (forgalomirányítási  kérdésekkel 
kapcsolatban) 

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

 
b) Önkormányzat részéről:  

 

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

 
 
4.12. Felek  megállapodnak,  hogy  jelen  Szerződésben  foglalt  jogaik  gyakorlása,  illetőleg 
kötelezettségeik  teljesítése  során  a  jóhiszeműség  és  tisztesség  követelményének  megfelelően, 
kölcsönösen  együttműködve  kötelesek  eljárni.  Tartózkodnak  minden  olyan  megnyilvánulástól, 
magatartástól, amely a másik fél jó hírneve sérelmével járhat. 
 
 
4.13. Felek vállalják, hogy a Szerződést érintő adatváltozás esetén egymást kölcsönösen, a változást 
követő 15 (tizenöt) napon belül írásban értesítik.  
 
 
4.14. Jelen  Szerződésben  külön  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Megállapodás,  továbbá  a  Ptk., 
valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény előírásai irányadóak. 

 
 

4.15. Közlekedésszervező vállalja, hogy: 
 

 biztosítja az 1. számú mellékletben meghatározott autóbusz viszonylatain a vonaljegy és a helyközi 
jegyvásárlás lehetőségét is 2014. június 1. napjától, 

 az alacsonypadlós autóbuszok arányát a korábbi 40‐45%‐ról 100%‐ra növeli, 

 kizárólag alacsony padlószintű,  légkondicionált, alacsony károsanyag kibocsájtású (EURO VI.,  illetve 
EEV környezetvédelmi normát teljesítő) autóbuszokat közlekedtet. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 
Felek  kötelesek  üzleti  titokként  kezelni  jelen  Szerződés  teljesítése  során  vagy  azzal  összefüggésben 
tudomásukra  jutott,  a másik  felet  érintő minden  olyan  információt,  amely  nem minősül  közérdekű 
adatnak, illetve amelyet nem hoztak nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik félre vagy a másik féllel 
kapcsolatban  álló  más  jogalanyra  hátrányos  következményekkel  járhatna,  vagy  ezek  hátrányos 
megítélését eredményezhetné, gazdasági érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. Felek felelősek azért 
is,  hogy  jelen  Szerződés  teljesítése  során  szolgáltatóik,  alkalmazottaik  és  esetleges  közreműködőik  a 
jelen titokvédelmi kötelezettség tartalmát megismerjék, és annak eleget tegyenek, abban az esetben is, 
ha már nem állnak alkalmazásukban, illetve velük jogviszonyban.  
 
 
Jelen Szerződés egymással mindenben megegyező 5  (öt) eredeti példányban készült, melyből 2  (kettő) 
példány Önkormányzatot, 3 (három) példány Közlekedésszervezőt illeti. 
 
 
Felek  kijelentik,  hogy  rendelkeznek  a  jelen  Szerződés  cégszerű/szabályszerű  aláírásához  szükséges 
jogosultsággal, illetve felhatalmazással. 

 
 

Felek  jelen  Szerződést  elolvasás  és  értelmezés  után  ‐  mint  akaratukkal  mindenben  megegyezőt  ‐ 
jóváhagyólag írták alá. 
 
 
Gyál, 2014. „………………”napján.   Budapest, 2014. „………………”napján. 
 
 
 

   
Pápai Mihály  Somodi László  Mészáros László 
polgármester  közlekedésszervezési és fejlesztési 

vezérigazgató‐helyettes 
gazdasági 

vezérigazgató‐helyettes 
Gyál Város Önkormányzata 

 
BKK Budapesti Közlekedési Központ  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Önkormányzat  Közlekedésszervező 

   
ellenjegyző:   

 
 
 
A SZERZŐDÉS MELLÉKLETE 
 
1. számú melléklet: a szolgáltatás forgalmi és műszaki paraméterei 
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1. számú melléklet 
 
 

A szolgáltatás forgalmi és műszaki paraméterei 
 
 
Útvonal‐ és megállóhelylista 
 
 

55 
   Gyál, Vecsési út felé  Boráros tér H felé 

Ú
TV

O
N
A
L  Boráros tér H ‐ Soroksári út ‐ Illatos út ‐ Gyáli út 

‐ Nagykőrösi út ‐ Gyál, Kőrösi út ‐ Ady Endre 
utca ‐ Széchenyi István utca ‐ Vecsési út ‐ Gyál, 

Vecsési út 

Gyál, Vecsési út ‐ Vecsési út ‐ Kőrösi út ‐ 
Budapest, Nagykőrösi út ‐ Gyáli út ‐ Illatos út ‐ 

Soroksári út ‐ Boráros tér H 

Boráros tér H  Gyál, Vecsési út 
Haller utca   Szent István utca 
Millenniumi Kulturális Központ  Kőrösi út 
Közvágóhíd H  Bocskai István utca 
Földváry utca  Somogyi Béla utca 
Beöthy utca H  Ady Endre utca 
Kén utca H (Illatos út)  Gyál felső vasútállomás 
Gubacsi út  Kalász utca 

Külső Mester utca  Paula utca 

Táblás utca  Csolt utca 

Gyáli út  Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi út) 

Nagykőrösi út (Határ út)  Eke utca 

Rákóczi utca  Arany János utca 

Kossuth Lajos utca  Pestszentimre felső vasútállomás 

Irányi utca  Zöldségpiac 

Nagysándor József utca  Közdűlő út 

Debrecen utca  Kamiontelep 

Radnó utca  Szentlőrinci út 

Kéreg utca  Autópiac 

Alvinc utca  Használtcikk piac 

Naszód utca (Használtcikk piac)  Vas Gereben utca 

Autópiac  Zrínyi utca 

Szentlőrinci út  Batthyány utca 

Kamiontelep  Hunyadi utca 

Közdűlő út  Pannónia út 

Zöldségpiac  Újlaki utca 

Pestszentimre felső vasútállomás  Gomb utca 

 M
 E
 G
 Á
 L
 L
 Ó
 H
 E
 L
 Y
 E
 K
 

Bethlen Gábor utca  Nagykőrösi út (Határ út) 
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55 
Eke utca  Gyáli út 

Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi út)  Táblás utca 

Csolt utca  Külső Mester utca 

Ár utca  Gubacsi út 

Kalász utca  Kén utca H (Illatos út) 

Gyál felső vasútállomás  Beöthy utca H 

Ady Endre utca  Koppány utca 

Rákóczi Ferenc utca  Közvágóhíd H 

Széchenyi István utca  Millenniumi Kulturális Központ 

Somogyi Béla utca  Haller utca 

Bocskai István utca  Boráros tér H 

Gyál, Vecsési út   
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84E 
   Gyál, Deák Ferenc utca felé  Határ út M felé 

Ú
TV

O
N
A
L  Határ út M  – Határ út – szervizút – Tuba utca – 

Nagykőrösi út – Nemes utca – Kisfaludy utca – 
Gyál, Pesti út – Ady Endre utca – Deák Ferenc 

utca – Gyál, Deák Ferenc utca 

Gyál, Deák Ferenc utca – Deák Ferenc utca – 
Vecsési út – Pesti út – Budapest, Kisfaludy 

utca – Nemes utca – Nagykőrösi út – Határ út 
– *(Távíró köz – Távíró utca – Üllői út – Ferde 

utca –)* – Határ út M  

Határ út M  Gyál, Deák Ferenc utca  
Nagykőrösi út (Határ út)  Széchenyi István utca 
Nagysándor József utca  Bocskai István utca 
Kéreg utca  Dobó Katica utca 
Naszód utca (Használtcikk piac)  Gyál, Ady Endre utca 
Szentlőrinci út  Tulipán utca 

Kamiontelep  Mátyás király utca 

Zöldségpiac  Kacsóh Pongrác utca 

Pestszentimre felső vasútállomás  Kapocs utca 

Bethlen Gábor utca  Szigeti Kálmán utca 

Eke utca  Ady Endre utca 

Pestszentimre vasútállomás (Nemes utca)  Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi út) 

Ady Endre utca  Eke utca 

Kisfaludy utca  Arany János utca 

Szigeti Kálmán utca  Pestszentimre felső vasútállomás 

Kapocs utca  Zöldségpiac 

Kacsóh Pongrác utca  Kamiontelep 

Mátyás király utca  Szentlőrinci út 

Tulipán utca  Használtcikk piac 

Gyál, Ady Endre utca  Vas Gereben utca 

Kossuth Lajos utca  Hunyadi utca 

Táncsics Mihály utca  Nagykőrösi út (Határ út) 

Dobó Katica utca  *Távíró utca* 

Árpád utca  Határ út M 

 M
 E
 G
 Á
 L
 L
 Ó
 H
 E
 L
 Y
 E
 K
 

Gyál, Deák Ferenc utca   

 
*Reggeli csúcsforgalomban használt útvonal és megállóhely* 
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*Reggeli csúcsforgalomban használt útvonal és megállóhely* 
 

89E 
   Gyál, Bem József utca felé  Határ út M felé 

Ú
TV

O
N
A
L  Határ út M – Határ út – szervizút – Tuba utca – 

Nagykőrösi út – Gyál, Kőrösi út – Kolozsvári 
utca – Bajcsy‐Zsilinszky utca – Brassói utca – 

Erdősor utca – Gyál, Bem József utca 

Gyál, Bem József utca – Erdősor utca – Bem 
József utca – Kőrösi út – Budapest, 

Nagykőrösi út – Határ út – *(Távíró köz – 
Távíró utca – Üllői út – Ferde utca –)* – Határ 

út M. 

Határ út M  Gyál, Bem József utca 
Nagykőrösi út (Határ út)  Bocskai István utca 
Nagysándor József utca  Somogyi Béla utca 
Kéreg utca  Ady Endre utca 
Naszód utca (Használtcikk piac)  Gyál felső vasútállomás 
Szentlőrinci út  Kalász utca 

Kamiontelep  Paula utca 

Zöldségpiac  Csolt utca 

Pestszentimre felső vasútállomás  Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi út) 

Bethlen Gábor utca  Eke utca 

Eke utca  Arany János utca 

Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi út)  Pestszentimre felső vasútállomás 

Csolt utca  Zöldségpiac 

Ár utca  Kamiontelep 

Kalász utca  Szentlőrinci út 

Gyál felső vasútállomás  Használtcikk piac 

Bajcsy‐Zsilinszky utca  Vas Gereben utca 

Erdősor utca  Hunyadi utca 

Bacsó Béla utca  Nagykőrösi út (Határ út) 

Toldi Miklós utca  *Távíró utca* 

Kisfaludy Sándor utca  Határ út M 

 M
 E
 G
 Á
 L
 L
 Ó
 H
 E
 L
 Y
 E
 K
 

Gyál, Bem József utca   
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*Reggeli csúcsforgalomban használt útvonal és megállóhely* 
 
 
 

94E 
   Gyál, Vecsési út felé  Határ út M felé 

Ú
TV

O
N
A
L  Határ út M – Határ út – szervizút – Tuba utca – 

Nagykőrösi út – Gyál, Kőrösi út – Ady Endre 
utca – Széchenyi István utca – Vecsési út – 

Gyál, Vecsési út 

Gyál, Vecsési út – Vecsési út – Kőrösi út – 
Budapest, Nagykőrösi út – Határ út – *(Távíró 
köz – Távíró utca – Üllői út – Ferde utca –)* – 

Határ út M 

Határ út M  Gyál, Vecsési út 
Nagykőrösi út (Határ út)  Szent István utca 
Szentlőrinci út  Kőrösi út 
Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi út)  Bocskai István utca 
Csolt utca  Somogyi Béla utca 
Ár utca  Ady Endre utca 
Kalász utca  Gyál felső vasútállomás 
Gyál felső vasútállomás  Kalász utca 

Ady Endre utca  Paula utca 

Rákóczi Ferenc utca  Csolt utca 

Széchenyi István utca  Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi út) 

Somogyi Béla utca  Szentlőrinci út 

Bocskai István utca  Nagykőrösi út (Határ út) 

 M
 E
 G
 Á
 L
 L
 Ó
 H
 E
 L
 Y
 E
 K
 

Gyál, Vecsési út  Határ út M 
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*Reggeli csúcsforgalomban használt útvonal és megállóhely* 
 

294E 
   Gyál, Vecsési út felé  Határ út M felé 

Ú
TV

O
N
A
L  Határ út M – Határ út – szervizút – Tuba utca – 

Nagykőrösi út – Gyál, Kőrösi út – Ady Endre 
utca – Széchenyi István utca – Vecsési út – 

Gyál, Vecsési út 

Gyál, Vecsési út – Vecsési út – Kőrösi út – 
Budapest, Nagykőrösi út – Határ út – Határ út 

M 

Határ út M  Gyál, Vecsési út 
Nagykőrösi út (Határ út)  Szent István utca 
Nagysándor József utca  Kőrösi út 
Kéreg utca  Bocskai István utca 
Naszód utca (Használtcikk piac)  Somogyi Béla utca 
Szentlőrinci út  Ady Endre utca 
Kamiontelep  Gyál felső vasútállomás 
Zöldségpiac  Kalász utca 

Pestszentimre felső vasútállomás  Paula utca 

Bethlen Gábor utca  Csolt utca 

Eke utca  Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi út) 

Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi út)  Eke utca 

Csolt utca  Arany János utca 

Ár utca  Pestszentimre felső vasútállomás 

Kalász utca  Zöldségpiac 

Gyál felső vasútállomás  Kamiontelep 

Ady Endre utca  Szentlőrinci út 

Rákóczi Ferenc utca  Használtcikk piac 

Széchenyi István utca  Vas Gereben utca 

Somogyi Béla utca  Hunyadi utca 

Bocskai István utca  Nagykőrösi út (Határ út) 

 M
 E
 G
 Á
 L
 L
 Ó
 H
 E
 L
 Y
 E
 K
 

Gyál, Vecsési út  Határ út M 
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*Egyes menetek Gyál, Bem József utca érintésével közlekednek* 
 

994 
   Gyál, Vecsési út felé  Dél‐pesti Autóbuszgarázs felé 

Ú
TV

O
N
A
L 

Dél‐pesti autóbuszgarázs – Méta utca – 
felüljáró – Szentlőrinci út – Nagykőrösi út – 
Gyál, Kőrösi út – *(Kolozsvári utca – Bajcsy‐
Zsilinszky utca – Brassói utca – Erdősor utca – 
Bem József utca – Kőrösi út –)* – Ady Endre 
utca – Széchenyi István utca – Vecsési út – 

Gyál, Vecsési út 

Gyál, Vecsési út – Vecsési út – Kőrösi út – 
Budapest, Nagykőrösi út – Szentlőrinci út – 

felüljáró – Méta utca – Dél‐pesti 
autóbuszgarázs 

Dél‐pesti autóbuszgarázs  Gyál, Vecsési út 
Nagykőrösi út  Szent István utca 
Kamiontelep  Kőrösi út 
Közdűlő utca  Bocskai István utca 
Zöldségpiac  Somogyi Béla utca 
Pestszentimre felső vasútállomás  Ady Endre utca 
Bethlen Gábor utca  Gyál felső vasútállomás 
Eke utca  Kalász utca 

Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi út)  Paula utca 

Csolt utca  Csolt utca 

Ár utca  Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi út) 

Kalász utca  Eke utca 

Gyál felső vasútállomás  Arany János utca 

*Bajcsy‐Zsilinszky utca*  Pestszentimre felső vasútállomás 

*Erdősor utca*  Zöldségpiac 

*Bacsó Béla utca*  Közdűlő utca 

*Toldi Miklós utca*  Kamiontelep 

*Kisfaludy Sándor utca*  Nagykőrösi út 

*Gyál, Bem József utca*  Dél‐pesti autóbuszgarázs 

*Bocskai István utca*   

*Somogyi Béla utca*   

Ady Endre utca   

Rákóczi Ferenc utca   

Széchenyi István utca   

Somogyi Béla utca   

Bocskai István utca   

 M
 E
 G
 Á
 L
 L
 Ó
 H
 E
 L
 Y
 E
 K
 

Gyál, Vecsési út   
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Jármű Jármű

55 Boráros tér H 18,5 45 4:50 22:25 TAN csukl. 15 30 20 60 5:24 22:25 5:24 22:25 SZO szóló 60 30 30 60
Gy ál, Vecsési út 18,5 50 4:17 22:06 SZÜN csukl. 20 30 30 60 4:17 22:06 4:17 22:06 V+Ü szóló 60 30 30 60

EAF SZJ ÉVV csukl. 30 30 30 60
84E Határ út M 15,3 36 5:06 20:59 TAN csukl. 12 60 20 6:01 20:59 6:01 20:59 SZO csukl. 60 60

Gy ál, Deák Ferenc utca 14,9 36 4:45 21:34 SZÜN csukl. 20 60 30 6:34 21:34 6:34 21:34 V+Ü csukl. 60 60
EAF SZJ ÉVV csukl. 30 60 30
89E Határ út M 14,8 37 4:46 23:36 TAN csukl. 12 60 20 60 5:31 23:36 5:31 23:36 SZO csukl. 60 60 60 60

Gy ál, Bem József utca 14,7 34 4:13 22:07 SZÜN csukl. 20 60 30 60 5:06 22:07 5:06 22:07 V+Ü csukl. 60 60 60 60
EAF SZJ ÉVV csukl. 30 60 30 60

94E Határ út M 15,1 34 6:17 8:20 12:50 19:20 TAN csukl. 12 20 - - - - SZO
Gy ál, Vecsési út 14,8 33 4:47 8:52 13:22 17:42 SZÜN csukl. 20 30 - - - - V+Ü

EAF SZJ ÉVV csukl. 30 30
294E Határ út M 15,1 34 8:46 12:14 19:44 23:56 TAN csukl. 30 30 4:56 23:56 4:56 23:56 SZO csukl. 30 30 30 30

Gy ál, Vecsési út 14,8 33 9:21 12:51 20:21 22:47 SZÜN csukl. 30 30 3:57 22:47 3:57 22:47 V+Ü csukl. 30 30 30 30
EAF SZJ

Jármű Jármű

994 Dél-pesti autóbuszgarázs 8,5 18 0:30 3:30 VC szóló 30 60 30 0:30 3:30 PS szóló 30 60 30
Gy ál, Vecsési út 8,9 17 0:53 3:46 0:53 3:46

EAF SZJ

Hétvégén és ünnepnapokon

Hétvégén és ünnepnapokon

Dél-
utáni 

mért.-
adó

Késő 
este

Bizony os menetek Gy ál, Bem József utca érintésév el közlekednek.

Utolsó 
jármű 
indul

Első 
jármű 
indul

Utolsó 
jármű 
indul

Típus
Vonal Végállomások

Vonal-
hossz 
(km)

Átla-
gos 

menet-
idő 

(perc)

Hétköznapokon

Első 
jármű 
indul

Utolsó 
jármű 
indul

Első 
jármű 
indul

Utolsó 
jármű 
indul

Típus

Reg-
geli 

csúcs-
óra

Köv etési idő

Nap-
köz-
ben

Üzemidő / 1. Üzemidő / 2. Sze-
zon, 
nap-
típus

Köv etési idő
Dél-
utáni 

csúcs-
óra

Késő 
este

Üz.idő, szo. Üz.idő, v .+ü. Sze-
zon, 
nap-
típus

Haj-
nal

Első 
jármű 
indul

Dél-
előtti 

mért.-
adó

Közös járműpark és hangolt közlekedés a 89E, 94E és 294E v iszony latokkal.

ÉVV üzemkezdet Határ út M-tól 4:36. Közös járműpark és hangolt közlekedés a 84E, 94E és 294E v iszony latokkal.

Közös járműpark és hangolt közlekedés a 84E, 89E és 294E v iszony latokkal.

Hétköznap indul még Gy álról: Közös járműpark és hangolt közlekedés a 84E, 89E és 94E v iszony latokkal.

Üz.idő, v .+ü. Sze-
zon, 
nap-
típus

Közös járműpark és hangolt közlekedés az 54-es v iszony lattal.

Első 
jármű 
indul

Utolsó 
jármű 
indul

Első 
jármű 
indul

Utolsó 
jármű 
indul

Típus
Haj-
nal

Dél-
előtti 

mért.-
adó

Dél-
utáni 

mért.-
adó

Késő 
este

Köv etési idő

Első 
jármű 
indul

Utolsó 
jármű 
indul

Első 
jármű 
indul

Utolsó 
jármű 
indul

Típus

Köv etési idő Üz.idő, szo.

Vonal Végállomások
Vonal-
hossz 
(km)

Átla-
gos 

menet-
idő 

(perc)

Hétköznapokon

Üzemidő / 1. Üzemidő / 2. Sze-
zon, 
nap-
típus

Reg-
geli 

csúcs-
óra

Nap-
köz-
ben

Dél-
utáni 

csúcs-
óra

Késő 
este

 
 
2014. május 29. napjától valamennyi Gyál közigazgatási határain belül közlekedő autóbusz alacsony padlószinttel rendelkezik. 
 
Az  Önkormányzat  a  Szerződésben  meghatározott  finanszírozási  hozzájárulással az  1.  sz.  mellékletben  felsorolt  járatok  Budapest  közigazgatási  határán  kívüli 
szakaszához járul hozzá. 
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Megjegyzések

Jelmagyarázat: A Szolgáltatói Keretmenetrend tartalmazza:

TAN tanítási  időszakban érvényes  munkanapi  menetrend hétköznapokra vonatkoztatva

SZÜN iskolaszünetben érvényes  munkanapi  menetrend ‐ a reggeli  csúcsórai  (hivatásforgalom),

ÉVV év végi  munkanapi  menetrend ‐ a délelőtti  (napközi  forgalom),

SZO szombati  napokra érvényes  menetrend ‐ a délutáni  csúcsórai  (hivatásforgalom),

V+Ü vasárnapi  és ünnepnapi  menetrend ‐ késő esti  (kisforgalmú),

hétvégére vonatkoztatva

Csúcsóra alatt azt a 4 egymást követő negyedórát értjük, ‐ a hajnali  és  késő esti  (kisforgalmú)

amikor a viszonylat egyik (erősebb) irányában a legnagyobb utasterhelés  jelentkezik. ‐ a délelőtti  és  délutáni  (napközi  forgalom)

időszak forgalmi  adatait.

Követési időközök

Reggeli  csúcsóra:

Napközben:

Délutáni  csúcsóra:

Késő este:

Hajnal:

Délelőtti  

Délutáni  

A viszonylatok jellege

A Követési  idő rovatokban az egyes  közlekedés  napok négy jellemző időszakának átlagos  követési  időközei  lettek feltüntetve. Az adott időszak‐tartományok 

intervalluma, és  az azokban jellemző követésiidő‐értékek biztosításának időtartama az alábbiak szerint értendő:

munkanapokon 6 és  9 óra között a mértékadó irányban legalább egy összefüggő órán keresztül  teljesül.

munkanapokon 9 és  15 óra (pénteken 9 és  13 óra) között legalább két összefüggő órán át teljesül.

munkanapokon 15 és  18 óra (pénteken 13 és  16 óra) között a mértékadó irányban legalább két órán át teljesül.

minden nap 21 óra és  üzemzárás  között legalább egy összefüggő órán át teljesül.

hétvégi  napokon üzemkezdet és  szombaton 7 óra, vasárnap pedig 8 óra között legalább egy összefüggő órán át teljesül.

szombaton 7 és  13 óra, vasárnap 8 és  13 óra között legalább három összefüggő órán át teljesül.

hétvégi  napokon 13 óra és  19 óra között legalább három összefüggő órán át teljesül.

Amennyiben az idénymenetrendek váltási  napja összefüggő hétvégi  időszak köztes  napjára esik, akkor az adott hétvége minden napján a bővebb szolgáltatást 

nyújtó menetrend szerint kell  közlekedni. 

Törtszámú értékek: a BKK Zrt. felszíni  hálózatán az indulások perces  pontosságúak, a tizedestört értékeket ezért úgy kell  értelmezni, hogy az adott órában olyan 

egész perces  követési  időközök fordulnak elő, amelyek átlaga a feltüntetett törtszámmal  egyezik meg (például  7,5 perc esetében a járművek ténylegesen 7‐8‐7‐8‐

7‐8‐7‐8 percenként indulnak). A menetrendek ütemességének biztosítása érdekében jellemzően olyan átlagértékek kerülnek alkalmazásra, amelyek a 60 

percnek osztói  (vagy többszöröse).

Aláhúzott értékek: a csuklós  viszonylatok egy részén a nap egyes  szakaszaiban ‐ jellemzően késő este, i l letve hajnalban ‐ az utasszámok nem indokolják a 

csuklós  járművek közlekedtetését. Ilyen esetekben ‐ amennyiben erre költségtakarékos  lehetőség mutatkozik ‐ szóló járművek közlekedhetnek a csuklósok 

helyett. Ezek az időszakok aláhúzott percértékkel  kerültek megjelölésre. 

SZJ: a viszonylatok egy része külső megrendelés  alapján közlekedik teljes  egészében, vagy útvonalának egy részén. Ezek lehetnek agglomerációs  települések 

vagy áruházak, egyéb intézmények. Az i lyen viszonylatokat narancsszínű, vastagított és  dőlt SZJ jelzéssel  láttuk el  a vonalhossz alatti  cellában.

EAF: a viszonylatok egy részén a felszálláskori  jegyellenőrzés  biztosítása érdekében ‐ babakocsival  vagy kerekesszékkel  történő felszállás  kivételével  ‐ csak az 

első ajtónál  történő felszállás  és  az utazásra jogosító okmány felmutatása kötelező. Az i lyen viszonylatok a szolgáltatót jelző cella alatt elhelyezett piros  

vastagított és  dőlt karakterrel  jelölt EAF jelzéssel  vannak ellátva.

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. évi közbeszerzésekről 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzata a 2013. évben is több közbeszerzést bonyolított le, melyekről a 92/2011. (XII. 30.) NFM 
rendelet 36. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő éves statisztikai összegezést köteles készíteni, és ezt legkésőbb a 
tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak. 
 
A fentiek okán tájékoztatásul csatoljuk az említett 2013. évi statisztikai összegezéseket, mely 2 dokumentumban van, 
mivel jogszabályi változás miatt külön kell számot adni a 2013. január 1-június 30. és a július 1-december 31. közötti 
időszakokról. 
 
Kérjük a melléklet szerinti tájékoztató tudomásul vételét. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kristóf Zoltán 
 
Gyál, 2014. május 13. 
 
 
 

 
Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
 
 
Melléklet: 
 
  - Gyál Város Önkormányzat 2013. évi statisztikai összegezése 2013.06.30-ig 
 - Gyál Város Önkormányzat 2013. évi statisztikai összegezése 2013.07.01-től 



11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez 
 

 

 
Az éves statisztikai összegezés 

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK 
VONATKOZÁSÁBAN 

 
 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I
 
.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME 

 
Hivatalos n ornányzata év: Gyál Város Önk
 
Postai cím: Kőrösi út 112‐114. 
 
V
 
áros/Község: Gyál  Postai 

irányítószám2360
:                     

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
ímzett: Rozgonyi Erik C

Telefon: 29/540‐937 

E‐mail: jegyzo@gyal.hu 
 

Fax: 29/340‐028 

Internetcím(ek) (adott esetbe
íme (URL): http://www.gyal.hu/ 

n) 
Az ajánlatkérő általános c

 felhasználói oldal címe (URL):  
 
A
 
 
 

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 
 

Központi szintű         Közjogi szervezet                          

Regionális/helyi szintű        Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) 
ont] p

           

Egyéb                                                 

 
 
.
 

II  SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 

II.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. XII.XIII. fejezete) 
 mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft‐ban, arab számmal kell kifejezni)   (valamennyi

 db Száma: 0

Érték: ‐ 

II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. Harmadik 
része) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft‐ban, arab számmal kell 



kifejezni)   

Száma: 1 db  

Értéke: 188725444 Ft  

 
III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ADATOK 

III.1) A  közbeszerzések  összesítése,  kivéve  a  IV.1)IV.2).  és  IV.4).  pontokban  írt  közbeszerzéseket 
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft‐ban, arab számmal kell kifejezni)   

III.1.1) Árubeszerzés  

III.1.1.1) Eljárás típusa 

U ljárásrend (Kbt. Második Része ljárástípust jelöljön meg) niós e ) (az alábbi blokkban csak egy e

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

��� (száma)  

                     (értéke) 

(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
 

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:               ��� (száma)                                (értéke) 

Ne i blokkban csak egy eljárást ljön meg) mzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alább ípust jelö

 A Kbt. 123. §‐a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alá  szerint:   bbiak

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos  

��� (száma)  

                     (értéke) 

(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
 



Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:      ��  (száma) �                                (értéke) 

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárá rs end (Kbt. Második Része) 

��������‐� (CPV kód, főtárgy szerint)     ��� (száma)                                     (értéke) 

(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)
 

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:           ��� (száma)                                (értéke) 

Nemzeti el á észe) j rásrend (Kbt. Harmadik r

��������‐� (CPV kód, főtárgy szerint)  ��� (száma)                      (értéke) 

(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)
 

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:       ��� (száma)                                (értéke) 

 

III.1.2) Építési beruházás  

III.1.2.1) Eljárás típusa 

U ljárásrend (Kbt. Második Rés  eljárást jön meg) niós e ze) (az alábbi blokkban csak egy ípust jelöl

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

��� (száma)  

                     (értéke) 

(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
 

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:       ��� (száma)                                (értéke) 

 

Ne i blokkban csak egy e löljön meg) mzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alább ljárástípust je

 A Kbt. 123. §‐a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alá  szerint:   bbiak

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

1 db (száma)  

188725444 Ft (értéke) 



Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos  

(E részből az egyeseljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
 

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:    1 db (száma) 188725444 Ft (értéke) 

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárá r  s end (Kbt. Második Része)

��������‐� (CPV kód, főtárgy szerint)  ��� (száma)                                (értéke) 

(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)
 

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:   ��� (száma)                                (értéke) 

 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

45210000‐2 (CPV kód, főtárgy szerint)  1 db (száma) 188725444 Ft (értéke) 

(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)
 

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:     1 db (száma) 188725444 Ft (értéke) 

 

III.1.3) Építési koncesszió 

III.1.3.1) Eljárás típusa 

U ljárásrend (Kbt. XIII. fejezete) ( rástípust eg) niós e az alábbi blokkban csak egy eljá  jelöljön m

 nyílt 

 meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

��� (száma)  

                     (értéke) 

(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
 

Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:   ��� (száma)                      (értéke) 

Ne i blokkban csak egy eljárást ljön meg) mzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alább ípust jelö

 A Kbt. 123. §‐a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 

��� (száma)  

                     (értéke) 



alá  szerint:   bbiak

Nyílt  

Meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos  

(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
 

Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:     ��� (száma)                            (értéke) 

III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárá rs end (Kbt. XII. fejezete) 

��������‐� (CPV kód, főtárgy szerint)  ��� (száma)                      (értéke) 

(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)
 

Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:  ��� (száma)                      (értéke) 

 

Nemzeti el á észe) j rásrend (Kbt. Harmadik r

��������‐� (CPV kód, főtárgy szerint)  ��� (száma)                      (értéke) 

(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)
 

Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:  ��� (száma)                      (értéke) 

 

III.1.4) Szolgáltatás megrendelés 

III.1.4.1) Eljárás típusa 

U ljárásrend (Kbt. Második Része) ak egy eljárástípust jelöljön meg) niós e  (az alábbi blokkban cs

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

 tervpályázat 

 a Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján 
közbeszerzési  eljárás  nélkül 

��� (száma)  

                     (értéke) 



megkötött szerződés 

(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
 

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:   ��� (száma)                      (értéke) 

Ne i blokkban csak egy eljárástí ön meg) mzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alább pust jelölj

 A Kbt. 123. §‐a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alá  szerint:   bbiak

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos  

Tervpályázati eljárás 

��� (száma)  

                     (értéke) 

(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
 

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásre    ��� (száma) ndben:                      (értéke) 

III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete) 

��������‐� (CPV kód, főtárgy szerint)  ��� (száma)                      (értéke) 

(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)
 

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:   ��� (száma)                      (értéke) 

Nemzeti el á észe) j rásrend (Kbt. Harmadik r

��������‐� (CPV kód, főtárgy szerint)  ��� (száma)                      (értéke) 

(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)
 

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:  ��� (száma)                      (értéke) 

 



III.1.5) Szolgáltatási koncesszió 

III.1.5.1) Eljárás típusa 

Ne i blokkban csak egy eljárást ljön meg) mzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alább ípust jelö

 A Kbt. 123. §‐a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alá  szerint:   bbiak

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos  

��� (száma)  

                     (értéke) 

(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
 

Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:   ��� (száma)                                (értéke) 

III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Nemzeti el á észe) j rásrend (Kbt. Harmadik r

��������‐� (CPV kód, főtárgy szerint)  ��� (száma)                                (értéke) 

(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)
 

Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: ��� (száma)                                (értéke) 

 

III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe 
csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft‐ban, arab számmal kell kifejezni)     

III.2.1) Árubeszerzés 

Un srend (K k Része)  iós eljárá bt. Másodi

 89. § (2)   a)

 89. § (2) b) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (4)   a)

 94. § (4) b)  

 94. § (4) c) 

 94. § (4) d) 

 

��� (száma)  

                               (értéke) 



 (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, 
  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos árubeszerzés az uniós eljárásrendben: ��� (száma)                                (értéke) 

Ne r srend adik résmzeti eljá á  (Kbt. Harm ze) 

 89. § (2)   a)

 89. § (2) b) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (4)   a)

 94. § (4) b)  

 94. § (4) c) 

 94. § (4) d) 

 123. §  

 

��� (száma)  

                     (értéke) 

 (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, 
  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:  ��� (száma)                      (értéke) 

III.2.2) Építési beruházás/építési konc sszió e

Un srend (K k Része)  iós eljárá bt. Másodi

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) c) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b) 

 111. § (3)  

 

  ��� (száma)  

                               (értéke) 

 (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, 
  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Össz esszió az uniós eljárásrendben:   es tárgyalásos építési beruházás/építési konc

��� (száma)                                                    (értéke) 

Ne r srend adik résmzeti eljá á  (Kbt. Harm ze)  

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) c) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b) 

 111. § (3)  

 123. §  

 

  1 db (száma)  

188725444 Ft (értéke) 

 (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, 
  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:   



1 db (száma) 188725444 Ft (értéke) 

 

III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió 

Un srend (Kb  Része) iós eljárá t. Második

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) d) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) )  d

   94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b)  

 94. § (5)  

  ��� (száma)  

                               (értéke) 

 (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, 
  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Össz cesszió az uniós eljárásrendben:   es tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási kon

��� (száma)                                                    (értéke) 

Ne r srend  adik résmzeti eljá á (Kbt. Harm ze) 

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) d) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2)    d)

 94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b)  

 94. § (5)  

 123. §  

 

  ��� (száma)  

                               (értéke) 

 (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, 
  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Össz cesszió a nemzeti eljárásrendben:   es tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási kon

��� (száma)                                                    (értéke) 

 

 
 
 
IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat 
dó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a 
an,, arab számokkal kell kifejezni)  

elérő vagy azt meghala
szerződések értékét Ft‐b
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások 

szerződések értéke (arab számokkal, Ft‐ban kifejezve): 

 

                                                                       



IV.3) Elektronikus árle
értékét Ft‐ban, arab szám k

jtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések 
okkal  ell kifejezni)  

közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.4) Dinamikus besze
szerződések értékét Ft‐b

rzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a 
an, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, 
a szerződések értékét Ft‐ban, arab számokkal kell kifejezni)  

IV.5.1) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként           

 
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.5.2) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bírálati 
részszempontként/alszempontként                                                                            

 
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.5.3) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként       

 
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.5.4) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek 
körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás 
megrendelés esetén)                              

 
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.5.5) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek 
körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés  igazolásával   

 
közbeszerzések száma:  ��� 

özbeszerzések értéke: k                                                                        

 

IV.5.6) Zöld közbeszerzések [IV.5.1)–IV.5.5) pontok] összesen 
közbeszerzések száma:  ��� 

özbeszerzések értéke: k                                                                        

 

IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a 
szerződések értékét Ft‐ban, arab számokkal kell kifejezni)  



IV.6.1) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként                              
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.6.2) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati 
részszempontként/alszempontként                                                                          

 

 
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.6.3) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként                         

 
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.6.4) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként                            

 
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.6.5) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra  védett foglalkoztatók számára 
fenntartott közbeszerzés útján           

 
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.6.6) Szociális szemp i
összesen 

ontok f gyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] 

közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.7) EU alapokból fina zíroz
mezőbe csak szám érték ató, a

ns ott/EUs projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi 
 írh  szerződések értékét Ft‐ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma:  1 db 

közbeszerzések értéke:  188725444 Ft 

IV.8) A mikro, kis és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. §ának (5) 
gés (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft‐ban, 
jezn

bekezdésével összefüg ben 
arab számokkal kell kife i)  
közbeszerzések száma:  1 db 

közbeszerzések értéke:  188725444 Ft 

IV.9) A mikro, kis és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 122. §ának 
nnyi m zőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft‐ban, arab számokkal (9) bekezdése) (valame e

kell kifejezni)  
közbeszerzések száma:  ��� 

özbeszerzések értéke: k                                                                        
IV.10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: ����/��/��  (év/hó/nap) 
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11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 

 
 

 
Az éves statisztikai összegezés 

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK 
VONATKOZÁSÁBAN 

 
 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME 

ivatalos n ornányzata 
 
H év: Gyál Város Önk
 
Postai cím: Kőrösi út 112‐114. 
 
V
 
áros/Község: Gyál  Postai 

irányítószám2360
:                     

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
ímzett: Rozgonyi Erik C

Telefon: 29/540‐937 

E‐mail: jegyzo@gyal.hu 
 

Fax: 29/340‐028 

Internetcím(ek) (adott esetbe
íme (URL): http://www.gyal.hu/ 

n) 
Az ajánlatkérő általános c

 felhasználói oldal címe (URL):  
 
A
 
 
 

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 
 

Központi szintű         Közjogi szervezet                          

Regionális/helyi szintű        Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) 
ont] p

           

Egyéb                                                 

 
 
.
 

II  SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 

II.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. XII.XIII. fejezete) 
nny mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft‐ban, arab számmal kell kifejezni)   (valame i 

Száma: ���  

Érték:                                                               

II.2) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. Harmadik 
része) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft‐ban, arab számmal kell 
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kifejezni)   

Száma: 3 db  

rtéke: 128156026 Ft É

 

 
III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ADATOK 

III.1) A  közbeszerzések  összesítése,  kivéve  a  IV.1)IV.2).  és  IV.4).  pontokban  írt  közbeszerzéseket 
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft‐ban, arab számmal kell kifejezni)   

III.1.1) Árubeszerzés  

III.1.1.1) Eljárás típusa 

U ljárásrend (Kbt. Második Része ljárástípust jelöljön meg) niós e ) (az alábbi blokkban csak egy e

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

��� (száma)  

                     (értéke) 

(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
 

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:               ��� (száma)                                (értéke) 

Ne i blokkban csak egy eljá löljön meg) mzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alább rástípust je

 A Kbt. 123. §‐a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alá zerint:   bbiak s

 Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos  

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

1 (száma)  

18110474 Ft (értéke) 
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(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
 

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:      1 ( áma) 18110474 FT (értéke) sz

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárá rs end (Kbt. Második Része) 

��������‐� (CPV kód, főtárgy szerint)     ��� (száma)                                     (értéke) 

(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)
 

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:           ��� (száma)                                (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik észe)  r

39151000‐5 (CPV kód, főtárgy szerint)  1 (száma) 18110474 FT (értéke) 
(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)
 

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:       1 (száma) 18110474 FT (értéke) 

 

III.1.2) Építési beruházás  

III.1.2.1) Eljárás típusa 

U ljárásrend (Kbt. Második Rés  eljárást jön meg) niós e ze) (az alábbi blokkban csak egy ípust jelöl

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

��� (száma)  

                     (értéke) 

(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
 

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:       ��� (száma)                                (értéke) 

 

Ne i blokkban csak egy e t jelöljön meg) mzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alább ljárástípus

 A Kbt. 123. §‐a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alá zerint:   bbiak s

 Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

2 (száma)  

110045552 Ft (értéke) 
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 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos  

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

(E részből az egyeseljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
 

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:    2 (száma) 110045552 Ft (értéke)  

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárá r  s end (Kbt. Második Része)

��������‐� (CPV kód, főtárgy szerint)  ��� (száma)                                (értéke) 

(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)
 

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:   ��� (száma)                                (értéke) 

 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik észe)  r

45000000‐7 (CPV kód, főtárgy szerint)  2 (száma) 110045552 Ft (értéke) 
(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)
 

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:     2 (száma) 110045552 Ft (értéke) 

 

III.1.3) Építési koncesszió 

III.1.3.1) Eljárás típusa 

U ljárásrend (Kbt. XIII. fejezete) ( rástípust eg) niós e az alábbi blokkban csak egy eljá  jelöljön m

 nyílt 

 meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

��� (száma)  

                     (értéke) 

(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
 

Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:   ��� (száma)                      (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 
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 A Kbt. 123. §‐a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alá zerint:   bbiak s

 Nyílt  

 Meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás  

��� (száma)  

                     (értéke) 

(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
 

Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:     ��� (száma)                            (értéke) 

III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárá rs end (Kbt. XII. fejezete) 

��������‐� (CPV kód, főtárgy szerint)  ��� (száma)                      (értéke) 

(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)
 

Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:  ��� (száma)                      (értéke) 

 

Nemzeti el á észe) j rásrend (Kbt. Harmadik r

��������‐� (CPV kód, főtárgy szerint)  ��� (száma)                      (értéke) 

(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)
 

Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:  ��� (száma)                      (értéke) 

 

III.1.4) Szolgáltatás megrendelés 

III.1.4.1) Eljárás típusa 

U ljárásrend (Kbt. Második Része) ak egy eljárástípust jelöljön meg) niós e  (az alábbi blokkban cs

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

��� (száma)  

                     (értéke) 
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 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 versenypárbeszéd 

 tervpályázat 

 a Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján 
közbeszerzési  eljárás  nélkül 
megkötött szerződés 

(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
 

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:   ��� (száma)                      (értéke) 

Ne i blokkban csak egy eljárástí ön meg) mzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alább pust jelölj

 A Kbt. 123. §‐a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alá szerint:   bbiak 

 Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos  

 Tervpályázati eljárás 

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

��� (száma)  

                     (értéke) 

(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
 

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásre    ��� (száma) ndben:                      (értéke) 

III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete) 

��������‐� (CPV kód, főtárgy szerint)  ��� (száma)                      (értéke) 

(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)
 

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:   ��� (száma)                      (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 
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��������‐� (CPV kód, főtárgy szerint)  ��� (száma)                      (értéke) 

(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)
 

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:  ��� (száma)                      (értéke) 

 

III.1.5) Szolgáltatási koncesszió 

III.1.5.1) Eljárás típusa 

Ne i blokkban csak egy eljárást ljön meg) mzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alább ípust jelö

 A Kbt. 123. §‐a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alá zerint:   bbiak s

 Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos  

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás  

��� (száma)  

                     (értéke) 

(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
 

Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:   ��� (száma)                                (értéke) 

III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Nemzeti el á észe) j rásrend (Kbt. Harmadik r

��������‐� (CPV kód, főtárgy szerint)  ��� (száma)                                (értéke) 

(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)
 

Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: ��� (száma)                                (értéke) 

 

III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe 
csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft‐ban, arab számmal kell kifejezni)     
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III.2.1) Árubeszerzés 

Un srend (K k Része)  iós eljárá bt. Másodi

 89. § (2)   a)

 89. § (2) b) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (4)   a)

 94. § (4) b)  

 94. § (4) c) 

 94. § (4) d) 

 

��� (száma)  

                               (értéke) 

 (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, 
  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tárgyalásos árubeszerzés az uniós eljárásrendben: ��� (száma)                                (értéke) 

Ne r srend adik résmzeti eljá á  (Kbt. Harm ze) 

 89. § (2)   a)

 89. § (2) b) 

 94. § (2) a) 

 94. § (2) b) 

 

 94. § (2) c) 

 94. § (2)   d)

 94. § (4)   a)

 94. § (4) b) 

 

 94. § (4) c) 

 94. § (4) d) 

 123. §  

 122. § (7) a) 

 

 122. § (7)   b)

 122. § (7) c) 

 

1 (száma)  

18110474 Ft (értéke) 

 (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, 
  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozá  meg) st jelöljön

Összes tárgyalásos árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:  1 (száma) 18110474 Ft (értéke) 

III.2.2) Építési beruházás/építési konc sszió e

Un srend (K k Része)  iós eljárá bt. Másodi

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) c) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b) 

 111. § (3)  

 

  ��� (száma)  

                               (értéke) 

 (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, 
  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Össz esszió az uniós eljárásrendben:   es tárgyalásos építési beruházás/építési konc

��� (száma)                                                    (értéke) 

Ne r srend adik résmzeti eljá á  (Kbt. Harm ze)  

 89. § (2) a)   94. § (2) b)   94. § (3) b)   122. § (7) b)  2 (száma)  

110045552 Ft (értéke) 
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 89. § (2) b) 

 89. § (2) c) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (3) a) 

 

 111. § (3)  

 123. §  

 122. § (7) a) 

 

 122. § (7) c) 

 

 (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, 
  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Összes tár si beruhá

2 (száma) 110045552 Ft (értéke) 

gyalásos építé zás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:   

 

III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió 

Un srend (Kb  Része) iós eljárá t. Második

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) d) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) )  d

   94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b)  

 94. § (5)  

  ��� (száma)  

                               (értéke) 

 (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, 
  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Össz cesszió az uniós eljárásrendben:   es tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási kon

��� (száma)                                                    (értéke) 

Ne r srend  adik résmzeti eljá á (Kbt. Harm ze) 

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) d) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2)    d)

 94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b)  

 94. § (5)  

 123. §  

 122. § (7) a) 

 

 122. § (7)   b)

 122. § (7) c) 

 

��� (száma)  

                               (értéke) 

 (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, 
  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

Össz cesszió a nemzeti eljárásrendben:   es tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási kon

��� (száma)                                                    (értéke) 
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IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat 
dó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a 
an,, arab számokkal kell kifejezni)  

elérő vagy azt meghala
szerződések értékét Ft‐b
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások 

szerződések értéke (arab számokkal, Ft‐ba

 

n kifejezve):                                                                        

IV.3) Elektronikus árle
értékét Ft‐ban, arab szám k

jtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések 
okkal  ell kifejezni)  

közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.4) Dinamikus besze
szerződések értékét Ft‐b

rzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a 
an, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, 
a szerződések értékét Ft‐ban, arab számokkal kell kifejezni)  

IV.5.1) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként           

 
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.5.2) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bírálati 
részszempontként/alszempontként                                                                            

 
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.5.3) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként       

 
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.5.4) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek 
körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás 
megrendelés esetén)                              

 
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.5.5) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek 
körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés  igazolásával   

 
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         
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IV.5.6) Zöld közbeszerzések [IV.5.1)–IV.5.5) pontok] összesen 
közbeszerzések száma:  ��� 

özbeszerzések értéke: k                                                                        

 

IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a 
szerződések értékét Ft‐ban, arab számokkal kell kifejezni)  

IV.6.1) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként                              
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.6.2) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati 
részszempontként/alszempontként                                                                          

 

 
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.6.3) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként                         

 
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.6.4) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként                            

 
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.6.5) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra  védett foglalkoztatók számára 
fenntartott közbeszerzés útján           

 
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.6.6) Szociális szemp i
összesen 

ontok f gyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] 

közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         

IV.7) EU alapokból fina íroz
mezőbe csak szám érték ató, a

1 db 

nsz ott/EUs projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi 
 írh  szerződések értékét Ft‐ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: 

özbeszerzések értéke:  18110474 Ft k
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IV.8) A mikro, kis és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. § (5) 
gés (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft‐ban, 
jezn

bekezdésével összefüg ben 
arab számokkal kell kife i)  
közbeszerzések száma:  2 db 

közbeszerzések értéke:  103238022 

IV.9) A mikro, kis és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések [Kbt. 122. § (9) 
i mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft‐ban, arab számokkal bekezdése] (valamenny

kell kifejezni)  
közbeszerzések száma:  ��� 

közbeszerzések értéke:                                                                         
IV.10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: ����/��/��  (év/hó/nap) 
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