
 
 
 
 
 
Szám: 11371/2014. 

 
 
 
 

M E G H Í V Ó 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2014. október 30-án (csütörtök) 18.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2014. szeptember 11-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 az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 20/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására 

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

4. Javaslat a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 10/2001. (VI.29.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezésére, ezzel egyidejűleg új rendelet megalkotására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 

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

6. Javaslat a BKK Zrt-vel megkötendő finanszírozási szerződés elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat Gyál Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 
Megállapodás jóváhagyására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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8. Javaslat Gyál Város Önkormányzata és a Román Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 

Megállapodás jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

9. Javaslat a  Bóbita Bölcsőde 2013/2014.  nevelési évéről szóló beszámoló elfogadására 
  

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

10. Javaslat a Tátika Óvoda 2013/2014. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

11. Javaslat a Liliom Óvoda 2013/2014. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

12. Javaslat a Tulipán Óvoda 2013/2014. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

13. Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda alapító okiratának módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

14. Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda alapító okiratának módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

15. Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda alapító okiratának módosítására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

16. Javaslat a KMOP-4.7.1-13-2013-0009 kódszámú ASP csatlakozási projekt szolgáltatás bevezetéséhez 
szükséges tevékenységek végzésére partner kiválasztására Gyál városra vonatkozóan 

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

17. Javaslat a KMOP-4.7.1-13-2013-0009 kódszámú ASP csatlakozási projekt projektmenedzsmentjének 
kiválasztására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

18. Javaslat a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetői munkakörére vonatkozó pályázat kiírására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
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19. Javaslat „Liliom óvoda felújítása” tárgyú beruházás engedélyezési tervének elfogadására 

 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

20. Javaslat a „Liliom óvoda felújítása” tárgyú munka műszaki ellenőrének kiválasztására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
21. Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” tárgyú pályázathoz eszközbeszerzés közbeszerzési 

eljárás lezárására 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
22. Javaslat tag delegálására a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába  

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 

 
23. Javaslat polgármester helyettesítésének szabályozására a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsában 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 

24. Javaslat a Bogáncs köz forgalmi rendjének felülvizsgálatára 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

25. Egyebek 
 
Zárt ülés: 
 

26. Javaslat fellebbezés elbírálására 
 
 Előterjesztő: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2014. október 22.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2014. szeptember 11-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2014. szeptember 11-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 szeptember 30-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:     95.835 e Ft  78.473 e Ft    81,88 % 
 iparűzési adó:             1.088.000 e Ft             783.998 e Ft    72,06 % 
 építményadó:   210.000 e Ft             197.829 e Ft    94,20 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet szeptember hónapban 9 alkalommal vettük 
igénybe. Legalacsonyabb összege: 34.053.878,- Ft, legmagasabb összege: 121.729.930,- forint volt. 
 
 

3./ A szabad pénzeszköz lekötésből 4.341.543,- Ft a 2014. október 20-ig realizált kamat összege. 
 
4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű 

kifizetetlen számla nincs. 
 
II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
A Helyi Választási Iroda beszámolója: 
 
A kampány ideje alatt és a szavazás napján rendkívüli intézkedésre nem került sor.  
 
Helyi Választási Bizottság Választott Tagjai 
Elnök:   Juhász Ida    
Elnökhelyettes:        Dr. Ködöböcz László      
Tag:   Diószegi Zoltán Imréné    
Póttagok:  Póti Erzsébet     

Vitéz Tiborné 
Helyi Választási Bizottság Delegált Tagjai: 

Jobbik:   Beke László 
FIDESZ-KDNP: Menczer Gusztáv 

  MSZP   Mezeiné Sinka Zsuzsanna 
 
A választási eredmények ismertetése: 
A városban 19002 fő volt választásra jogosult, akik közül 5158-an szavaztak érvényesen, ez 27,14 %-os 
részvételi arányt jelent.   
Két közös jelölőszervezet (FIDESZ-KDNP, MSZP-DK), valamint önállóan a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom nevében indultak a polgármesterjelöltek és egyéni képviselőjelöltek, melyeken felül hat megyei 
listára lehetett szavazni. (LMP, MSZP, JOBBIK, EGYÜTT, FIDESZ-KDNP, DK)  
A polgármester választáson Lakos Péter a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében, Pápai Mihály a 
FIDESZ-KDNP képviseletében és Végh Tibor az MSZP-DK képviseletében indult. A polgármesteri tisztséget 
Pápai Mihály 2793 szavazattal nyerte el, mely az érvényes leadott szavazatok 55,19 %-a. Végh Tibor 1371 
szavazattal 27,09 %-ot, Lakos Péter, 897 szavazattal 17,72 %-ot kapott. 
26 helyi képviselőjelölt indult, ebből 24 fő pártok színeiben és 2 fő függetlenként.  
A képviselő választáson, Gyálon nyolc egyéni választókerületben lehetett egyéni jelöltre szavazni és három 
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kompenzációs listás mandátumot lehetett elnyerni a töredékszavazatok alapján, tehát összesen 11 tagú lesz a 
képviselő-testület.  
Czotter Ferenc László, Marjainé dr. Szerényi Zsuzsa, Bácsi Péter, Zabánné Nagy Gyöngyi, Erős József, Nagy 
József Elek, Vinnai Tibor és Fa Zsuzsanna a FIDESZ –KDNP képviseletében nyerte meg a választókerületét, 
míg Végh Tibor és Hegymegi István az MSZP-DK, Lakos Péter a Jobbik képviseletében szereztek mandátumot.  
 
Két települési nemzetiségi önkormányzati választás volt Gyálon, mindkettő eredményesen zárult. 
 
A roma települési nemzetiségi képviselők  
1. Jakab József    LUNGO DROM 
2. Izsa Istvánné, Perei Klára  LUNGO DROM 
3. Varga Richárd Roland     LUNGO DROM 
 
A megválasztott román települési nemzetiségi képviselők 
1. Fehér Szabolcs   Budapesti Román Egyesület 
2. Nagy Attila    Budapesti Román Egyesület 
3. Nagy Péter    Budapesti Román Egyesület 
 
A roma települési önkormányzat 2014.10.16-án (elnöke: Jakab József) a román települési önkormányzat 
2014.10.17-én (elnöke: Fehér Szabolcs) alakult meg.  
 
Gratulálunk a megválasztott képviselőknek, akik elnyerték a gyáli választók bizalmát és egyúttal Gazdikné Kasa 
Csillának, korábbi képviselő asszonyunknak, akit a Pest Megyei Közgyűlés tagjává választottak. 
 
 
III. Városfejlesztési iroda: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. szeptember 11-én megtartott nyílt ülésén - a Pest 
Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján - a 12/2014.(IX. 12.) számú rendeletének 
megalkotásával egyhangú névszerinti szavazással módosította a településképi véleményezési eljárásról szóló 
8/2013.(III. 29.) számú rendeletét. 
A testületi döntés kivonatát és a módosított rendeletet a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának 
Dr. Tarnai Richárd úrnak a Hivatalunk megküldte. 
A Kormánymegbízott Úr a PEB/030/1679-4/2014. számú levelében tájékoztatott arról, hogy „Gyál Város 
Önkormányzata Képviselőtestületének a településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013.(III. 29.) rendelete 
jogszerűségével összefüggésben tett törvényességi felhívássál indult törvényességi felügyeleti eljárást a 
kormányhivatal lezárta.” 
 
 
IV. Igazgatási Iroda 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2014. szeptember havi tevékenységéről készített 
kimutatásokat.  
 
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. október 21.  
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2014. Szeptember összesítő

Illetékes szerv 
ért, intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése guberálók, lomtalanítók 
ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események 24 db 2 db 22 db
Roncs autók felderítése 2 db 2 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 9 db 9 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 13 db 13 db
Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával kapcsolatos események 3 db 3 db
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 6 db 4 db 2 db
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 45 db 45 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 42 db 42 db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 72 db 72 db
Gyalogos járőrőzés 43 db 43 db
Utcanévtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése 7 db 6 db 1 db
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése 5 db 2 db 3 db
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése 54 db 28 db 26 db
Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése 3 db 1 db 2 db
Zöldterület szennyezése, rongálása, közösségellenes magat. Kapcs intézk. 1 db 1 db
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 2 db 2 db
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése 1 db 1 db
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 13 db 13 db
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 106 db 73 db 33 db 395 000 Ft
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 25 db 22 db 3 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése 12 db 8 db 4 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 8 db 8 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 4 db 4 db
Irodai értekezletek 1 db 1 db

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 4 db 4 db
Elakadt, lerobbant szgk. műszaki mentésében részvétel, segítés 
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 18 db 14 db 4 db
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 66 db 66 db

Összesen: 589 db 389 db 167 db 33 db 395 000 Ft 0 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
TÁJÉKOZTATÓ 

2013. szeptember havi mezőőri tevékenységről 
 
 

2013. szeptember hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az 
alábbiak szerint alakultak. 
 
 
  Megnevezés:      Esetszám: 
1. Falopás megelőzésére tett intézkedés    1   
2. Falopás tettes nélkül      1  
3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel      
4. Kábelégetés       1 
5. Vadgázolás        
6. Elkóborolt állatok      2 
7. Elütött állatok       2 
8. Szemétszedés, külterület takarítás     1 
9. Szemetelés elkövető nélkül     1 
10. Rendőrség, Tűzoltóság értesítése     1 
11. Fegy, közterület-felügyelők értesítése    0 
12. Gyepmester értesítése      3 
13. Vadőr értesítése       2 
14. Tulajdonosok értesítése      4 
15. Ügyintézés (Felsőpakony)      0 
16. Parlagfű ügyintézés      0 
17. Tilos fürdőzés, korcsolyázás     0 
18. Illegális építkezés      0 
19. Madarak riasztása      2 
20. Orvvadászat, orvhorgászat     0 
21. Feljelentés       0 
22. Tulajdonosi feljelentés      214 
23. Figyelmeztetés       4 
24. Elkövetők elmenekülése      4 
25. Utak tisztítása       0 
26. Nagyfeszültség alatti tisztítás     0 
27. Gépjárművek ellenőrzése      1 
28. Erdőtisztítás       2 
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       0 
35. Póráznélküli ebek sétáltatása     0 
36. Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés 1 
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. szeptember 11. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 
136/2014. (IX.11.) sz. határozatával elfogadta. 
 
 

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

133/2014.(IX.11.)    Intézkedést nem igényel. 
134/2014.(IX.11.)  Az MJY-350 frsz—ú, TOYOTA AVENSIS típusú 

személygépkocsi bérleti szerződése a Kovács Autóház Kft-
vel október 10-ei hatállyal felmondásra, a gépjármű 
leadásra került. 

135/2014.(IX.11.)    Intézkedést nem igényel. 
136/2014.(IX.11.)    Intézkedést nem igényel. 
137/2014.(IX.11.)    Intézkedést nem igényel. 
138/2014.(IX.11.)  A  Gyáli Polgármesteri Hivatal és a „Kertváros” Szociális 

és Családvédelmi Központ közötti munka- és 
feladatmegosztási megállapodás október 1-jei hatállyal 
aláírásra került. 

139/2014.(IX.11.)  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához  a csatlakozás a 
testületi határozatban foglaltak szerint határidőre 
megtörtént. 

140/2014.(IX.11.)  Az óvodák létszámának 1 fő logopédus állással való 
megemelésére vonatkozó testületi határozat az érintett 
intézményvezetők részére megküldésre került. 

141/2014.(IX.11.)  A 169/10 és 169/11 hrsz-ú földrészek térítésmentes 
tulajdonba vételére vonatkozó szerződés megkötése 
folyamatban van. 

142/2014.(IX.11.) A testületi határozatban foglaltaknak megfelelően Sztojka 
Péter gyáli lakos ingatlanán az elmaradt csatorna bekötés 
kivitelezése megtörtént. 

143/2014.(X.01.)     Intézkedést nem igényel. 
144/2014.(X.01.)  A „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” c. pályázat 

benyújtásra került.  
145/2014.(X.01.)  A közvilágítási pályázat közbeszerzésének lebonyolítására 

a PERFECTUS Kft-vel a szerződés megkötésre került. 
146/2014.(X.01.)  A közvilágítási pályázat műszaki ellenőrzésére a VILLBA 

Kft-vel a szerződés megkötésre került. 
147/2014.(X.01.)  A közvilágítási pályázat megvalósításához szükséges záró 

audit elvégzése kapcsán az INS Kft-vel a szerződés 
megkötésre került.  

148/2014.(X.01.)  A közvilágítási pályázat megvalósításához szükséges 
tájékoztatási és nyilvánossági feladatok  elvégzésére az 
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárral a 
szerződés megkötésre került.   
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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. október 18. 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti 
vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
20/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2012-ben került sor az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 20/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet megalkotására. E rendelet tartalmi követelményeit egyrészt a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), másrészt a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  (továbbiakban: Nvtv.) határozta és határozza meg.  

Az Mötv. 109.§ (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület rendeletében rögzíti egyebek mellett a 
vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait, ezt azonban a hatályos rendeletünk nem tartalmazza.  
 
Fentiekre tekintettel javasolom a T. Képviselő-testületnek a melléklet szerinti rendelet megalkotását, amellyel a 
hatályos vagyonrendeletünk kiegészítésére sor kerülhet, teljessé és a vonatkozó jogszabályoknak maradéktalanul 
megfelelővé téve annak tartalmát.  

       
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
 
Gyál, 2014. szeptember 18. 
 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 

címzetes főjegyző 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő testületének 

……../2014. (…….. ) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

20/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) 
bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, 
valamint az Mötv. 109.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:  
 
1. § az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

20/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet az alábbi, 7/A. §-sal egészül ki:  
 

„7/A.§ A vagyonkezelés ellenőrzése 
 

(1) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik: 
a)  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja figyelembevételével a 

belső ellenőrzés keretében,  
b) a Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága által végzett eseti ellenőrzéssel,  
c) a vagyonkezelők éves beszámoltatásával, melynek keretében elkészítik az általuk kezelt vagyonra 

vonatkozó kimutatást. 
 
(2) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonkezelő 
a)  megőrizte-e a vagyontárgy értékét,  
b) gondoskodik-e az állagmegóvásról, a jókarban tartásról,  
c) teljesíti-e az egyéb vállalt kötelezettségeit. 
 
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzéseket az Önkormányzat éves ellenőrzési tervében szerepeltetni 
kell.” 
 
2. § Ez a rendelet 2014. november 1-jén lép hatályba.  
 
 
 
               Pápai Mihály                                                    Rozgonyi Erik 
   polgármester                 címzetes főjegyző 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 
szóló 10/2001. (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezésére, ezzel egyidejűleg új rendelet 
megalkotására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 10/2001. (VI.29.) szám alatt rendeletet alkotott a helyi népszavazásról és népi 
kezdeményezésről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 50. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján. 

A népszavazással kapcsolatos jogi szabályozás időközben alapvetően megváltozott.  

2014. január 18-án hatályba lépett a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, 
valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (Nsztv.), valamint a népszavazás 
kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról szóló 37/2013. (XII.30.) KIM 
rendelet. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre 
vonatkozó IV. fejezete, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény hatályát vesztette. 

Az Nsztv. részletesen szabályozza a helyi népszavazás kezdeményezésével és lebonyolításával kapcsolatos 
anyagi jogi és eljárásjogi szabályokat is. Mindössze egy témakörben, a 92. §-ában ad felhatalmazást az 
önkormányzat képviselő-testülete részére, hogy rendeletben határozza meg a helyi népszavazás 
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. Lényeges változás, hogy megszűnt a népi 
kezdeményezés intézménye. 

 
Fentiekre tekintettel a 10/2001. (VI.29.) önkormányzati rendeletben foglaltak elvesztették jogalapjukat, a 
rendelet hatályon kívül helyezése indokolt. 

A képviselő-testület a népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát rendeletében az 
Nsztv. 34. § (1) c) pontjában meghatározott 10% - 25% között állapíthatja meg. Javaslom a T. 
Képviselőtestületnek, hogy a népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát a 10/2001. 
(VI.29.) önkormányzati rendeletben foglaltakkal azonosan, tehát a választópolgárok számának 25 %-ában 
állapítsa meg. 

Fentiekre tekintettel javasolom a T. Képviselő-testületnek a melléklet szerinti rendelet megalkotását, amely 
egyúttal a 10/2001. (VI.29.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi. 

       
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens 
 
Gyál, 2014. szeptember 18. 
 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 

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

a  helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számának megállapításáról 
 
 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a 
népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 
2013. évi CCXXXVIII. törvény (továbbiakban: Nsztv.) 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdésének l) pontjában, valamint az Nsztv. 34.§ c) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
1. § (1) Gyál városban helyi népszavazást a választópolgárok  25 %-a kezdeményezhet. 
 
2. § (1) Ez a rendelet 2014. november 1-jén lép hatályba.  
 (2) Hatályát veszti Gyál Város Önkormányzatának 10/2001. (VI.29.) önkormányzati rendelete a helyi 

népszavazásról és népi kezdeményezésről. 
 
 
 
               Pápai Mihály                                                    Rozgonyi Erik 
   polgármester                 címzetes főjegyző 
 



 
 
 
 
 
 
 
       Tárgy: Javaslat likviditási hitel újrafelvételére 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 53/2014. (IV.24.) sz. határozata alapján úgy döntött, hogy 
hozzájárul 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 2014. július  01-i kezdettel. 
 
A likviditási hitelszerződés alapján a hitel lejárata: 2014. december 31. 
 
Az Önkormányzat bevételei nem egyenletesen realizálódnak, különösen igaz ez a helyi adó bevételekre.  
A kiadások jelentős részét viszont – az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait - havi 
rendszerességgel kell finanszírozni. 
 
A folyamatos működés biztosítása érdekében javasoljuk a 200 millió forint összegű likviditási hitel újraelvételét, a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 1 §. c) és 10 §. (2) c) pontjai alapján, 2015. 
január 01-i kezdettel 2015. december 31-ig terjedő időszakra. 
 
A rendelkezésre álló hitelkeret összegéért rendelkezésre tartási díjat fizetnünk nem kell, költség csak akkor keletkezik, 
ha a hitel igénybevételre kerül, hitelkamat formájában.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. a folyamatos likviditás biztosítása érdekében hozzájárul a 200 millió Ft összegű likviditási hitel újrafelvételéhez 

2015. január 01-napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időszakra. 
 
2. kötelezettséget vállal arra, hogy 2015. december 31-én az igénybevett likviditási hitel összegét teljes mértékben 

visszafizeti. 
 
3. felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Határidő : 2014. december 31. 
Felelős :  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette : Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2014. október 16. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a BKK Zrt-vel megkötendő finanszírozási 

szerződés elfogadására 
 
 

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 a 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.  
 
Az üzemeltető 2014. május 29. napján az új autóbuszokkal a szolgáltatást megkezdte, ennek következtében a 
felek jogviszonyát korábban szabályozó, fent említett szerződés hatályát vesztette, így indokolttá vált egy új 
szerződés megkötése. 
 
Tekintettel arra, hogy a BKK 2014. május 19-én délután küldte meg szerződéstervezetét, melynek 
megtárgyalására május 20. napját jelölte meg, a rendelkezésre álló 9 nap nem bizonyult elegendőnek arra, hogy a 
felek minden olyan szerződéses elem tartalmában megállapodjanak, amely elengedhetetlenül szükséges a helyi 
közösségi közlekedés üzemszerű működésének hosszú távon való biztosításához. Ezért a korábbi szerződés 
hatályvesztésével (2014. május 29. napjával) az új szerződés nem tudott hatályba lépni. 
 
Annak érdekében, hogy az új szerződés valóban mindkét fél érdekét egyaránt szolgálja, és ne egy BKK által 
városunkra kényszerített diktátum kerüljön aláírásra, a mai napig folyamatos egyeztetések zajlottak 
Önkormányzatunk és a BKK között. Ezen egyeztetések eredményeképpen a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képező, elfogadásra javasolt szerződéstervezet az eredetileg megküldött tervezethez képest már számos pozitív 
módosítást tartalmaz, azonban két jelentős kérdésben még mindig nem sikerült konszenzust kialakítani: egyrészt 
finanszírozási hozzájárulás helyett támogatás fizetése volna kedvezőbb városunk számára, amely Áfa-fizetési 
kötelezettséget nem keletkeztet, másrészt a lakossági igényeket megfelelően kiszolgáló jegy- és bérletértékesítés 
mikéntje a jövőre nézve még nem tisztázott. 
 
Mivel azonban a BKK május 29. napjától folyamatosan, a szolgáltatási színvonal csökkenése nélkül hatályos 
szerződés megléte nélkül is gondoskodik a helyi közösségi közlekedés zavartalan üzemeltetéséről, indokolt a 
mellékelt finanszírozási szerződés – melynek hatálya 2014. május 29. napjától december 31. napjáig tart – 
aláírása, így a felek jogviszonyának rendezésén túl megnyílik annak a lehetősége, hogy a 2015. január 1. napjától 
hatályos szerződés valamennyi rendelkezését a felek egyenként megtárgyalják, és egy olyan szerződéstervezetet 
készítsenek elő, amely mindkét fél számára megfelelő paramétereket tartalmaz.  
 
Amennyiben a mellékelt finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó szerződés rövid időn belül Gyál Város 
Önkormányzata részéről aláírásra nem kerül, a BKK a szolgáltatás csökkentését helyezte kilátásba. Fentiekre 
tekintettel javasolom a T. Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

a.) a mellékelt finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó szerződést a Budapesti Közlekedési Központ Zrt-
vel megköti,.  
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b.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, valamint arra, hogy a 2015. január 1. napjától 

hatályos szerződéstervezet tartalmának kialakítása során a BKK Zrt-vel tárgyalásokat folytasson.  
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens 
 
Az előterjesztést  tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Gyál, 2014. október 20. 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 

polgármester 
 

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

Diera Éva 
irodavezető 
Pénzügyi és Adó Iroda 
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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 29. napján megkezdte a szolgáltatás nyújtását, így a Korábbi Szerződés hatályát veszti, és helyébe 
jelen Szerződés lép. 
 
 
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. 
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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 29. napjától 2014. december 31. 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.  
 
 
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  tekintettel  a  Közlekedésszervező  esetleges,  a  tömegközlekedési  hálózat  más 
szegmensét  érintő,  de  Gyálra  is  közlekedő  autóbuszokkal  való  menetrendi  pontosítás,  hangolás 
következtében: 

 
a) Felek rögzítik, hogy a forgalmi és műszaki paraméterektől való ‐2 % és + 5 % közötti 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 
mellékletben  szereplő  viszonylatok  esetében  nettó  65.564.871,‐  Ft  +  ÁFA,  azaz  hatvanötmillió‐
ötszázhatvannégyezer‐nyolcszázhetvenegy 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. 
 
4.5. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  2015.  január  1.  napjától  kezdődő  időszakra  vonatkozó 
szerződés  feltételeiről  tárgyalásokat  folytatnak  és nyilatkoznak,  hogy  a  jelen  Szerződés  keretei  között 
megkezdett együttműködést a továbbiakban is fenn kívánják tartani. 
 
4.6. 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  5.463.739,‐  Ft  +  ÁFA/hónap,  azaz  ötmillió‐
négyszázhatvanháromezer‐hétszázharminckilenc  forint + ÁFA/hónap összegű  számlát  (a  továbbiakban: 
„Számla”) állít ki tárgyhónap 15‐éig. 
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A Közlekedésszervező az Önkormányzat részére havi rendszerességgel kiállítja és megküldi a teljesítésről 
szóló teljesítésigazolást. 
Hibás  teljesítés  esetén  Közlekedésszervező  kötbérfizetésre  kötelezett.  Hibás  teljesítésnek  a  nem 
közlekedtetett  járatok számítanak. A kötbér alapja a Közlekedésszervező által a  tárgyhóra kiszámlázott 
finanszírozási hozzájárulás nettó összege. A kötbér összege a következőek szerint határozandó meg: 
 

Közlekedtetett  járatok  aránya  az  összes  járathoz 
viszonyítva 

Kötbér  mértéke  a  havi  nettó  finanszírozási 
hozzájárulás százalékában 

97,5%, vagy több mint 97,5 %  nincs kötbér 

95 %, vagy annál több, de kevesebb, mint 97,5%  4 % 

95 % alatt  10 % 

 
A kötbér összegét a Közlekedésszervező a  tárgyhónapot követő hónap  finanszírozási hozzájárulásának 
összegéből levonja. A Közlekedésszervező a menetkimaradásokról a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig 
küld kimutatást az Önkormányzat részére. 
 
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. Jelen Szerződés esetében a 2014. május hónapra eső finanszírozási hozzájárulás 

528.749,‐ Ft +ÁFA. 
 
4.7. Felek megállapodnak,  hogy  a  2014. május  29.  napjától  2014.  augusztus  31.  napjáig  nyújtott 
Szolgáltatásért  járó  havi  hozzájárulási  díjakról,  melynek  összege  nettó  16.919.966,‐  Ft  +  ÁFA,  a 
Közlekedésszervező  jelen  Szerződés  aláírását  követő  15  napon  belül  számlát  állít  ki,  melyet  az 
Önkormányzat  két  egyenlő  részletben  (2  x  8.459.983,‐  Ft+Áfa)  fizet meg,  az  első  8.459.983,‐  Ft+Áfa 
összegű részletet a számla kiállításától számított 15 napon belül, a második 8.459.983,‐ Ft+Áfa összegű 
részletet 2014. december 15. napjáig köteles kiegyenlíteni. 
 
4.8. Felek megállapodnak  továbbá, hogy Közlekedésszervező a 2014. december hónapra vonatkozó 
számlát, a kötbérelszámolás miatt 2015. január hónapjában állítja ki, 15 napos fizetési határidővel. 
 

 
4.9. A  Számla  kifizetésének  nem  teljesítése  esetén  Közlekedésszervező  köteles  egy  alkalommal 
írásban  felszólítani  teljesítésre Önkormányzatot.   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.  A  felszólítás  eredménytelensége  esetén 
Közlekedésszervező  jogosult  a  Megállapodás  és  a  jelen  Szerződés  egyoldalú  azonnali  hatályú 
felmondására. 
 
4.10. 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. 
 
4.11. Jelen Szerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel lehet módosítani. 

 
4.12. 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. 
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4.13. 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 

 
4.14. 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. 
 
4.15. Felek vállalják, hogy a Szerződést érintő adatváltozás esetén egymást kölcsönösen, a változást 
követő 15 (tizenöt) napon belül írásban értesítik.  
 
4.16. Jelen  Szerződésben  külön  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Megállapodás,  továbbá  a  Ptk., 
valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény előírásai irányadóak. 

 
4.17. Közlekedésszervező vállalja, hogy: 

 

 biztosítja az 1. számú mellékletben meghatározott autóbusz viszonylatain a vonaljegy és a helyközi 
jegyvásárlás lehetőségét is, 

 Jegy  és  bérletvásárlásra  alkalmas  automatát  telepít  a  Kőrösi  úton,  az  Ady  Endre  út  elnevezésű 
megállóhelyen.  Az  automata  telepítéséig  pénztárat  üzemeltet  Gyál,  Kőrösi  út  82.  szám  alatti 
üzletházban. 

 kizárólag alacsony padlószintű,  légkondicionált, alacsony károsanyag kibocsájtású (EURO VI.,  illetve 
EEV környezetvédelmi normát teljesítő) autóbuszokat közlekedtet. 
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5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
5.1. 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.  
 
5.2. Jelen Szerződés egymással mindenben megegyező 5 (öt) eredeti példányban készült, melyből 2 
(kettő) példány Önkormányzatot, 3 (három) példány Közlekedésszervezőt illeti. 
 
5.3. 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 ‐ 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 –Vecsési út – 
Széchenyi István utca – 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 – 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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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 – 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 

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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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 – 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 –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 – Gyál, Vecsési út 

Gyál, Vecsési út – Vecsési út – Kőrösi út – 
Budapest, Nagykőrösi 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 18,7 45 5:06 23:27 TAN csukl. 15 30 20 60 5:16 23:27 5:16 23:27 SZO szóló 60 30 30 60
Gy ál, Vecsési út 18,7 50 4:14 22:07 SZÜN csukl. 20 30 30 60 4:14 22:07 4:14 22:07 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 4:46 20:37 SZÜN csukl. 20 60 30 6:35 20:37 6:35 20:37 V+Ü csukl. 60 60
EAF SZJ ÉVV csukl. 30 60 30
89E Határ út M 14,6 37 4:46 23:36 TAN csukl. 12 60 20 60 5:26 23:36 5:26 23:36 SZO csukl. 60 60 60 60

Gy ál, Bem József utca 14,3 34 4:13 22:07 SZÜN csukl. 20 60 30 60 5:04 22:07 5:04 22:07 V+Ü csukl. 60 60 60 60
EAF SZJ ÉVV csukl. 30 60 30 60

94E Határ út M 14,9 34 6:17 8:20 12:50 19:20 TAN csukl. 12 20 - - - - SZO
Gy ál, Vecsési út 14,4 33 4:48 8:52 13:22 17:41 SZÜN csukl. 20 30 - - - - V+Ü

EAF SZJ ÉVV csukl. 30 30
294E Határ út M 14,9 34 8:46 12:14 19:44 23:56 TAN csukl. 30 30 4:46 23:56 4:46 23:56 SZO csukl. 30 30 30 30

Gy ál, Vecsési út 14,4 33 9:21 12:51 20:21 22:47 SZÜN csukl. 30 30 3:54 22:47 3:57 22:47 V+Ü csukl. 30 30 30 30
EAF SZJ

Jármű Jármű

994 Dél-pesti autóbuszgarázs 8,9 16 1:00 3:30 VC szóló 30 60 30 0:30 3:30 PS szóló 30 60 30
Gy ál, Vecsési út 8,9 14 0:53 3:46 0:53 3:46

EAF SZJ
Dél-pesti autóbuszgarázs 12,9 23 0:30 2:55 VC szóló 0:30 3:30 PS szóló
Gy ál, Vecsési út - - 0:53 3:46

SZJ Gy ál, Bem József utca érintésév el közlekedik.

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

Közös járműpark és hangolt közlekedés a 89E, 94E és 294E 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

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

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.

Haj-
nal

Dél-
előtti 

mért.-
adó

Dél-
utáni 

mért.-
adó

Késő 
este

Utolsó 
jármű 
indul

Első 
jármű 
indul

Utolsó 
jármű 
indul

Típus

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: Javaslat Gyál Város Önkormányzata és a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 
Megállapodás jóváhagyására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdés alapján „A helyi nemzetiségi 
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi 
önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi 
önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti 
megállapodásban rögzítik.” 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése tartalmazza a megállapodásban 
rögzítendőket. 
 
A Gyál Város Önkormányzata és a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 
Megállapodást a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülésén tárgyalta, az 5/2014. (X.16). sz. roma 
önkormányzati határozatával elfogadta. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt Együttműködési Megállapodás jóváhagyására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. november 1-i hatállyal az előterjesztés 
mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyál Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást. 
 
Határidő: 2014. október 31. 
Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2014. október 20. 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



  

 

Együttműködési Megállapodás 

 

amely létrejött egyrészt Gyál Város Önkormányzata (2360. Gyál, Kőrösi út 112-114., képviselő: 
Pápai Mihály polgármester), másrészt a Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat (2360. Gyál, 
Kőrösi út 112-114., képviselő: Jakab József elnök) között a mai napon az alábbiak szerint: 

 

A megállapodást az együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27.§ (2) 
bekezdésének végrehajtására kötik. Ennek érdekében a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3) 
bekezdése alapján a megállapodásban rögzítik a költségvetés előkészítésével és megalkotásával, 
valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
eljárási rendet, a költségvetési előirányzatok módosításának rendjét, a kötelezettségvállalás rendjét, az 
önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével 
kapcsolatos együttműködési kötelezettségeket, valamint a nemzetiségi önkormányzat működési 
feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és részletszabályaival kapcsolatos előírásokat, az információs 
és adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő 
szabályokat. 
 
A megállapodás szabályainak kialakítása 
 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)kormányrendelet, 
 az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 
 

előírásainak figyelembevételével történt. 

I. Általános rendelkezések 

1. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének ülésére vonatkozó egyes szabályok 

A jegyző – vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a helyi önkormányzat 
megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, 
amennyiben törvénysértést észlel. 
 
Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat üléseiről készült jegyzőkönyveknek a Pest Megyei 
Kormányhivatalhoz, valamint a jegyző ülésen részt vevő megbízottja részére történő megküldéséről 
a nemzetiségi önkormányzat elnöke az ülést követő 15 napon belül gondoskodik.  

 
A nemzetiségi önkormányzat határozatainak, így különösen a szervezeti és működési szabályzatát 
szabályozó határozatnak a kihirdetéséről - a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, továbbá a város 
honlapján - a jegyző gondoskodik.  
 

2. A nemzetiségi önkormányzat működésének támogatására vonatkozó rendelkezések 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök 
arányában ingyenesen biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a 
nemzetiségi önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint: 
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- Az önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat üléseinek lebonyolításához, 

közmeghallgatáshoz és egyéb fórumokhoz szükséges helyiséget a Gyál, Kőrösi út 112-114. 
szám alatti épületben. Az önkormányzat továbbá lehetővé teszi a nemzetiségi önkormányzat 
részére az önkormányzati fenntartású intézményekben a rendezvényeinek megszervezését. A 
teremhasználatot és annak feltételeit minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek az 
intézmény vezetőjével, vagy a jegyzővel. 

- A képviselő-testület a polgármesteri hivatalon keresztül biztosítja a nemzetiségi önkormányzat 
kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az 
ezzel járó költségek viselését, a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és 
személyi feltételeket. 

- A nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 
iratkezelési feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati 
Irodáján és Pénzügyi és Adó Irodáján keresztül biztosítja.  

- A nemzetiségi önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, 
jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a jegyző a 
Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodáján keresztül biztosítja. 

 
Ahhoz, hogy az önkormányzat és a jegyző, illetve a Polgármesteri Hivatal a megkötött 
megállapodás szerinti valamennyi kötelezettségét teljesíteni tudja, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Elnökének szoros együttműködése, esetenként iránymutatása szükséges. 

 

II. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 

1. A költségvetési koncepció elkészítése 

1. A költségvetési koncepció – ha jogszabály előírásai szerint kötelező annak megalkotása- 
összeállítását megelőzően a jegyző vagy az általa megbízott személy a nemzetiségi 
önkormányzat elnökével áttekinti a nemzetiségi önkormányzat következő költségvetési évre 
vonatkozó feladatait, bevételi forrásait, kötelezettségvállalásait és más fizetési kötelezettségeit, 
valamint a központi költségvetésről szóló következő évi törvényjavaslatot. 

2. Az elnök a jegyzővel egyeztetett költségvetési információkról tájékoztatja a nemzetiségi 
önkormányzatot és legkésőbb a jogszabályban meghatározott időpontig benyújtja a 
költségvetési koncepció tervezetét a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének. A 
koncepcióról alkotott határozatot, mely tartalmazza a költségvetés elkészítésének munkálataira 
vonatkozó iránymutatást is, az elnök eljuttatja a jegyzőhöz.  

2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetének előkészítése 

1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra a pénzügyi 
vezetőt jelöli ki.  

2. A költségvetési törvény kihirdetését követően – a költségvetésre vonatkozó részletes 
információk megismerése után – az önkormányzat megbízottja folytatja az egyeztetést az 
elnökkel. Ennek keretében rendelkezésére bocsátja a nemzetiségi önkormányzat 
költségvetésének megalapozásához szükséges költségvetési adatokat. 

3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét a jegyző készíti elő. A 
költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és 
kiadásokat, egymástól elkülönítetten, a külön jogszabályban meghatározott rend szerint.  

3. A költségvetés jóváhagyása 

1. A költségvetési határozat tervezetét az elnök a központi költségvetésről szóló törvény 
kihirdetését követő 45. napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének. 

  2 



  

2. A nemzetiségi önkormányzat által elfogadott költségvetési határozatról és az az alapján 
jóváhagyott elemi költségvetésről az elnök a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodáján 
keresztül tájékoztatja a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát az 1. pontban említett 
határidőt követő 30 napon belül. 

III. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

1. Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, 
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, az éves 
költségvetését testületi döntéssel megváltoztatja.  

2. A helyi önkormányzat rendeletébe beépült nemzetiségi önkormányzat költségvetési 
előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók, mely 
módosítások a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi 
előirányzatain átvezetendők.  

3. A helyi önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat előirányzatain egyéb 
módosítást nem hajthat végre.  

4. A költségvetési előirányzat módosításáról szóló nemzetiségi önkormányzati határozatok 
települési önkormányzat részére történő átadásának határidejét a következőkben határozza 
meg: minden év május 25., augusztus 25., október 25., és december 20. 

IV. Költségvetési információ szolgáltatási rendje 

1. Információ szolgáltatás a költségvetésről 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt az 
önkormányzatnak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.  

2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 

1. A nemzetiségi önkormányzatnak időközi költségvetési jelentést kell készítenie a költségvetési 
év első három hónapjáról április 20-ig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig, 
a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-éig. melyet a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája készít el és küld meg a Magyar Államkincstár 
Területi Igazgatóságának. 

2. A nemzetiségi önkormányzatnak időközi mérlegjelentést kell készítenie a tárgynegyedévet 
követő hó 20. napjáig, a negyedik negyedévről a negyedévet követő negyven napon belül, míg 
az éves jelentést a költségvetési beszámoló benyújtásával egyidejűleg, melyet a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája készít el és küld meg a Magyar Államkincstár Területi 
Igazgatóságának. 

3. A nemzetiségi önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal féléves 
költségvetési beszámolót, háromnegyed éves helyzetéről szeptember 30-i fordulónappal 
háromnegyed éves költségvetési beszámolót kell készítenie. Ezen beszámolókat a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája készíti el a beterjesztésre nyitva álló határidő 
előtt legalább 20 nappal és az elnök terjeszti a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete 
elé a féléves beszámolót legkésőbb a jogszabályban meghatározott időpontig, a háromnegyed 
évest pedig a költségvetési koncepció előterjesztésével egyidejűleg. 

4. A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról december 31-i fordulónappal éves költségvetési 
beszámolót kell készíteni, melyet az elnök hagy jóvá. Az éves beszámoló alapján 
zárszámadást kell készíteni, melynek határozat-tervezetét a jegyző készíti elő a beterjesztésre 
nyitva álló határidő előtt legalább 20 nappal és az elnök terjeszti a nemzetiségi önkormányzat 
Képviselő-testülete elé a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig, mely arról 
határozatot hoz. Az éves költségvetési beszámolóról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó 
Irodája szolgáltat adatot az államháztartás információs rendszere számára. 
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V. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje 

1. A költségvetés végrehajtása 

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 

a/ Kötelezettségvállalás rendje 

A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása 
(végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: 
kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzat 
elnökhelyettese jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie 
arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a 
fedezetet. Kötelezettségvállalás 100.000,- Ft feletti kiadás esetén csak írásban és a kötelezettség 
ellenjegyzése után történhet.  

b/ Utalványozás 

A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának 
elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott 
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi 
teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése mellett kerülhet sor.  

c/ Pénzügyi ellenjegyzés 

A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó 
Irodájának irodavezetője vagy a külön szabályzatban erre kijelölt személy jogosult. Az ellenjegyzés 
csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul.  
A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti. 

d/ Érvényesítés 

Az érvényesítést az önkormányzati hivatal külön szabályzatban erre kijelölt pénzügyi-számviteli 
szakképesítésű dolgozója végzi. 
 
e/ Szakmai teljesítés igazolása 
 
A szakmai teljesítés igazolására csak az elnök, vagy az általa írásban felhatalmazott elnökhelyettes 
jogosult. 
 

2. A nemzetiségi önkormányzat számlái 

A helyi nemzetiségi önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden 
pénzforgalmát a saját fizetési számláján bonyolíthat, melyet az önkormányzat által választott 
pénzintézetnél kell megnyitni. A számla megnyitásáért és kezeléséért a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Adó Irodája felel. 

A megnyitott számla száma: Erste Bank Zrt.     . 

3. Pénzellátás 
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1. A nemzetiségi önkormányzat működésének támogatását a nemzetiségi önkormányzat a helyi 
önkormányzaton keresztül, a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe 
önálló fizetési számlájára. 

2. Készpénz a Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke – vagy az általa meghatalmazott nemzetiségi képviselő – a kifizetés 
teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, stb.) bemutatja és szándékát a 
pénzfelvételt megelőző 3 napon belül jelzi. A nemzetiségi önkormányzat házipénztárát 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája kezeli. 

4.Önálló adószám 

A nemzetiségi önkormányzat önálló adószámmal rendelkezik, melynek igénylésével kapcsolatos 
feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája végzi. Az adószám:   

5.Törzskönyvi nyilvántartás 

A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésért, a módosítások 
bejelentésért a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája a felelős úgy, hogy a bejelentésben szereplő 
adatok változását az elnök a változást követő 3 napon belül jelzi feléjük. 

V. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 

1. A Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a 
helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.  

2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat, szerződéseket, 
bankszámlakivonatokat, számlákat, stb.) a nemzetiségi önkormányzat elnöke – vagy e 
feladattal írásban megbízott tagja – köteles minden tárgyhónapot követő hó 05. napjáig a 
Polgármesteri Hivatal pénztárosánál leadni. 

3. A vonatkozó rendeletekben meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok 
valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi 
egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a nemzetiségi önkormányzat elnöke, 
és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája felelős.  

4. A nemzetiségi önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról 
nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal vezet. A leltározáshoz, selejtezéshez illetve a 
vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a nemzetiségi önkormányzat elnöke 
szolgáltat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája irodavezetője számára. 

VI. Belső ellenőrzés: 
 

A gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Polgármesteri Hivatal által 
működtetett független belső ellenőr látja el. A belső ellenőr feladat-, hatás- és felelősségi rendjét a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatra is kiterjedően a Hivatal által készített Belső Ellenőrzési 
Kézikönyv rögzíti. A Hivatal által működtetett belső ellenőrzési feladatellátás nem mentesíti a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét és a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatok alól 
melyet a belső kontrolltevékenység működtetése kapcsán köteles működtetni és kialakítani.  

Gyál, 2014. október   . 
 
 

 
 

Jakab József   Pápai Mihály   Rozgonyi Erik 
   elnök   polgármester   címzetes főjegyző 
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A Gyáli Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2014. (X.16.) sz. roma 
önkormányzati  határozatával jóváhagyta az Együttműködési Megállapodást. 
 
 
Gyál, 2014. október 16. 
 
 
 
         Jakab József 

elnök 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ………………… sz. határozatával jóváhagyta 
az Együttműködési Megállapodást. 
 
Gyál, 2014.  
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Gyál Város Önkormányzata és a Román 
Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 
Megállapodás jóváhagyására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (2) bekezdés alapján „A helyi nemzetiségi 
önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi 
önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi 
önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti 
megállapodásban rögzítik.” 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése tartalmazza a megállapodásban 
rögzítendőket. 
 
A Gyál Város Önkormányzata és a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési 
Megállapodást a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülésén tárgyalta, az 5/2014. (X.17). sz. román 
önkormányzati határozatával elfogadta. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt Együttműködési Megállapodás jóváhagyására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. november 1-i hatállyal az előterjesztés 
mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Gyál Város Önkormányzata és a Román Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást. 
 
Határidő: 2014. október 31. 
Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerűsített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2014. október 20. 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



  

 

Együttműködési Megállapodás 

 

amely létrejött egyrészt Gyál Város Önkormányzata (2360. Gyál, Kőrösi út 112-114., képviselő: 
Pápai Mihály polgármester), másrészt a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat (2360. Gyál, 
Kőrösi út 112-114., képviselő: Fehér Szabolcs elnök) között a mai napon az alábbiak szerint: 

 

A megállapodást az együttműködő felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27.§ (2) 
bekezdésének végrehajtására kötik. Ennek érdekében a 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3) 
bekezdése alapján a megállapodásban rögzítik a költségvetés előkészítésével és megalkotásával, 
valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
eljárási rendet, a költségvetési előirányzatok módosításának rendjét, a kötelezettségvállalás rendjét, az 
önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével 
kapcsolatos együttműködési kötelezettségeket, valamint a nemzetiségi önkormányzat működési 
feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és részletszabályaival kapcsolatos előírásokat, az információs 
és adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő 
szabályokat. 
 
A megállapodás szabályainak kialakítása 
 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az ennek végrehajtására kiadott 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)kormányrendelet, 
 az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 
 

előírásainak figyelembevételével történt. 

I. Általános rendelkezések 

1. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének ülésére vonatkozó egyes szabályok 

A jegyző – vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a helyi önkormányzat 
megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, 
amennyiben törvénysértést észlel. 
 
Felek rögzítik, hogy a nemzetiségi önkormányzat üléseiről készült jegyzőkönyveknek a Pest Megyei 
Kormányhivatalhoz, valamint a jegyző ülésen részt vevő megbízottja részére történő megküldéséről 
a nemzetiségi önkormányzat elnöke az ülést követő 15 napon belül gondoskodik.  

 
A nemzetiségi önkormányzat határozatainak, így különösen a szervezeti és működési szabályzatát 
szabályozó határozatnak a kihirdetéséről - a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, továbbá a város 
honlapján - a jegyző gondoskodik.  
 

2. A nemzetiségi önkormányzat működésének támogatására vonatkozó rendelkezések 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi eszközök 
arányában ingyenesen biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül – a 
nemzetiségi önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket, az alábbiak szerint: 
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- Az önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat üléseinek lebonyolításához, 

közmeghallgatáshoz és egyéb fórumokhoz szükséges helyiséget a Gyál, Kőrösi út 112-114. 
szám alatti épületben. Az önkormányzat továbbá lehetővé teszi a nemzetiségi önkormányzat 
részére az önkormányzati fenntartású intézményekben a rendezvényeinek megszervezését. A 
teremhasználatot és annak feltételeit minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek az 
intézmény vezetőjével, vagy a jegyzővel. 

- A képviselő-testület a polgármesteri hivatalon keresztül biztosítja a nemzetiségi önkormányzat 
kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az 
ezzel járó költségek viselését, a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és 
személyi feltételeket. 

- A nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, 
iratkezelési feladatokat a jegyző a Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati 
Irodáján és Pénzügyi és Adó Irodáján keresztül biztosítja.  

- A nemzetiségi önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések kiküldése, 
jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a jegyző a 
Polgármesteri Hivatal Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodáján keresztül biztosítja. 

 
Ahhoz, hogy az önkormányzat és a jegyző, illetve a Polgármesteri Hivatal a megkötött 
megállapodás szerinti valamennyi kötelezettségét teljesíteni tudja, a Román Nemzetiségi 
Önkormányzat Elnökének szoros együttműködése, esetenként iránymutatása szükséges. 

 

II. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 

1. A költségvetési koncepció elkészítése 

1. A költségvetési koncepció – ha jogszabály előírásai szerint kötelező annak megalkotása- 
összeállítását megelőzően a jegyző vagy az általa megbízott személy a nemzetiségi 
önkormányzat elnökével áttekinti a nemzetiségi önkormányzat következő költségvetési évre 
vonatkozó feladatait, bevételi forrásait, kötelezettségvállalásait és más fizetési kötelezettségeit, 
valamint a központi költségvetésről szóló következő évi törvényjavaslatot. 

2. Az elnök a jegyzővel egyeztetett költségvetési információkról tájékoztatja a nemzetiségi 
önkormányzatot és legkésőbb a jogszabályban meghatározott időpontig benyújtja a 
költségvetési koncepció tervezetét a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének. A 
koncepcióról alkotott határozatot, mely tartalmazza a költségvetés elkészítésének munkálataira 
vonatkozó iránymutatást is, az elnök eljuttatja a jegyzőhöz.  

2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetének előkészítése 

1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzattal történő kapcsolattartásra a pénzügyi 
vezetőt jelöli ki.  

2. A költségvetési törvény kihirdetését követően – a költségvetésre vonatkozó részletes 
információk megismerése után – az önkormányzat megbízottja folytatja az egyeztetést az 
elnökkel. Ennek keretében rendelkezésére bocsátja a nemzetiségi önkormányzat 
költségvetésének megalapozásához szükséges költségvetési adatokat. 

3. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét a jegyző készíti elő. A 
költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és 
kiadásokat, egymástól elkülönítetten, a külön jogszabályban meghatározott rend szerint.  

3. A költségvetés jóváhagyása 

1. A költségvetési határozat tervezetét az elnök a központi költségvetésről szóló törvény 
kihirdetését követő 45. napig nyújtja be a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testületének. 
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2. A nemzetiségi önkormányzat által elfogadott költségvetési határozatról és az az alapján 
jóváhagyott elemi költségvetésről az elnök a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodáján 
keresztül tájékoztatja a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságát az 1. pontban említett 
határidőt követő 30 napon belül. 

III. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

1. Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, 
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, az éves 
költségvetését testületi döntéssel megváltoztatja.  

2. A helyi önkormányzat rendeletébe beépült nemzetiségi önkormányzat költségvetési 
előirányzatai kizárólag a nemzetiségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók, mely 
módosítások a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi 
előirányzatain átvezetendők.  

3. A helyi önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat előirányzatain egyéb 
módosítást nem hajthat végre.  

4. A költségvetési előirányzat módosításáról szóló nemzetiségi önkormányzati határozatok 
települési önkormányzat részére történő átadásának határidejét a következőkben határozza 
meg: minden év május 25., augusztus 25., október 25., és december 20. 

IV. Költségvetési információ szolgáltatási rendje 

1. Információ szolgáltatás a költségvetésről 

A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt az 
önkormányzatnak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.  

2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 

1. A nemzetiségi önkormányzatnak időközi költségvetési jelentést kell készítenie a költségvetési 
év első három hónapjáról április 20-ig, azt követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig, 
a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év február 5-éig. melyet a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája készít el és küld meg a Magyar Államkincstár 
Területi Igazgatóságának. 

2. A nemzetiségi önkormányzatnak időközi mérlegjelentést kell készítenie a tárgynegyedévet 
követő hó 20. napjáig, a negyedik negyedévről a negyedévet követő negyven napon belül, míg 
az éves jelentést a költségvetési beszámoló benyújtásával egyidejűleg, melyet a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája készít el és küld meg a Magyar Államkincstár Területi 
Igazgatóságának. 

3. A nemzetiségi önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal féléves 
költségvetési beszámolót, háromnegyed éves helyzetéről szeptember 30-i fordulónappal 
háromnegyed éves költségvetési beszámolót kell készítenie. Ezen beszámolókat a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája készíti el a beterjesztésre nyitva álló határidő 
előtt legalább 20 nappal és az elnök terjeszti a nemzetiségi önkormányzat Képviselő-testülete 
elé a féléves beszámolót legkésőbb a jogszabályban meghatározott időpontig, a háromnegyed 
évest pedig a költségvetési koncepció előterjesztésével egyidejűleg. 

4. A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról december 31-i fordulónappal éves költségvetési 
beszámolót kell készíteni, melyet az elnök hagy jóvá. Az éves beszámoló alapján 
zárszámadást kell készíteni, melynek határozat-tervezetét a jegyző készíti elő a beterjesztésre 
nyitva álló határidő előtt legalább 20 nappal és az elnök terjeszti a nemzetiségi önkormányzat 
Képviselő-testülete elé a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig, mely arról 
határozatot hoz. Az éves költségvetési beszámolóról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó 
Irodája szolgáltat adatot az államháztartás információs rendszere számára. 
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V. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje 

1. A költségvetés végrehajtása 

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 

a/ Kötelezettségvállalás rendje 

A nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása 
(végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: 
kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzat 
elnökhelyettese jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie 
arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a 
fedezetet. Kötelezettségvállalás 100.000,- Ft feletti kiadás esetén csak írásban és a kötelezettség 
ellenjegyzése után történhet.  

b/ Utalványozás 

A nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának 
elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa felhatalmazott 
nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi 
teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése mellett kerülhet sor.  

c/ Pénzügyi ellenjegyzés 

A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó 
Irodájának irodavezetője vagy a külön szabályzatban erre kijelölt személy jogosult. Az ellenjegyzés 
csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul.  
A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti. 

d/ Érvényesítés 

Az érvényesítést az önkormányzati hivatal külön szabályzatban erre kijelölt pénzügyi-számviteli 
szakképesítésű dolgozója végzi. 
 
e/ Szakmai teljesítés igazolása 
 
A szakmai teljesítés igazolására csak az elnök, vagy az általa írásban felhatalmazott elnökhelyettes 
jogosult. 
 

2. A nemzetiségi önkormányzat számlái 

A helyi nemzetiségi önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden 
pénzforgalmát a saját fizetési számláján bonyolíthat, melyet az önkormányzat által választott 
pénzintézetnél kell megnyitni. A számla megnyitásáért és kezeléséért a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Adó Irodája felel. 

A megnyitott számla száma: Erste Bank Zrt.     . 

3. Pénzellátás 
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1. A nemzetiségi önkormányzat működésének támogatását a nemzetiségi önkormányzat a helyi 
önkormányzaton keresztül, a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe 
önálló fizetési számlájára. 

2. Készpénz a Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha a nemzetiségi 
önkormányzat elnöke – vagy az általa meghatalmazott nemzetiségi képviselő – a kifizetés 
teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla, stb.) bemutatja és szándékát a 
pénzfelvételt megelőző 3 napon belül jelzi. A nemzetiségi önkormányzat házipénztárát 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája kezeli. 

4.Önálló adószám 

A nemzetiségi önkormányzat önálló adószámmal rendelkezik, melynek igénylésével kapcsolatos 
feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája végzi. Az adószám:   

5.Törzskönyvi nyilvántartás 

A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzésért, a módosítások 
bejelentésért a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája a felelős úgy, hogy a bejelentésben szereplő 
adatok változását az elnök a változást követő 3 napon belül jelzi feléjük. 

V. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 

1. A Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a 
helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.  

2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat, szerződéseket, 
bankszámlakivonatokat, számlákat, stb.) a nemzetiségi önkormányzat elnöke – vagy e 
feladattal írásban megbízott tagja – köteles minden tárgyhónapot követő hó 05. napjáig a 
Polgármesteri Hivatal pénztárosánál leadni. 

3. A vonatkozó rendeletekben meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok 
valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi 
egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a nemzetiségi önkormányzat elnöke, 
és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája felelős.  

4. A nemzetiségi önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról 
nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal vezet. A leltározáshoz, selejtezéshez illetve a 
vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a nemzetiségi önkormányzat elnöke 
szolgáltat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája irodavezetője számára. 

VI. Belső ellenőrzés: 
 

A gazdálkodáshoz kapcsolódó belső ellenőrzési feladatellátást a Polgármesteri Hivatal által 
működtetett független belső ellenőr látja el. A belső ellenőr feladat-, hatás- és felelősségi rendjét a 
Román Nemzetiségi Önkormányzatra is kiterjedően a Hivatal által készített Belső Ellenőrzési 
Kézikönyv rögzíti. A Hivatal által működtetett belső ellenőrzési feladatellátás nem mentesíti a 
Román Nemzetiségi Önkormányzat elnökét és a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatok 
alól melyet a belső kontrolltevékenység működtetése kapcsán köteles működtetni és kialakítani.  

Gyál, 2014. október   17. 
 
 

 
 

Fehér Szabolcs   Pápai Mihály   Rozgonyi Erik 
   elnök   polgármester   címzetes főjegyző 
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A Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2014. (X.17.) sz. román 
önkormányzati  határozatával jóváhagyta az Együttműködési Megállapodást. 
 
 
Gyál, 2014. október 17. 
 
 
 
         Fehér Szabolcs 

elnök 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ………………… sz. határozatával jóváhagyta 
az Együttműködési Megállapodást. 
 
Gyál, 2014.  
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 



Tárgy: Javaslat a Gyáli Bóbita Bölcsőde 
beszámolójának elfogadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 246/2013. (XI.28.) sz. határozatával elfogadott 2014. évi 
munkaterve alapján a 2014. októberi ülésen tárgyalja és dönt a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2013/2014. nevelési-
gondozási évéről szóló átfogó beszámolójának elfogadásáról. 
 
Az intézményvezető által összeállított beszámolót az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését. 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Bóbita Bölcsőde 2013/2014. évi nevelési-gondozási 
évéről készült beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 

Gyál, 2014. október 6. 

  Pápai Mihály  
  polgármester 
 



Beszámoló 2013/2014 nevelési év 

 

    A 2013/2014. gondozási év az építkezés folytatásával kezdődött. Ez év augusztus 21–én 
kifestett csoportszobák, felújított aula, öltöző fogadta a gyermekeket és szüleiket a már 
meglévő 4 csoportban. Szakmailag az épületen belül minden biztosított volt a gyermekek 
fogadására. Ekkor került átadásra a teljesen felújított, magas színvonalú gépészeti 
berendezésekkel felszerelt tálaló konyha is. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. továbbra is szerződés alapján biztosítja a bölcsődés gyermekek számára az 
ételt. Bölcsődénk bővítése miatt az udvar rendezése még folyamatban volt. A szülők elkerített 
úton tudtak bejutni balesetmentesen az épületbe. Bölcsődéseink levegőztetését egy 
körbepalánkozott teraszon tudtuk megoldani (felváltva a 4 csoportot).  

Az új gyermekek beszoktatását is így kellett elkezdeni szeptemberben. Igyekeztünk áthidalni 
az ebből adódó kellemetlenségeket. A szülők szívesen alkalmazkodtak az ideiglenes 
megoldáshoz, mert látták a már felújított helyiségeket és boldogan hozták gyermekeiket az 
intézménybe. Mivel még nem lett átadva minden kiszolgáló egység az átalakítások miatt, 
ezért a használatra átadott helyiségekkel gazdálkodtunk átmenetileg. A már meglévő épület 
többi helyiségét csak a teljes épület műszaki átadáskor kaptuk meg. Októbertől kellett volna 
használni a só szobát, a hiányos tervezés miatt azonban nem működött rendeltetésszerűen.   A 
probléma megoldása érdekében, felvettem a kapcsolatot egy független sószoba kivitelező 
céggel, az ő felvilágosításuk szerint a beépített sótéglafal száraz sószoba kialakítására 
alkalmas, de önmagában kevés. Sógenerátor beépítése szükséges, csak így lehet elérni a kellő 
élettani hatást. A 2014. évben sógenerátor beépítésére került sor. 

    A tárgyi eszközök beszerzését biztosító HOR Zrt. képviselőjével és a FALCON Kft. 
kapcsolattartójával folyamatosan egyeztettem. Az előzetesen elfogadott eszközlistához képest 
változásokat kellett alkalmazni, de ez nem befolyásolta a szakmai működést. A beszerzés alatt 
előfordult, hogy nem megfelelő minőségű eszközök kerültek szállításra, ennek cseréjét 
kértem. A bútorok esztétikailag és minőségileg is megfeleltek, kivéve a gyermekek 
szerepjátékához használatos kisbútorokat. Teljesen más színben szállították le, mint azt 
egyeztetéskor rögzítettük, ezért visszaküldtem javításra. Az újonnan érkezett bútorok 
tökéletesek lettek. A folyamatos kapcsolat eredménye egy esztétikus, modern, jól berendezett 
és változatos játékkészlettel felszerelt bölcsőde lett.  

   Novemberben a kivitelező műszakilag átadta az épületet, de még voltak kisebb munkák a 
teljes befejezésig. A Gyáli Bóbita Bölcsőde 2 egységgel bővült (4 csoportszoba, 2 fürösztő, 2 
átadó, aula, babakocsi tároló), mely külön bejárattal rendelkezik. Kialakításra került egy jól 
felszerelt tornaszoba, fejlesztőszoba, megújult sószoba. A modern tálalókonyha az épületben 
új helyet kapott a hozzá tartozó fehérmosogatóval és szállítóedény fogadó helységgel bővült 
ki.  A kisgyermeknevelők személyzeti öltözője és a hozzátartozó mosdó teljesen megújult. Az 
emeleten 1 tárgyaló és egy irattár lett kialakítva.   A tárgyi eszközök folyamatos érkezésével 
megkezdődött az új csoportszobák, újonnan kialakított helyiségek berendezése. 

   Ünnepélyes keretek között 2013. december 12–én került átadásra a bölcsőde új szárnya.  

   Az ősz folyamán 8 fő kisgyermeknevelői 1 fő konyhai kisegítő és 2 fő csoport kisegítő 
(dajka) állás került meghirdetésre. Az álláshirdetésekre kisgyermeknevelők kevesen 
jelentkeztek, többségük nem helyi lakos. Decemberre kialakult a létszám, szakképzett 
felsőfokú végzettséggel többségében fiatal kollégákkal töltöttem be az állásokat. A 8 fő 
kisgyermeknevelőből 5 fő kezdi meg gyakornoki idejét, mely 2 évig tart. A kisegítők 
szakiskolával, érettségivel rendelkező kollégák, ők gyáli lakosok. Igényesek munkájukra, 
környezetükre, önmagukra. Empátiájukkal tudják támogatni a kisgyermeknevelők munkáját. 



   Decemberben a takarítócéggel kötött szerződés megszűnésével 2 fő 4 órás délutáni takarító 
került felvételre, mivel a csoportszobák, illetve a fürösztő és átadó alapos takarítását a 
gyermekek távozása után lehet elvégezni.  

  A dolgozóknak eü. alkalmassági vizsgálaton kellett részt venniük, melyet Dr. Piszker Éva a 
bölcsőde üzemorvosa a bölcsődében végzett el megújított szerződés szerint. December végére 
28 fővel összeállt az intézmény személyi állománya. Megtartottuk az első értekezletet, mely 
az ismerkedés jegyében zajlott. Mivel sok gyakorlat nélküli kolléga került felvételre, minden 
csoportba egy régi és egy új dolgozó lett beosztva januártól, így megkezdődhetett a kollegák 
betanítása és a helyi szokások megismertetése. Minden kisgyermeknevelő a saját 
csoportszobáját rendezte be. A játékkészlet beérkezése után szobánkénti leltár készült a 
játékokról és korcsoportnak megfelelően kerültek a gyermekek polcaira.   

    Összeállítottam az újonnan felvett gyermekek névsorát, értesítettem a szülőket a gyermek 
felvételéről 2014. január 1-jétől folyamatosan. Az első szülői értekezleten a 
kisgyermeknevelők minden tájékoztatást megadtak a szülők számára a bölcsődei élettel 
kapcsolatban. Megszervezték a családlátogatást és beszoktatási tervet készítettek. 
Bölcsődénkben egyre fiatalabb korú gyermekeket iratnak be a szülők, sok a 2 év alatti 
gyermek, ezért mind a 8 csoportba csak 12 fő csoportlétszámmal indulhattunk, figyelembe 
véve a gyermekek életkorát. A felvett gyermekek száma 96 fő.    

A működési engedély intézése folyamatosan zajlott az Önkormányzat részéről. Előzetesen az 
Alapító Okirat módosítása megtörtént, az intézményben maximálisan 106 fő gyermek vehető 
fel.  Az ÁNTSZ munkatársa az előírásoknak megfelelőnek találta az intézményt egészségügyi 
szempontból, szakvéleményét továbbította a Gyámhatóság felé. Az új épület szakmai 
felépítését, működését a Gyámhatóság ellenőrizte, megfelelőnek találta, a működési engedély 
kiadását támogatta, ennek feltétele a szakhatósági engedélyek beérkezése volt. A 
katasztrófavédelem követelményei miatt csak 2014. február 15-étől kaptuk meg a működési 
engedélyt, ettől az időponttól fogadhattuk a gyermekeket folyamatosan.  

   Dr. Kindlovits Mária a bölcsőde gyermekorvosa biztosította a gyermekek ellátását az 
újonnan kötött szerződés szerint, hiszen duplájára emelkedtek az ellátandó feladatok. 

   A szakmai előírásoknak megfelelő 2 hetes beszoktatást fel kellett gyorsítani, mivel a szülők 
nagyon türelmetlenek voltak már (január elejére ígértük a gyermek felvételét). A csoportok 
indulásakor, csoportonként egy tapasztalt kolléga a már 2013. szeptemberében beszoktatott 
„saját gyermekeit” látta el és közben a gyakorlattal nem rendelkező új kolléga munkáját 
segítette, irányította. A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet előírásainak mindenben megfeleltünk. 
A szakmai előírásoknak megfelelő, szeretetteljes, esztétikus intézményben folytattuk a 
munkát, a nagyobb létszám, még több szervezést, odafigyelést igényelt. 

   A fenntartót 2014. márciusáig tájékoztattam a bölcsőde nyári zárásáról, melyet a gyermekek 
folyamatos ellátásának biztosításával határoztam meg ügyeleti jelleggel. Nyári zárásra 2 x 4 
hetet jelöltem ki, úgy, hogy az első 4 csoport zárásakor, a hátsó 4 csoport tartott ügyeletet 4 
hétig (a saját csoportlétszáma mellett fogadta az ügyeletet igénylőket), majd váltottak.  A 
bölcsődében még ilyen nem volt, ezért tapasztalatokat gyűjtöttünk a jövőre nézve.  

Márciusban munkatársi értekezleten értékeltük az addig eltelt időszakot, és az új kollégák 
beszámoltak tapasztalataikról, mely pozitív volt.  

   A bölcsődék napját, április 21.-ét itt töltöttük az intézményben. A nevelés nélküli munkanap 
ellenére a gyermekkel közösen ünnepeltünk, szakmai előadást is tartottunk a házi 
továbbképzés keretein belül, melyen a XVIII. kerületi Bababirodalom Bölcsőde összes 
dolgozóját vendégül láttuk.  



   Tavasszal még csak a teraszokat tudtuk használni, mert a játszóudvar talaja fel volt lazítva 
az építkezés miatt és a gyermekek elsüllyedtek az udvaron.  Az elvetett fűmag csak lassan kelt 
ki. Nyár elejére már nagyon várták a gyermekek, hogy birtokba vehessék a játszóudvart.  

   Ez év áprilisában az új szennyvízcsatorna becsatlakozásánál a tisztító aknába nagy dugulás 
keletkezett, melyet a karbantartó folyamatosan tisztított. Ennek a problémának a megoldására 
a kivitelezővel történő hosszas egyeztetés után augusztusban került sor.  

   A tűzjelző rendszer érzékelőiből az átadást követő rövid üzemeltetési idő alatt, már 6 db 
jelzőkészülék cseréjére volt szükség. Meghibásodáskor az előírásoknak megfelelően a Multi 
Alarm távfelügyeleti céghez ment be a tűzjelzés és Ők továbbították a tűzoltóság felé a 
tűzjelet, illetve értesítették az intézmény részéről megjelölt személyt. A bölcsőde dolgozói 
nem tudták felvállalni a 24 órás folyamatos ügyeletet, ezért 2014. június óta a FEGY 
ügyeletben lévő tagjai szerződés alapján végzik feladatukat, fogadják a távfelügyeletből 
érkező tűzjelet, ellenőrzik a jelzés okát, illetve hibás riasztáskor visszafordítják a tűzoltó 
autót.  

   A Városfejlesztés részéről Donhauzer Ádám továbbítja a kivitelező felé az intézményben 
előforduló kivitelezési problémákat. A kivitelezési hibák elhárítása sokszor tolódik a 
kivitelező részéről.  

   Megújult intézményünkben közösen a családokkal ünnepeltük a gyermeknapot. A 
Kisgyermeknevelők kézműves foglalkozásokkal, vetélkedőkkel készültek a nagy napra. A 
kisegítők palacsintát sütöttek a vendégek örömére. Arcfestés, lufi hajtogató bohóc tette még 
változatosabbá az ünnepet.  A rendezvény fénypontja a Buborék Együttes műsora volt melyen 
aktívan vettek részt a gyermekek szüleikkel. Főbb támogatónk a KIND-ER Kft. (Dr. 
Kindlovits Mária). Az év zárásaként búcsú uzsonnát rendeztek a kisgyermeknevelők a 
gyermekek számára, melyre meghívták a szülőket is.  

   Megkezdődött a 2014/2015. nevelési évre a gyermekek felvételének elbírálása. A szülők 
által ismertetett szociális rászorultság, és a jelentkezési sorrend figyelembe vételével történt a 
felvétel. A bölcsőde bővítésével a várakozólistán kb. 10 fő maradt. A felvett gyermekek szülei 
értesítést kaptak a gyermekek felvételéről. Szülői értekezleten tájékoztatást kaptak a bölcsődei 
életről, házirendről és választ kaptak kérdéseikre. Csipegető néven, nyáron 1 – 2 alkalommal 
együtt ismerkedtek a szülők és gyermekeik a kisgyermeknevelőkkel, a bölcsődével. 
Családlátogatási tervet készítettek a kisgyermeknevelők, saját otthonukban látogatták végig a 
gyermekeket. A nyár a szabad játék időszaka. Bölcsődénkben biztonságos, változatos 
játszótéri eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére. Júniusban záró értekezleten került 
értékelésre a dolgozók éves munkája, büszkén mondhatom, hogy nagyon hamar 
beilleszkedtek az új kollégák. Munkájuk során szívesen fogadták az építő javaslatokat, magas 
szintű szakmai tudással rendelkező, a szülők bizalmát elnyerő kollégákkal bővült 
közösségünk. A szakmai előírásokat figyelembe véve, mindig a gyermekek érdekeit tartjuk 
szem előtt, biztosítva számukra a szeretetteljes környezetet.  

   A szakdolgozók továbbképzési kötelezettségüknek az előző ciklusban eleget tettek, azonban 
a szakdolgozók normatív támogatásának megszűnésével, a dolgozók számára nehézséget 
jelenthet a továbbképzés magas költségének kifizetése a jövőben. 

   Az intézmény céltartalékára helyezett összegből a beruházás keretén belül elmaradt tárgyi 
eszközök, műszaki tárgyak, építészeti kiegészítők, játékok beszerzésére a 2014. évben került 
sor.  

    Civil szervezetünk a Városi Gyermekgondozónők a Bölcsődéért Egyesület a meglévő 
épület függöny és sötétítő cseréjét támogatta.  Öt darab gyorsan növő fát vásárolt a 



játszóudvar természetes árnyékának biztosítása érdekében, valamint 1 db projektor és hozzá 
vetítővászon került beszerzésre. Az egyesület főbb támogatója a KIND-ER Kft. 

Az adóból befolyt 1 % -ot a gyermekek fejlődését szolgáló eszközök beszerzésére fordítjuk.  

 

 

Köszönöm a Polgármester Úrnak és a Képviselő-testület tagjainak, hogy támogatta a Gyáli 
Bóbita Bölcsőde fejlődését, ezzel javította munkakörülményeinket, új munkahelyeket 
teremtett és segítette a kisgyermekes családokat. 

 

 

 

 

Köszönettel 

 

 

                                                                           Balkó Kálmánné 

                                                                           Intézményvezető 

 

 

 

 

Gyál, 2014. szeptember 22. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 2013/2014. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 
 
A helyi óvodák a Képviselő-testület 32/2004. (III.21.) sz. határozatával jóváhagyott Gyál Város önkormányzati 
közoktatási intézményrendszere működtetésének minőségirányítási programjának 3. sz. melléklete alapján 
elkészítették év végi beszámolójukat (1. sz. melléklet). A Gyáli Tátika Óvoda intézményvezetője által elkészített 
beszámoló a 2013/2014. nevelési évre – 2013. szeptember 16-án – készített munkatervvel összhangban van, a 
munkatervben leírt célok és tervek megvalósultak. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 246/2013. (XI.28.) sz. határozatával elfogadott 2014. évi 
munkaterve alapján a 2014. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2013/2014. nevelési évről szóló 
átfogó beszámolóinak elfogadásáról. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek alapján hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Tátika Óvoda 2013/2014. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 
 
 
G y á l, 2014. október 6. 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 
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l. A szakmai munka áttekintése 
 
2013/2014-es nevelési évünk működését az alábbi törvény és rendelet határozta meg: 

2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről   

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2013. március 23-ával átfogó módosítása történt az óvodai 
vonatkozásában is (miniszteri rendelet, az óvodai beiratkozás új előírásait is tartalmazza. 

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról. 

32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és 
a SNI tan. Ik. Isk. okt. r. kiadásáról. 
 
 Statisztikai adatlap mutatóinak elemzése  
 

  
Férőhelyek száma 

 Csoportszoba 
mérete szerint 

Alapító 
okiratban 

Max. 
törvény 
szerint 

 
2013. okt. 
statisztikai 

adatok 

 
Normatíva 

3. életévüket 
2013. dec. 31-
ig betöltötték 

Sajátos 
nevelést 
igénylők 

Klapka épület  
150 fő 

 
192 fő 

 
180 fő 

 
162 fő 

 
171 fő 

 
3 

Bartók épület  
75 fő 

 
  96 fő 

 
  90 fő 

 
81 fő 

 
88 fő 

 
1 

 
Össz: 

 
225 fő 

 
288 fő 

 
270 fő 

 
243 fő 

 
259 fő 

 
4 

105 gyermeket írattak be 2013/2014-es nevelési évre. 
 (Beiratkozás idején: 88 fő - Aug. 30-ig: 105 fő) 
 

2013/2014 nevelési év 
Nevelési Tanácsadó által vizsgált és fejlesztésben részesített gyermekek száma: 

Klapka épület: 30 fő; Bartók épület 14 fő 
 

44 fő 

Tankötelesek száma: (2014. augusztus 31-ig töltik be a 6. életévüket)  
– Klapka épület: 64 fő, Bartók épület: 32 fő 
 

 
97 fő 

Iskolába ment gyermekek 2014/2015 nevelési évre: 
 

70 fő 

 
Még egy évig óvodában maradt 

Klapka épület: 15 fő; Bartók épület: 12fő 

27 fő 

2014. szeptember 05-ig beíratott gyermekek száma  
 

79 fő 

Felvéve 
10 fő nem kéri az óvodát (elköltözött:2 fő; 7 főt mind a három óvodába beírattak 
– 4 főt Liliom Óvoda átvett; 1 főt  Tulipán Óvoda átvett, egy testvérpárt, a magas 
létszám és a rendkívüli étkezés miatt a Családi napközibe vittek.) 

69 fő 
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 A nevelőmunkában elért eredmények 

 
2013/2014 nevelési év kiemelt feladatai voltak 
A 2013/2014 nevelési év munkatervének értékeléséből, valamint a Pedagógiai Programunkban 
megfogalmazottakból adódó feladatokat, valamint a törvényi változásokból adódó rendelkezéseket kellett 
szem előtt tartanunk. 
�  Környezeti és egészség nevelési program megvalósítása. 
�  Projektpedagógia alkalmazása 
A gyermek előzetes élményeire, tapasztalataira és ismereteire 
építve kell biztosítanunk változatos tevékenységeket, amelynek 
során célunk 
- a képességfejlesztés, 
- tapasztalatok, ismeretek bővítése és rendezése. 
A tanulási tevékenység feltétele 
- a gyermek cselekvő aktivitása, 
- a közvetlen, sok érzékszervét megmozgató tapasztalás, felfedeztetés és 
- a kreativitás erősítése. 
A csoport óvodapedagógusai saját projekttervet készítettek, így tudták biztosítani az egyéni és 
életkori sajátosságok figyelembevételét, ezáltal az öndifferenciálás lehetőségét is.  
Minden tervükben megjelenik  
- a projekt témája 
- célja, 
- a probléma felállítása, 
- a nevelési feladatok megnevezése. 
�  A „Zöld Óvoda” működésével kapcsolatos feladatok teljesítése. 
 Egészséges életmód. 
 Növény - és kisállat gondozás – akvárium a csoportban.  
 A közvetlen környezet szépítése, óvása, esztétikája  
 Jeles napok. 
 A környezetünkhöz fűződő pozitív érzelmi viszonyulás 

megalapozása, melyhez sokoldalú tapasztalatszerzés 

 Élő és é
párosul. 

lettelen környezetünk védelmére irányuló igény 

séges alapvető képességek és 

iai, valamint viselkedési szokások 

álás. 

� A gyermeki személyiségfejlődésben a szokás- és normarendszer megalapozására nagyobb 

� I lósítása az óvodában.  
ységek során. 

polás, a természetóvás gazdag 

ományok és a természet iránti fogékonyság megalapozása. 
ein át, a 

felkeltése, értékalapozás. 
 Céljaink eléréséhez szük

szokások meglapozása. 
 Alapvető kultúra higién

betartása. 
 Tudatform  

 

hangsúly lett fektetve.  

ntegrált nevelés megva
� Néphagyományőrzés elemei az óvodai tevéken

- A gyermek harmonikus fejlesztése a néphagyomány á
eszközrendszerével. 

- A gyermekben a hagy
- A néphagyomány-ápolás és a természetszeretet átörökítése a gyermek érzelm

családok aktív együttműködésével. 
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A helyi pedagógiai programunk hatékony működtetése érdekében 
különös hangsúlyt helyeztünk az alábbi 
területekre:  

o a komplexitás  
o az egyéni képességfejlesztés  
o játékba integrált nevelés 

A játék értékeinek kiemelt szerepe az 
óvodai élet tevékenységformái között. 
Feladataink voltak:   
- A játék feltételeinek fejlesztése.  
- Minél több élménynyújtás és tapasztalatszerzés biztosítása. 
- A játékfajták legjellemzőbb megjelenési szintjeinek biztosítása.  
- A játéknak kreativitásukat fejlesztő és erősítő élményt adó tevékenységgé válásának 

elősegítése.  
- Minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítani 

gyermekeknek az elmélyült játékra.  
- Iskolaérettség - fizikai és pszichés alkalmasság az iskolai 

elvárásoknak való megfeleléshez.  
A pedagógusok fogadóóra alkalmával tájékoztatták a szülőket az 
estleges hiányosságokról, részképesség problémákról, fejlesztési 
lehetőségekről, a gyermekek fejlettségi állapotukról.  
Célunk és feladatunk megvalósítása során az alábbi elveket 
tartottuk szem előtt.  

- Hatékonyság, eredményesség és esélyegyenlőség. 
- Szakmai tartalom megújulását célzó feladatok végrehajtása. 
- Korszerű pedagógiai  módszerek elterjedésének támogatása – projekt módszer alkalmazása. 
 
 Az év során megvalósult mérések  

 
Az alábbiak szerint történik évek óta a gyermekek mérése, megfigyelése, a gyermekek 
fejlesztése érdekében 

Mérési naptár 
Hónap Kiscsoport Középsőcsoport Nagycsoport 

Artikulációs vizsgálat 

 
   

   
 E

ls
ő 

fé
lé

v 

A gyermekek fejlődését 
nyomon követő 
dokumentumok, 

személyiséglapok  
BESZOKTATÁS 

 

Finommotoros 
koordináció 
fejlettségének mérése. 
Emberábrázolás – 
Családrajz 
/Goodenoug/ 

- Finommotoros koordináció 
fejlettségének mérése: 
Rajzkészség mérése 
Családrajz 
- Kognitív képesség vizsgálat: 
rövid DIFER 

 
M

ás
od

ik
 f

él
év

 

 
Neveltségi szint mérése 

- minden gyerekről 
kérdőív kitöltése 
- diagnosztikus 

helyzetfeltáró értékelés 
 

 
Értelmi képességek 

mérése 
/rövid DIFER – 
diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló 
rendszer 

- Neveltségi szint mérése 
- lezáró, szummatív értékelés 
/lehetőséget ad arra, hogy a 
folyamat legelején feltárt 

neveltetési szintet 
összehasonlíthassuk a záró 

értékekkel, mutatja a neveltségben 
bekövetkezett változást, láthatóvá 

teszi a hozzáadott értékeket is. 
- Értelmi képességek mérése 

 rövid DIFER – diagnosztikus 
fejlődésvizsgáló rendszer 
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 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés  
 
 Tehetséggondozás 
Mi a tehetség? A személyiség alapvető vonása, amely lehetővé teszi a jó képesség magasabb 
szintűvé alakítását. 
Az óvodai nevelés során középső és nagycsoportban már bizonyos jelek alapján a 
tehetségígéretes gyermek megmutatkozhat. Tudjuk, hogy a zenei képesség az, ami már ilyen kis 
korban egyértelműen felismerhető. Mivel Gerduer (1985) két tehetségszférát körvonalazott, e 
bővítés az óvodában is felismerhető: így a nyelvi, matematikai és testmozgási szférákban. 
Az új fogalom a kreativitás. Az óvodai nevelés során ez a képesség legszembetűnőbben a 
játékban ismerhető fel. Az ilyen gyermek aktív, különleges dolgokat alkot, nem a megszokott 
szabályok szerint cselekszik, az eredmény mégis fantasztikus. 
 
Ezen a területen is sok tanulni valónk van.  
A cél mindig az önállóan tevékenykedni akaró, tudó, boldog kis személyiség elérése. 
Mit tud tenni az óvodapedagógus, ha kiemelkedő képességű gyermeke van a csoportban? 
Az első és alapszabálynak is tekinthető, hogy hagyjuk a gyermeket önállóan alkotni! Dicsérjük, 
újabb és újabb eszközökkel, lehetőségekkel motiváljuk, segítsük, hogy elképzeléseit 
megvalósítsa. Tolmácsoljuk másságát – ha magatartásában nehezen kezelhetőség van, 
türelmesnek kell vele lenni! A képességeit fejlesztő feladatokkal bízzuk meg! 
A szülőkkel való konzultálás, a jó kapcsolat nagyon fontos! Hiszen a szülő önmagában látja 
gyermekét, míg az óvodapedagógus más szituációkban, helyzetekben, a csoport egészében, a 
társakhoz való viszonyában. Így az iskolaválasztásban is előnyös az együttműködés. 
Tudjuk jól, hogy az óvodás életkor még nem igazán alkalmas a tehetség megnyilvánulására. 
Vannak jelek, melyek utalhatnak arra, hogy a kisgyermek képességei kiemelkedők, de a tehetség 
valódi megjelenése az iskoláskorra, szélsőséges esetben még későbbre tehető. 
 
Céljaink voltak:                      

- a gyermek erős oldalának fejlesztése;  
- gyenge oldalainak kiegyenlítése; 
- „megelőzés”, „légkörjavítás”; 
- olyan területek támogatása, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést. 
 

 Felzárkóztatás, egyéni fejlesztés  
- Egyéni fejlesztési terv készítése. Egyéni fejlesztés 
- Azonos problémával küzdő gyermekek kisebb csoportokban 

történő fejlesztő munka megvalósítása a gyakorlatban jól 
működik.  

 
A mérési eredmények összegzését, következtetések levonását 
fejlesztési tervek, feladat ellátási tervek követik. Ezt a munkát minden óvónő lelkiismeretesen 
végzi, a csoportnaplóban, valamint a gyermekek személyiséglapjában van dokumentálva. 
A Nevelési Tanácsadó fejlesztőpedagógusai: Klausz Károlyné, Prémné Nógrádi Vera valamint, 
Soróczkiné Évike látták el a szakvéleménnyel rendelkező gyermekeinket. 
 
 Logopédiai ellátás az óvodánkban 

Dr. Arányiné Mócsán Mária – gyógypedagógus - logopédus az óvodánkban. 
Szeptemberben 105 gyermek részesült logopédiai szűrésben. 4 fő SNI ellátást igénylő 
gyermekünk van. Megtiltotta a „törvény”, hogy ellássa az SNI ellátást igénylő gyermekeket.  
Ezt sem én sem Ő nem tudja elfogadni. 2014/2015 nevelési évben előre láthatóan 3 fő lesz. 
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 Pszichológiai ellátás az óvodában  
– szakmai beszámoló 
Zaláné Csatári Ildikó – pszichológus  
Óvodapszichológusi munkámat, 2010.szeptemberében kezdtem meg a Gyáli Tátika Óvodában az 
alábbi szempontok alapján: 

- szülőkonzultáció/tanácsadás 
- továbbküldés szakszolgáltatás felé (illetékes Nevelési Tanácsadó, Gyermekpszichiátria, 

fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, felnőtt pszichoterápiás ellátás) 
- konfliktuskezelés az óvodában, 
- pedagógusok megsegítse, konfliktuskezelése, támogatása a kiégés megelőzése 
- a tanulási, magatartási és beilleszkedési zavarok megelőzésének céljából, a keretek 

egyértelmű meghatározása és megtanítása céljából.  
Munkámat ebben az évben is napi szintem meghatározta a folyamatos konzultáció az 
óvodapedagógusokkal és a dajkákkal. Folyamatosan hosszú időt töltöttem a csoportokban, ahol a 
gyermekeket csoportos közegben megfigyeltem és megismertem, ezáltal tudtam személyre 
szabott tanácsokkal segíteni az óvónők mindennapi gondos és kiváló munkáját. Ezzel együtt a 
gyermekek is megismertek és utána szinte ajándékként élték meg, mikor a „varázslatos” szobába 
jöhettek velem játszani. 
Megfigyelésem szerint a figyelemzavarral, túlmozgásos problémákkal, idegrendszeri 
éretlenséggel küzdő gyermekek száma éves szinten emelkedik, mely nem kis kihívást jelent az 
óvoda dolgozói számára, melyben különös hátrányt jelent a csoportok magas létszáma és a 
helységek kis alapterülete. Ezáltal nehezen tud megvalósulni az egyéni személyre szabott 
fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás, melyre jelen kori társadalmunk nagy hangsúlyt 
fektet. 
A nevelési év során összesen 27 gyermek szülője keresett fel kérdéseivel, problémáival, 
amelyeket többségében tanácsadással orvosolni lehetett többségében szülőkonzultációk 
formájában történt meg. Az idei nevelési évben az a sajátosság volt megfigyelhető munkámban, 
hogy szinte egyforma létszámban kerestek fel a szülők a Bartók tagintézményből (14 fő), mint a 
kétszer nagyobb központi Klapka épületből (13 fő).  
Szinte az összes esetben megjelent a szülők részéről a határok és keretek nem egyértelmű 
meghatározása, vagy túlzott elvárása, a túlféltés, a gyermek felül- vagy alulreprezentálása. 
Mivel az óvoda nem egy terápiás közeg, ezért a rászoruló gyermekeknél szupportív és 
viselkedéses megsegítéseket alkalmaztam, amennyiben ez indokolt volt. Bizonyos estek 
túlmutattak óvodapszichológusi kompetenciámon, ezért ezeket továbbítottam a számukra 
megfelelő intézmények felé.   
Néhány gyermeknél felmerült a pervazív fejlődési zavar gyanúja, vagy a szélsőségesen eltérő 
fejlődési ütem, melynek eldöntésére a SOTE 1.sz. Gyermekklinika Gyermekpszichiátriai 
osztályát, és a területileg illetékes Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottságot hívtam segítségül. Olykor személyes kapcsolatokat és ismeretségeket mozgósítva 
részesültek a Tátika Óvoda kis óvodásai hathatós segítségben.    
Több gyermeknél a magatartási gondok hátterében a születési anamnézisből kiindulva 
idegrendszeri éretlenséget vélelmeztem, ezért szenzoros-integrációs TSMT tornát javasoltam az 
idegrendszer kedvezőbb fejlődésének elősegítése, illetve a későbbi tanulási nehézségek 
megelőzésének céljából, ezen, gyermekek, a helyi Nevelési Tanácsadóban, vagy egyéb 
magánúton kapták meg a szükséges tornagyakorlatokat. 
Néhány gyermeknél felmerült az érzékszervek vizsgálata is, mely szintén gátolhatja a megfelelő 
fejlődést, alkalmazkodást (több gyermek volt hallás és látásvizsgálaton). 
Több gyermek problémájára, az jelentett megoldást, hogy a szülők megértették a 
testvérféltékenység mibenlétét és jelentőségét. 
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„Ha jól van a szülő, jól van a gyermeke is” elvet követve többször biztosítottam a szülők számára 
konzultációkat, esetenként a hely és időpont szempontjából egyedi igényeket is figyelembe véve. 
Szükség esetén a szülők számára ingyenes, felnőtt pszichoterápiás megsegítést javasoltam. 
Több gyermek esetében biztosítottam a szülők számára családterápiás jellegű segítőbeszélgetést. 
Mivel az óvoda nem pszichoterápiás közeg, ezért nem állt rendelkezésre minden tárgyi feltétel 
egy megfelelő gyermek-pszichoterápiás jellegű segítségnyújtáshoz. Ennek megfelelően a kiszűrt, 
további gondoskodást igénylő esetekben javaslatot tettem a megfelelő szakintézményben történő 
ellátásra. 
 
Több alkalommal kezdeményeztem esetmegbeszéléseket szülők és óvónők közös bevonásával. 

- A 2014  március 15-én hatályba lépő családjogi törvény változásáról is tájékoztatót 
tartottam az óvónők számára, kiemelve a munkájukhoz elengedhetetlenül fontos 
változásokról. 

- A szülőkonzultációk alkalmával lehetőségem nyílt arra, hogy a szülőkkel megértessem a 
gyermekük fejlődés lélektani sajátosságait, felhívjam a figyelmüket a jutalmazás és 
büntetés hatásaira a nevelésben, valamint az egyértelmű keretek biztosításának 
szükségességére, mely alkalmak során szakirodalmi támogatást is biztosítottam, akár saját 
szakmai könyvtáramból. 

- A nevelési év elején több alkalommal tartottam a kis csoportba érkező gyermekek 
szüleiknek konzultációs időpontokat, ahol a könnyebb óvodai beilleszkedéstől esett szó. 
Szintén több alkalommal konzultáltam szülői értekezlet keretein belül az iskolaérettség 
fogalmáról, kívánalmairól.  

Az óvónők és a szülők kezdeményezésére beszélgetéseket folytattunk mind a két óvodában a 
mesék szerepéről és fontosságáról, valamint a nem jótékony hatású mesékről. 
A nevelési év végén rendkívüli szülői értekezletet kezdeményeztem, ahol az életkornak 
megfelelő szexuális felvilágosításról esett szó, a szülők aktívan és motiváltan voltak jelen az 
együtt gondolkodásban.  
Szülőértekezletet tartottam többek közt az iskolaérettségről és az óvoda-iskola átmenetének 
nehézségeiről, mellyel azt a célt szerettem volna elérni, hogy egy felől a szülők tisztában 
legyenek az iskolaérettség fogalmával, illetve az estlegesen előjövő depresszív tünetekkel, 
amelyek miatt már sok volt ovis szülő kereset meg a korábbi években.  
 
 
 Az intézmény szabadidős tevékenysége  

 
A szülők anyagi helyzetük miatt az idén minden csoportban egy-egy alkalommal mentek 
kirándulni. A szülők is szívesen kísérik el a gyermekeiket. 
A Budapesti Bábszínházba 3 csoport tudott elmenni. 
A következő helyekre jutottak el gyermekeink a 2013/2014-es nevelési évben: 

o Jászberényi – Vadaspark 
o Abony - magánállatkert 
o Tatárszentgyörgy a Mészáros család lovas tanyája 
o Természettudományi Múzeumba 

o Siófokra 
- Kétbodony – egy hetes ovis tábor – június 16-20-ig - a Pillangó 
csoport gyermekei közül, szintén rendkívül jól sikerül, büszkék 
lehettünk a gyermekeinkre.  
A Micimackó csoport Csattogó völgyben töltötték a nyári ovis 
tábor idejét - június 23-27-ig. 
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A Gyáli Tátika Óvoda nagycsoportos gyermekeit és óvónők egy részét megérintette az „erdei 
óvoda” varázsa. Az óvoda kollektívája évek óta kiemelten foglalkozik a környezeti neveléssel, a 
természet szeretetére neveléssel, a környezetbarát életmód kialakításának lehetőségeivel.  

Az ovis tábor komplex a környezeti nevelés legalkalmasabb 
helyszíne. Olyan viselkedésformák gyakorlása, amely 
segítségével megfigyelhetik az élő természetet. A gyermekek 
közötti kapcsolatok erősítése, az együttérzés, a beleélő és 
beleérző képesség, az empátia fejlesztése, az együttműködési 
képesség, az önállóság 
fokozása természetes 
körülmények között valósul 
meg. Fontos a kíváncsiság 

ébrentartása, a rácsodálkozás örömének megosztása, közös 
élmények megélése. A tudatos nevelő magatartás a lehetőségek 
megteremtéséhez szükséges. 
 
Óvodánkban minden évben van gyakorlati idejét töltő főiskolai 
hallgató.  
A Bartók úti tagóvoda egyik sajátossága, hogy külföldi hallgatókat fogad, akik szállás és ellátás 
fejében a gyermekek között dolgoznak, a gyermekekkel angolul beszélnek, rövid időn belül 
megismerik a szokásokat és együtt élnek az óvodával. 
Volt egy görög lány is 6 hétig, most szeptemberben két lengyel óvodapedagógus hallgató jön. 
 
 
 Az éves munkaterv teljesítése – közös tevékenységek 

o Nevelés nélküli munkanapok 
Ideje: Megnevezése: Témája 

 
2013. október 25. 

 
5 órás továbbképzés 
Nevelőtestületi 

 
Integrációs Pedagógiai Rendszer gyakorlati 
alkalmazása az óvodában 
NOVOSZOLG   
 

 
2014. február 28. 
 

 
Nevelőtestületi 

 
Hogyan készüljünk fel a külső szakmai 
értékelésre és a minősítésre? 
Előadó: Lendvai Lászlóné 
közoktatási szakértő, minőségügyi tanácsadó  
 

2014. május 23  
Alkalmazotti 
5 órás továbbképzés 

 
Agostyán 
Környezeti nevelés – Zöld óvoda szemlélet 
Előadó: Labanc Györgyi 
            közoktatási szakértő 
A természetes életmód Alapítvány kuratóriumi 
elnöke 
 

 
2013. augusztus 29. 

 
Nevelési értekezlet  

 
2014/2015-ös nevelési év feladatainak 
megbeszélése 
Éves terv elfogadása 
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o Eseménynaptár 2013/2014 nevelési év 
 

esemény Feladat megvalósítása 

Faliújságok – hírek, 
Információk a szülők felé 

A faliújságokon az információk aktualizálása - Honlap aktualizálása 
Folyosó, előterek díszítése az évszaknak-, ünnepnek megfelelően 

Délutáni foglalkozások Szervezés - időbeosztás 
Nyugdíjas klubhoz látogatás 
– köszöntés 

 Mikulás; Anyák napja  
Idősek világnapja 

Gyermekvédelmi felmérés: 
 

Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek feltérképezése, 
szükséges lépések, szept.-20-ig leadni a csoportok felmérését.  
Éves terv elkészítése 

Családi délután:  
Bartók épület - Szept. 27 

A rendezvény megszervezése –  
Lebonyolítás 

Logopédus -  
Fejlesztőpedagógusok 
Pszichológus- tevékenysége  

Felmérés – nyilatkozatok.  
Időbeosztás elkészítése. 
Zökkenőmentes munka biztosítása. 

Gyermekbiztosítás –
fényképezés 

Időegyeztetés – adminisztráció - lebonyolítás 

Mérés- értékelés 
Munkaközösség 

Éves tervek elkészítése 
Folyamatos munka megvalósítása 

Pályázat figyelő Internet figyelése - Honlap aktualizálása 
Zenés műsorok az óvodában  
Zene-bona- Habakuk 
bábszínház  
 
 

 
A programok megszervezése, 
lebonyolítása 
 
 
 

Őszi kirándulások Környezet megismerésére nevelés a természetben 
(almaszüret, kukoricaszedés) 
 

Okt. 23. Nemzeti ünnep Megemlékezés, csoportok összefogása, díszítés. 
Alapítványi bál 
Klapka épület: okt. 19 

Szervezés, lebonyolítás 

Zrínyi Miklós Általános 
Iskola –  
Ovis váltóverseny –  

részvétel megszervezése  
Micimackó csoport vett részt.   

Nyílt napok  Tájékoztatás, lebonyolítás – minden csoportban 
Mikulás  
Dec.6   

Óvónők bábelőadása - szervezés – Bartók épület 
Bartók Iskola meghívása a nagycsoportosokat a közös Mikulásra 

Adventi készülődés 
Szülőkkel 

Szervezés – ünnepi hangulat teremtése – díszítés – lebonyolítás 

Farsang – gyerekeknek 
Klapka épület: Február 10.  
Bartók épület – farsangi hét 

Szülőkkel nyíltnap – szervezés, díszítés – rendezés. 
8-11-ig 

Óvoda – iskola átmenet 
Február 11. 

Óvoda pszichológus beszélgetése a szülőkkel. 
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esemény Feladat megvalósítása 

Nemzeti ünnep 
Március 15. 

Megemlékezés,  
díszítés, koszorúzáson részvétel. 

Húsvét Dekoráció – néphagyományok ápolása 
 

Alapítványi Gála 
Bartók épület 

A rendezvény megszervezése lebonyolítása 
2014. márc. 08. 

Iskolaérettségi vizsgálat 
Szülők fóruma 

Írásos anyagok előkészítése – kapcsolat a Nevelési Tanácsadóval, 
iskolákkal, folyamatos – iskolai hírek - tájékoztatás 

Föld Hete 
2014. ápr. 22-25-ig 
 

Természetvédelmi ovis program 
összeállítása, megszervezése 

-  „A mi kiskertünk”- 
növényóvoda 

- Szemétszedés közös séta a 
Millenniumi emlékparkba, az 
óvoda emlékfájának 
környezetét tisztítják meg. 

- közlekedjünk 
környezettudatosan! Biciklivel 
az óvodába! 

Anyák napja 
Évzárók – ballagás 
 
 
 
 

 

Táborozás 
 
Pillangó és Micimackó 
csoport táboroztatása – 
szervezés – lebonyolítás 
 

 

Nyári élet megszervezése 
 

Munkaidő – csoportok beosztása 
Szabadságolási terv elkészítése 
Karbantartási – felújítási munkák megszervezése 

 
 

 Pedagógus előmeneteli rendszere 
                                         
 
                                           A rendszer három pillére 
 
 
       SZAKTANÁCSADÁS                                             TANFELÜGYELET                         
           egyéni fejlesztés                                                       külső szakvélemény 
  
    MINŐSÍTÉS                                                                                   
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A pedagógus előmeneteli rendszerének törvényi háttere: 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet, 
melynek folyamatos tanulmányozása nemcsak az én feladatom volt. A kolleganőkkel egy előadás 
során ismertettem, valamint tájékoztató anyagok továbbításával igyekeztem elérni, hogy 
megfelelő módon kapjanak információt a törvényi előírásokról, melyek befolyásolják a szakmai 
életüket, valamint időben tudjanak felkészülni a teendőkre. 

o A pedagógus értékelésének elemei a pedagóguskompetenciák 
 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás, módszertani felkészültség 
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 
3. A tanulás támogatása 
4. A tanuló személyiségének fejlesztése; az egyéni bánásmód érvényesülése; a hátrányos helyzetű, 

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, 
tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges 
megfelelő módszertani felkészültség 

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése; esélyteremtés; nyitottság a 
különböző társadalmi-kulturális sokféleségre; integrációs tevékenység; osztályfőnöki tevékenység 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás 

Az intézményben, próba szaktanácsadásban részt vevők a következő óvónők voltak, amely 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szervezésében valósult meg: 
  név  időpont  

Németh Istvánné 2014.01.24 
Kozma Anita 2014.01.30 

Karap Erzsébet 2014.02.06 
Baloghné Láng Hanna 2014.02.13 
Kovács Istvánné 2014.02.21 
Nagyné Nyiri Mária 2014.03.07 

Klapka épület Winkler Edit 2014.03.21 
Bartók épület Kovácsné Garai Zsuzsa 2014.03.28 
 
A folyamat sok segítséget jelentett az e-portfólió feltöltéséhez.  
- Szakmai tevékenység bemutatása, a szaktanácsadó értékelése rámutatott a hiányosságokra, 
erősségekre, fejlesztendő területekre. 
Fejlesztendő területeink: 
– Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudás fejlesztése. 
– Az IKT, digitális, online eszközök hatékony használata. 
Az óvoda minden dolgozója segítséget nyújtott a résztvevőknek.  
Két hónapos folyamat után jött az újabb kihívás az e-portfólió feltöltése, melyre 6 óvónőnek volt 
lehetősége. A segítségnyújtás, közös felkészülés jellemezte a munkát. Siker koronázta az 
erőfeszítésünket. Mindnyájan megkaptuk a Ped II. besorolási engedélyt 2015. január 1-től. 
A tagóvoda vezetővel a teljes e-portfóliót töltöttük fel.  
2014. november 30-ig újabb 2 pedagógus felel meg a feltételeknek az e-portfólió feltöltéséhez. 
Most megnyilvánul a jelentősége, hogy az intézményben 9 pedagógusnak van meg a 
szakvizsgája a 19 főből, ami 47%-ot jelent, ez a tény is bizonyítja a szakmai felkészültség iránti 
elkötelezettséget. 2015-ben a 3. pedagógus kezdi meg a nyelv- és beszédfejlesztő szakvizsgát. 
Azt hiszem idáig sikeresen vettük az akadályokat. További feladatunk egymás segítése a 
minősítési eljárásra történő felkészülésében, mely 2015-ben 5 pedagógust fog érinteni. 
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Az intézményi ellenőrzésre szintén fel kell készülnünk, amelynek a pedagógusok minősítő 
eljárásban is jelentősége van. A vezetői ellenőrzés is újabb kihívást fog jelenteni számomra. 
A portfolió célja  

- Annak bizonyítása, hogy az óvodapedagógus, képes a megszerzett tudását, a szakma különböző 
területein integrálni és az óvói munkájában alkalmazni.  

- Képes a munkája szempontjából lényeges tudományos-szakirodalmi eredményeket összegyűjteni, 
azok alapján óvói munkáját megtervezni és a pedagógiai feladat eredményeit értékelni.  

- Képes a gyermekek fejlődéséről és „teljesítményéről” valamint a nevelési, tanulási-tanítási 
folyamatról módszeresen gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni és azt tényszerű adatok alapján 
elemezni, következtetéseket megfogalmazni, valamint az eredményeket hasznosítani. 

 

2. 2014/2015 nevelési év feladatai 
 
 A tanfelügyeleti ellenőrzési folyamatára való felkészülés: 

„Az ellenőrzés a pedagógus munkájának legfontosabb területeire vonatkozik:  
– a gyermekek személyiségének fejlesztése, a beilleszkedési, magatartási nehézségek, hátrányos 

helyzet, sajátos nevelési igény csökkentése, az esélyteremtés megvalósítása,  
– a tehetség, képesség kibontakozásának segítése, a felzárkóztatás,  
– a pedagógiai folyamat tervezése,  
– a pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,  
– a nevelési- ismeret-szerzési, tanítási-tanulási folyamatban alkalmazott módszerek megfelelősége,  
– a kommunikáció és a szakmai együttműködés. 

 
A vezetők esetében mindez kiegészül a vezetői munka speciális területeivel. Az ellenőrzés során 
vizsgálni kell a felkészültségét, vezetői alkalmasságát, a tevékenységekben megvalósuló tanulás 
személyiségfejlesztő hatását, a változások, önmaga, mások és az intézmény stratégiai vezetését 
és operatív irányítását. Emellett a vizsgálat kiterjed a pedagógiai munka eredményességének, 
minőségének mérésére, értékelésére, fejlesztésére és a pedagógusok, a szülők, a fenntartó és a 
működtető közötti kapcsolatépítés sikerességére, minőségére.  
 
Az intézményellenőrzés legfontosabb területei az említetteken túl a pedagógiai program 
megvalósítása, az együttműködés, a munkamegosztás, a gyermeki személyiségfejlesztés 
eredményessége és a partnerek elégedettsége. Ugyanakkor az intézményellenőrzés a pedagógusok 
ellenőrzésére épül, az intézményértékelés gerincét az adja, hogy az ott dolgozó pedagógusokat 
korábban hogyan értékelték. Ezért csak ott kerülhet sor intézményellenőrzésre, ahol már legalább a 
pedagógusok 60%-ának munkáját ellenőrizték.” 
Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek 
érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha szükséges, a 
tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása. A pedagógusok 
felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az azt követő 
interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél 
felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész 
intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja.” 

 
A dokumentumelemzés célja, hogy a tanfelügyelet meggyőződjék arról, hogy a pedagógus munkáját 
előre tervezetten, az Óvodai nevelés országos alapprogram előírásainak, az intézmény 
sajátosságainak, pedagógiai programjában megfogalmazottaknak, a gyermekcsoport 
jellegzetességeinek összehangolásával tudatosan végzi-e.” 
(Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag.) 
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 Zöld Óvoda cím 2. alkalommal történő elnyerésének megfelelés 
A pályázatot beadtam. Bízom benne, hogy megtarthatjuk a címet a következő 3 évben is.  
 
E területen további feladataink: 

- Partnerek keresésével a kapcsolatrendszer bővítése, céljaink megvalósítása érdekében.  
- Országos egyesületekhez csatlakozunk, programjaikon részt veszünk. „Környezetünkért 

Óvodai Egyesület; Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata; „Gondolkodj 
Egészségesen!” Alapítvány) 

- „Zöld jeles napok” köré csoportosítva több közös környezetvédelmi játszó délelőtt a 
szülőkkel, melyek a közös élményen kívül a környezeti nevelést szolgálja. 

- Erdei-, vízparti túrák szervezése. 
- Marketing tevékenységet végezni az eredményeink, programjaink megismertetéséért. 

Zöld Faliújságon és a honlapunkon, valamint a Gyáli újságban. 
- Tárgyi eszközállomány folyamatos fejlesztése, pályázati lehetőségek keresése. 
- Támogatók, szponzorok keresése. 
- Továbbképzéseken való részvétel a környezeti témában. 
 
 Projekt módszer alkalmazásának fejlesztése az óvodában 

 
A projektek megvalósítása során, az óvodai nevelés sajátosságaira építünk. Biztosítjuk a 
gyermekközpontúságot, figyelembe vesszük a gyermeki sajátosságokat (pl. kooperáció),. 
Kiaknázzuk a komplexitás lehetőségét. A folyamat az adódó helyzetek kihasználhatóságára 
épülő, a célokban és tevékenységekben rugalmasabb megközelítést vállaló, élményszerű, 
élethelyzeteket feldolgozó tevékenység.  
Kiemelt szempontok: 
- tevékenységközpontú ismeretszerzés; 
- személyre szabott készségfejlesztés; 
- önálló döntésekre való buzdítás; 
- szabad döntés, választás felelősségének megtapasztalása. 
 
 A belső szabályozó rendszer működése  

 

A meglévő folyamatok az alapdokumentumokban szabályozottak: 

Szervezeti és Működési Szabályzat: Az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira 
vonatkozó rendelkezéseket határozza meg. 

Házirend: Az Óvodában tartózkodó felnőtt és gyermekközösség alapvető magatartási szabályait 
rögzítő dokumentum, amelyet be kell tartani. 

Szabályzatok: Tűz-, vagyon-, baleset és munkavédelmi szabályzat. Iratkezelési szabályzat. Belső 
ellenőrzési szabályzat. 

A szabályozási rendszer teljes körűsége:  

Miközben az óvodai egységek arculatukat, specifikumaikat az előnyös különbözőségek mentén 
megőrzik, az intézmény, mint egész közösségként működik, közös érték és norma rendszert 
tükrözve. Egységes szemlélet- egységes gyermekkép, óvoda és pedagóguskép alakítása- „mi 
tudat” építése történik. Sokoldalú személyiségfejlesztés, a gyermek egyéni fejlettségének, 
eltéréseinek felismerése, megértése és differenciált fejlesztése specialitásainak keretein belül. 

A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15. ) OM rendelet 
2012. szeptember 1-jétől hatályát vesztette.  
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A jogalkotó a minőség javítása érdekében a pedagógusok munkájának külső egységes 
kritériumok szerinti ellenőrzését és értékelését országos ellenőrzés kereti között szervezi meg.  
• A pedagógus minősítési eljárás és az országos ellenőrzés rendszere mellett azonban az Nkt. az 
intézmények törvényes és szakszerű működésének ─ az intézményvezető,  
• a pedagógusok szakmai és törvényes munkájának ellenőrzését, több szinten és széles 
tárgykörben végzi. 
A pedagógus munkájának értékelése: 

- nevelés, tanulási folyamat tervezése, irányítása; 
- a gyermekekkel való egyéni bánásmód – fejlesztés, tehetséggondozás; 
- közösség – fejlesztés; 
- kapcsolatok; 
- munkafegyelem; 
- etikus magatartás. 

 
 Szervezeti működés tervezése 

 

Dokumentum neve: Tartalma: 
Érvényessége, 

határidő Felelős 
 
SZMSZ és mellékletei 
 

  
Záradék szerint 

 
óvodavezető 

Munkáltatói feladatok 
tervezése 

Szabadságolási terv.  
Új dolgozó segítése,  

Éves óvodavezető 
munkavédelmi 

felelős 
Gazdálkodási tervezés Költségvetés tervezése, Selejtezési, 

leltározási egyéb gazdálkodási tervek, 
Beszerzés, felújítás, karbantartás 
tervezése, Továbbképzési terv, 
Humánerőforrás tervezése 

1 év óvodavezető 
megbízott 

 
 
 Vezetői ellenőrzés, értékelés 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként szolgálja az ellenőrzés elvi alapját. Ebben a 
dokumentumban van meghatározva, hogy a különböző funkciót betöltő személyek ellenőrzés 
kapcsán milyen hatáskörrel rendelkeznek.  

- A belső, vezetői ellenőrzés rendjét az évente elkészítendő, nyilvános ellenőrzési terv 
tartalmazza.  

- Az óvodavezető szükség szerint eseti ellenőrzést is végezhet, amelyet előre nem jelent be.  
- A nevelőmunka belső ellenőrzésére jogosult az óvoda vezetője, az óvodavezető-helyettes, 

illetve esetenként a munkaközösség vezetők. 
- Az óvodavezető közvetlenül ellenőrzi az óvodavezető-helyettesek és a munkaközösség 

vezetők nevelőmunkáját. 
- Az ellenőrzés módszerei: szempontok szerinti csoportlátogatás, vagy/és beszámoltatás 

írásban, vagy szóban. 
- A dajkák és a karbantartók munkájának ellenőrzését az óvodavezető-helyettesek végzik 

szemlézéssel, vagy/és beszámoltatással szóban, vagy írásban. Az ellenőrzésről az 
óvodavezető-helyettes köteles jegyzőkönyvet készíteni, melyet a vezetőnek nyújt be. 

- Az ellenőrzés tapasztalatait az érintettel egyénileg kell megbeszélni. A megbeszélésen az 
óvodavezetés tagjai részt vehetnek. Az ellenőrzés tapasztalatait a személyiségjogok 
megsértése nélkül, jobbító szándékkal lehet a közösség elé tárni nevelőtestületi, vagy 
munkatársi értekezleten. 
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A pedagógiai belső ellenőrzés célja:  
- A tervezett feladatok megfelelő időben történő megvalósulása  
- Megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, elemzése  
- A tényleges állapot összehasonlítása a pedagógiai céllal  
- A megvalósulás értékelése, ténymegállapítás és értékelés  
- Visszajelzés a pedagógiai munka színvonaláról  
- A vezető tervező munkájának segítése  

A 2013/2014 nevelési év kiemelt ellenőrzési területei: 
1. Csoportnaplók ellenőrzése-teljeskörű  
2. Felvételi, előjegyzési napló—teljes körű  
3. Felvételi- mulasztási naplók-teljeskörű  
4. Óvoda köteles gyermekek óvodába járásának nyomon követése-felvételi előjegyzési napló-teljeskörű  
5. A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációs rendszer- teljes körű  
6. Gyermekbalesetek megelőzése-teljeskörű  
7. SNI gyermekek ellátása (óvodapedagógus nevelőmunkája, dajkai segítő munka-meghatározott 
csoportban teljes körű  
8. Gyermekvédelmi tevékenység, dokumentáció, gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógusok-teljeskörű  
9. Egészséges életmód, – szúrópróba szerűen  
10. Környezeti nevelés, környezetvédelem- szúrópróba szerűen  
11. Szülőkkel való kapcsolattartás, jegyzőkönyvek, ünnepségek- teljes körű  
12. Munkaidő, munkafegyelem (adminisztráció-jelenléti ív,) betartása- technikai dolgozók, pedagógusok- 
szúrópróba  
13. Óvoda szintű munkaközösség közreműködése a szakmai munka belső ellenőrzésében  
14. Szakmai munkaközösség működése-szúrópróba (munkaterv ellenőrzése)  
15. Szakmai munka ellenőrzése  
 
1. Szakmai- pedagógiai tevékenység ellenőrzésének célja a minőség és hatékonyság biztosítása, 
az oktató- nevelő munka eredményeinek megfigyelése.  
2. Gazdálkodás ellenőrzése kiterjed a vagyonvédelemre, az eszközök rendeltetésszerű 
használatára, a beszerzésekre és a takarékosságra.  
3. Munkáltatói jogkörből adódó ellenőrzés vonatkozik a munkakezdés pontosságára, a 
munkavégzés minőségére, a munkaidő hatékony kihasználására, valamint a törvények 
betartására.  
4. Tanügy- igazgatási feladatok ellenőrzése elsősorban a tanügyi dokumentumok meglétéhez, és 
vezetéséhez kapcsolódik.  
 
Felelősség és hatáskör  
Az ellenőrzés folyamatában különböző feladatai vannak az ellenőrzést végző személyeknek.  
A hatásköröket a munkaköri leírás tartalmazza.  

Az intézményben az ellenőrzés az éves szintre lebontott ellenőrzési terv szerint történt.  

 
A Gyáli Tátika Óvoda sikeres ha: 
 

- Jogszerűen és törvényesen működik minden területen, a maximális csoportlétszámokat, a 
hátrányos megkülönböztetés tilalmát, a balesetvédelmet, a minimális (kötelező) felszerelési 
és eszközjegyzékben foglaltakat illetően. 

- A nevelők a gyermekek egyéni, differenciált folyamatos fejlesztésével garantálni tudják a 
teljes gyermeki személyiség fejlődését. 

- A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az egyes problémák száma csökken. 
- Megőrzi intézményi profilját, sokszínű óvodai tevékenységet, programot kínál. 
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- Az intézmény rugalmasan alkalmazkodik a felmerülő változásokhoz, mivel innovatív, 
stabil nevelőtestülettel rendelkezik. Az intézmény dolgozói kihasználják a továbbképzés 
lehetőségeit. 

- Az intézmény képes nyomon követni minden gyermek körülményeit gyermekvédelmi 
szempontból.  

- Az egyéni személyiséglapok megmutatják a hozzáadott értékeket, azaz számszerűsíthető és 
reális eredmények születnek a gyermekek kimeneti mérésekor. 

- Az intézmény a partneri igényeket, elégedettséget, és elégedetlenséget felmérve kizárólag a 
minőséget szolgáló objektív tények alapján tervezi meg az újabb célokat, feladatokat. 

3. Személyi feltételek 
 
 A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 

 
pedagógusok létszáma összesen:     19
  ebből: óvodavezető: 1
    vezető helyettes: 2
    óvodapedagógus 16
Pedagógus asszisztens  2fő+2 fő fél állásban 4
pedagógiai munkát segítők összesen:     14
  ebből: dajka 14
egyéb dolgozók összesen:     3
  ebből: óvodatitkár 1
    karbantartó  2

Össz. létszám: 40 fő (+fél álláskeret pszichológus) 
 
Egy pedagógiai asszisztensi álláshelyen két fél álláskeretben dolgoznak, mert a két épületben, így 
tudtam méltányosan elosztani a munkaidőt. Egy pedagógusasszisztens álláskeretben a gazdasági 
ügyintézői feladatot látja el a kolleganő. 
Fél pszichológusi álláskeretet 2013.09.01-től megkaptuk, de illetményt nem kaptunk hozzá. 
Továbbra is csak a fél álláskeretben megbízási szerződéssel dolgozó pszichológusunk volt.  
Két épület van, így nagy szükség van a két lehetőségre.  
 
A következő szakvizsgával rendelkeznek az óvónők: 
Fejlesztőpedagógia 2 fő
óvodavezető 2 fő
közoktatás vezető 1 fő
tehetséggondozás 1 fő
néphagyományőrző 1 fő
Nyelv- és beszédfejlesztő 2 fő
Összesen: 9 fő
 
Az óvónővel kapcsolatban elvárás a nyitottság, a kreativitás, a probléma iránti érzékenység, a 
szakmai fejlődés, megújulás. A kisgyermek nevelése iránt elkötelezett, motivált legyen. Tudjon 
és akarjon együtt dolgozni, legfontosabb a gyerek iránti szeretet. 
Szakképzett dajkák segítik az óvónők munkáját, együtt tevékenykednek az óvónő-dajka, dajka-
gyerek kapcsolat pozitív irányba való fejlődéséért. Elkötelezettek a gyermekek nevelése iránt, 
megtalálják a gyermekekhez vezető utat. Elvárjuk tőlük, hogy frissítsék a pedagógiai, 
pszichológiai ismereteiket, nyitottá kell válniuk a társadalmi változások iránt, és a velük szemben 
támasztott elvárásoknak meg kell felelniük 
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A pedagógusasszisztenseknek nagyon örültünk, körülményeinket tekintve nagy segítséget 
jelentett a munkájuk. 
Munkáltatói elvárások 
– Vállalja a felelősséget a döntéseiért. 
– Legyen figyelmes, önzetlen, segítőkész, tudjon együttműködni a kolleganőivel. 
– Képes legyen elnyerni a gyerekek és a szülők szeretetét. 
– Pozitív hozzáállást tanúsítson, legyen lojális az óvodával szemben. 
 Az új dolgozó alkalmazásának módja 

 
Az új kolleganők mindig számíthattak, segítségre, rövid idő alatt megszokták a körülményeinket 
és lelkiismeretesen, nagy gyermekszeretet tanúsítva végzik a munkájukat. 

 
 Létszám- és bérgazdálkodás 

 
A dolgozók illetményének kifizetése, a törvény előírása szerint, képviselők által elfogadott előirányzat 
keretein belül történik. 
Sok a hiányzás, vagy a beteg gyermeke, vagy saját betegsége miatt hiányzik. Szükség esetén 
előfordultak összevonások, de altatás ideje alatt is leginkább a saját csoportban alszanak a gyermekek. 
Kötelező óráimat jórészt délutáni helyettesítéssel töltöm. 
A többletmunka: úszás oktatás lebonyolítása, rendezvények, amelyért plusz szabadidő (csúsztatás) 
formájában részesültek a dolgozók. 
Megtakarításaink az átmeneti bérmaradványból adódtak. Ebben a nevelési évben mindenkinek ki volt 
jelölve egy nap, amikor ha kellett, 1600-ig volt bent, így megoldódott a helyettesítések egy része. 
 

név megbízás megnev. 1hó/Ft megbízás 
időtartama összeg 

Ruttersmidt József fűtés karbantartás 12000 12 144000
Zaláné Csatári Ildikó pszichológus 122800 12 1473600
összesen       1617600
 
 
 Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 

 
Az óvónők és a dajka nénik között az emberi és a munka kapcsolat egyaránt jó.  
Az óvodapedagógusok munkájának ellenőrzése, értékelése elképzelhetetlen a dajkák munkájának 
ellenőrzése, értékelése nélkül. Csak akkor tudja a szakképzett dajka a nevelést tudatosan segíteni, ha 
tudja a nevelés célját, feladatát, módszereit. Mindezek megismertetése az óvodapedagógus kötelessége, 
feladata.  
Programunk megvalósításának színvonalát, minőségét, eredményességét a pedagógusok és a 
többi dolgozó személyisége, a nevelőtestület légköre nagymértékben meghatározza. 
A munkaközösségeink, segítik a pedagógusokat, az aktuális feladatok megvalósításához 
szükséges ismeretek elmélyítésében, s azok alkalmazásában a gyakorlati munka során. 
A nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája hozzá járul az óvodai nevelés hatékony 
működéséhez. 
A titkárnő a dokumentumok elkészítésében, a szervezésben tud segíteni. A gazdasági ügyintéző 
feladatokat ellátó pedagógusasszisztensnek is sok kihívásnak kellett megfelelnie ebben az évben. 
A karbantartók az eszközök-, a rendezett, biztonságos környezet biztosításában vesznek részt. 
A Klapka épület műszaki állapota sok karbantartási munkát igényel. Az udvari fajátékok 
folyamatos karbantartása sok anyagi és fizikai ráfordítást kíván. 
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 Az alkalmazottak javadalmazása. 
 

Decemberben még tudtam adni jutalmat a részarányos minőségi munka kereset kiegészítésből. 
Sajnos ez volt az utolsó alkalom. 
A táboroztatásért nagyon minimális összeget – 20-20 000 Ft-ot fizettem fix díjként a kollegáknak, 
ami nagyon csekély honorárium. 
Ezt a tevékenységet a kolleganők nem a pénzért, hanem elhivatottságból valósítják meg.  
A városi Pedagógus nap, meghitt hangulatával élmény volt számomra is. 
Közös ünnepségek során kisebb tárgyi ajándékokkal igyekszem meglepni őket, melyeket 
legtöbbször a helyettessel együtt készítünk el. 
Egy-egy rendezvény után nyílt levélben és szóban szoktam megköszönni munkájukat.  
 
 Belső kommunikáció, információáramlás 

 
Több helyen van hirdető tábla a dolgozók és a szülők számára is.  

o A két épület között maximálisan igyekszem a kapcsolatot tartani, Bikkiné Teréki 
Annával, a tagóvoda vezetővel, valamint a kollegákkal.  

o Egy-egy rendezvény előtt az óvónőkkel, majd a dajka nénikkel megbeszéljük a teendőket, 
az adott eseményért felelős személynek kötelessége a megfelelő módon és időben történő 
tájékoztatás.  

o Esemény naptárakat helyezünk ki, melyen időben értesülnek egy-két hónap épületi szintű, 
valamint csoportszintű eseményeiről. 

o Az óvoda honlapján is tájékozódhatnak a szülők, igaz nagyobb figyelmet kell fordítani az 
információk aktualizálására. 

Szükségét érzem a saját és a munkatársak kommunikációs készségének fejlesztésének. 
 

4. Tárgyi feltételek 
 
 Az épület műszaki állapota, a környezet biztonsága 

 
A Klapka épület továbbra is felújításra vár. Arra viszont büszkék vagyunk, hogy a mi óvodánkba 
is szívesen hozzák a szülők a gyermekeiket.  
- A kapunk biztonságát gyakran kifogásolták. Sajnos ebben nagyon igazuk van, de a felnőttek is 
nyitva hagyják a kaput, nem törődve a felszólításokkal, hogy a gyermekek biztonsága érdekében 
csukják be, a tolózárat pedig még kevesebben használják. Nyár elején sajnos elszökött egy 
kisgyermek, ami nagyon sok problémát jelentett. A gyermekek biztonsága érdekében további 
intézkedéseket tettünk. Lépésenként oldottuk meg ezt a problémát is.  
Új kapu készült, mechanikus szerkezettel, amely kóddal történő be és kilépést biztosít.  
Az udvaron a gyermekek átadása megváltozott.  
- A nyílászárókat, a gyermekcsoportok oldalán két éve kicserélték mindenki megelégedésére, 
azonban a másik oldal, a szülői bejárat felől nem.  
Az őszi szünetben Pápai Mihály polgármester úr segítségével folytatjuk a nyílászárók cseréjét, 
bízva a szülők segítőkész hozzáállásába. 
- A víz- és fűtés csőrendszere szétrohadt. Folyamatosan kell szakaszonként felújítani. A Bambi 
csoport mosdója 2013-ban fel lett újítva – 900 000 Ft-ba került.  

- A csatorna ideiglenes kijavítása 2009-ben megtörtént (400 000 Ft volt), azonban mára szintén 
sok gond van vele, a Katica csoport beázásáról tájékoztattam az illetékeseket, meg is nézték a 
problémát, választ is kaptam a levelemre. A beázást újabb bádogos munkával megszüntettük. 
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Sajnos a sok esőzés miatt a tető gyakran beázik. A Katica csoport mosdójának a plafonját az 
utolsó napokban javították ki, mivel a vakolat a betongerendáig lehullott. (100 000 Ft). 
A Bambi csoport plafonján is megindult a repedés, valamint a Méhecske mosdójában is. 
- 2013-ban a polgármester úr segítségével újabb csoportban tudtuk az ágyakat kicserélni. 
A Munkavédelmi- Tűz- és Játékszakértőnk évente jön felmérni a hibákat, majd ellenőrizni, az 
udvari játékokat baleset megelőzés céljából. Szabálytalanságokra felhívják a figyelmet, 
jegyzőkönyv alapján javítja ki a karbantartó a hiányosságokat. 
 
- A tavasszal, mindig sokba kerül a balesetveszélyes játékok felújítása, melyeket a téli időjárás 
viszontagságai megviselnek. 
- A középső és a harmadik udvarrészt füvesítettük, az öntözőrendszert is kialakította a 
karbantartó ezen a területen. Sajnos már tavasszal semmi nem látszott az erőfeszítéseinkből. A 
harmadik udvarrész játszóvára is elkészült, első alkalommal a költségvetésből vettük meg a 
gumitéglát és van lerakva. Két udvarrész játszóvára alatt megfelelő területen esési felületre 
gumitégla van lerakva. 
Az idei sok esőzés kedvezett a füvesítésnek, gyönyörű a zöld füves játszó udvar. 
- Az idén nyáron három teremben történt parkettalakkozás, egy teremben teljesen a szülők 
segítségével, egy terem a költségvetésből, egy terem a felújítási keretből. 
- Folyamatban van a rozsdamentes duplafalú ételszállítók és a leveses tálak beszerzése a 
beruházási keretből. 
- Ugyanebből a keretből fogunk még egy számítógépet vásárolni, valamint a Süni csoportban 
sikerült lecserélni a 30 éves bútort. 
 
A Bartók épület:  
- Termekben a parketták csiszolása és lakkozása 2013-ban megoldódott, jó részt szülői 
támogatással. 
- 2012-ben a csoportokban a vizesblokk felújítása történt. 
- Az udvari játékok karbantartása, felújítása, festése szintén a lehetőségekhez mérten működik.  
- A szülői bejárat kapuját tavasszal cseréltük le, a gazdasági bejárat ajtaja lesz a következő. 
- A kinti előtér faszerkezetének állagmegóvó festését a karbantartó oldotta meg. 
- A konyha tisztasági meszelését a felújítási összegből valósítottuk meg, szintén ebből a keretből 
történt a riasztó felújítása is. 
Az épület állapotától eltekintve, örömmel kezdtük el az évet, hiszen több beruházási tervünket 
meg tudtuk oldani a kapott összegből, valamint a jövő elé bizakodva nézünk, hogy a mi 
épületünk is fel lesz újítva, mielőtt a tető miatt nagyobb problémák keletkeznének. 
 
 
 Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű 

gazdálkodás érdekében megtett lépések. 
 

Arra törekszem, hogy a jelenlegi körülmények között is bizonyos fejlődést, változást tudjunk 
megvalósítani.  
Az energiatakarékosság, a tárgyak megóvása mindenki kötelessége. 
 
Legégetőbb problémáink a Klapka épületben: 

o Vizesblokk fejújítása 5 csoportban. 
o Ereszcsatorna, lapos tető felújítása. 
o Külső hulló vakolat elhárítása. 

 
Bartók épület 

o Gazdasági bejára kapujának cseréje. 
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o Ablakok felújítása, faszerkezet állagmegóvó festése. 
o Udvari bejárati ajtó cseréje (nagyon nagy, egyben lévő ajtót osztott ajtóra kell cserélni, 

nem bírja sokig tartani a felfüggesztő) 
 
Amit szükséges kicserélni, felújítani, megjavíttatni biztonsági okok miatt, azt megoldjuk, 
polgármester úr és alpolgármester úr mindig segítségünkre volt és van. 
Nagyon sokat segítenek a szülők, amit csak lehet, megoldják a karbantartók, a dolgozók szintén 
mindent megtesznek, hogy a szűkös lehetőségek között is helyt álljanak. 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 83/2014.(V.29.)sz. határozata - 2014. évi 
költségvetés 5.sz. mellékletében szereplő előirányzatból  
a Gyáli Tátika Óvoda összesen 830 072 Ft-ot kapott.  

Klapka épület 463 296 Ft   Bartók épület 366 776 Ft   
Gyáli Tátika Óvoda 
összesen 830 072 Ft 

felhasználás 

Klapka épület Bartók épület 

kivitelező     kivitelező     

Szabó József E.V. faipari 
vállalkozás - Gyál, Széchényi u. 9a  parketta 216 000 Ft Gyáli Ipartestület meszelés 110 000 Ft

      
Bagdi Gyula - 
vállalkozó riasztó 145 380 Ft

felhasznált összeg:   216 000 Ft     255 380 Ft
összesen felhasznált összeg:  471 380 Ft 
maradvány   247 296 Ft     111 396 Ft

összes maradvány   358 692 Ft 
 

Gyáli Tátika Óvoda - beruházás 2 800 000 Ft
83/2014.(V.29.)sz. határozata - maradvány 358 692 Ft
összesen: 3 158 692 Ft

felhasználás 
Kivitelező       
NOKTEK Csőszer Kft.   kapu 180 784 Ft
Bákonyi János   elektronika   
  anyagköltség 28 528 Ft   
  munkadíj 40 005 Ft   
      68 533 Ft
Prewood Kft - Gyál, Vak Bottyán u. 46   bútor - Süni csoportba 265 000 Ft

Gyáli Ipartestület  
4-es mosdó plafon 
beázás – vakolás-festés 101 600 Ft

összesen     615 917 Ft
folyamatban 

készpénzes vásárlás   számítógép 150 000 Ft

Eszterlánc Kft - átutalás  duplafalú ételszállítók 192 775 Ft
összesen     958 692 Ft
összesen maradvány     2 200 000 Ft

    műanyag ajtó csere   



 
Munkatábla a 2014. évi energia szükséglet megtervezéséhez 
 
Villamos energia    Villamos energia         

2012. évi felhasználás 2013. évi felhasználás 2014. évi tervezés 
mennyiség egységár alapdíj összesen mennyiség egységár alapdíj összesen mennyiség egységár alapdíj összesen 

Kwó Ft nettó ÁFA   Kwó Ft nettó ÁFA   Kwó Ft nettó ÁFA   

21 999 47 782 747 211 342 994 089 22 000 47 814 173 219 827 1 034 000 22 000 48 831 496 224 504 1 056 000 
                             

                              

               
Földgáz     Földgáz          

2012. évi felhasználás 2013. évi felhasználás 2014. évi tervezés 
mennyiség egységár alapdíj összesen mennyiség egységár alapdíj összesen mennyiség egységár alapdíj összesen 

m3 Ft nettó ÁFA   m3 Ft nettó ÁFA   m3 Ft nettó ÁFA   

20 401 135 2 494 637 673 552 3 168 189 22 500 135 2 746 063 741 437 3 487 500 25 500 135 3 442 500 929 475 4 371 975 

                            

                              

Víz díj     Víz díj          
2012. évi felhasználás 2013. évi felhasználás 2014. évi tervezés 

mennyiség egységár alapdíj összesen mennyiség egységár alapdíj összesen mennyiség egységár alapdíj összesen 

m3 Ft nettó ÁFA   m3 Ft nettó ÁFA   m3 Ft nettó ÁFA   

2 078 422 662 535 178 884 841 419 1 800 422 598 110 161 490 759 600 1 800 422 598 110 161 490 759 600 
                            

                              

               
Csatorna díj    Csatorna díj         

2012. évi felhasználás 2013. évi felhasználás 2014. évi tervezés 
mennyiség egységár alapdíj összesen mennyiség egységár alapdíj összesen mennyiség egységár alapdíj összesen 

m3 Ft nettó ÁFA   m3 Ft nettó ÁFA   m3 Ft nettó ÁFA   

2 078 957 1 545 915 417 397 1 963 312 1 800 957 1 356 378 366 222 1 722 600 1 800 957 1 356 378 366 222 1 722 600 
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Gyermekétkeztetés térítési díj és kedvezmény elszámolása 2013.09.01-től 2014.07.31-ig. 

 
Sorsz. megnevezés fő Kedvezmény 

összege/Ft 
Tényleges kedvezmény összege 
(lemondott adagszám után) 

Tényleges 
adagszám 

1. 50% összesen 46 1398052 943662 6010 
2. 50% normatív 3 gyerek 41 1279988 868302 5530 
3. 50 % tartósan beteg 5 118064 75360 480 
4. 100% összesen 95 5444460 3531465 11211 
5. Kedvezményezettek összesen 136 6842512 4475127 17221 
6. Teljes térítést fizetők 166 0 0 21723 
7. Mindösszesen 306 6842512 4475127 38944 

 
 

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉSEK - 2014.év 
havi díj 

szolgáltatás megnevezése partner 
szerződés 
lejárata nettó ÁFA bruttó 

éves díj megjegyzés 

Tűzoltó készülék karbantartás Fire-stop folyamatos 20 000 5 400 25 400 50 800
félévente 
számláz 

Bojler karbantartás, ellenőrzés Gáz Bt. éves 25 000 6 750 31 750 31 750 éves 
Gázkazán ellenőrzés 4 db Parázs Kft éves 80 000 21 600 101 600 101 500 éves 
fénymásoló karbantartása Bordás folyamatos 10 000 2 700 12 700 25 400 évi kétszer 
      0 0 0 0   

SZOLGÁLTATÁSOK KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 135 000 36 450 171 450 209 450   



 
 Tárgyi felszereltség, (személyiségfejlesztést segítő játékok és eszközök, tanulást 

segítő eszközök) 
 
A fejlesztő játékok pótlására az idén kevés lehetőség volt, mivel 
pályázati segítség nem adódott. 
A karácsonyi játékvásárlásra a költségvetésből (10-10 000 Ft) és 
alapítványi hozzájárulásból minden csoport megkapta a pénzt. 
Novemberben meglátjuk, hogy fogunk állni a költségvetéssel, és 
akkor tudok még a hiányzó eszközök pótlására anyagi lehetőség 
biztosítani. 
A játszóudvar harmadik várhoz tudtam a költségvetésből anyagi 
forrást találni, mivel ezt a játékot is a karbantartó készítette, 
anyagköltségre volt csak szükség. 
 
 5. Továbbképzések 

 
Ezen a területen is a 2013/2014-es nevelési év is az átmenet éve 
volt. Az 5 éves továbbképzési tervünket a képviselő-testület 
elfogadta, azonban csak 2014/2015-os nevelési év első félévétől kaptunk anyagi támogatást. 
Nevelés nélküli munkanapokon a testület részére előadókat hívok – 5 órás továbbképzési 
lehetőséget teremtek. Ezek az idén az előző évi pályázatoknak köszönhetően valósultak meg. 
 
 
2013. október 25. 

5 órás 
nevelőtestületi 
továbbképzés 

Integrációs Pedagógiai Rendszer gyakorlati alkalmazása az 
óvodában 
NOVOSZOLG szervezésében 

 
2014. február 28. 
 

 
5 órás 
nevelőtestületi 
továbbképzés 

Hogyan készüljünk fel a külső szakmai értékelésre és a 
minősítésre? 
Előadó: Lendvai Lászlóné 
közoktatási szakértő, minőségügyi tanácsadó  

2014. május 23. 5 órás alkalmazotti 
továbbképzés 

Agostyán 
Környezeti nevelés – Zöld óvoda szemlélet 
Előadó: Labanc Györgyi közoktatási szakértő 
A természetes életmód Alapítvány kuratóriumi elnöke 

 
Belső továbbképzéseink: 

- Hatékonyság, eredményesség, játékban integrált nevelés terén - komplexitás 
- Egymástól való tanulás belső hospitálásokkal  
- Munkaközösségi foglalkozások - bemutatók 

 
 
 A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 

 
Ebben a nevelési évben a következőkre szerettünk volna választ találni: 

o Játékba integrált nevelés módszertani és elméleti fejlesztés 
o Projekt módszer alkalmazása 
o Differenciálás, inkluzív pedagógia, integrációs nevelés 
o A Zöld óvoda cím elnyerése érdekében többet tettünk a mindennapi életünkben. 
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A pedagógiai integrációnak alapvetően két változata különböztethető meg. Az egyik a hátrányos 
helyzetűek (szociális, illetve etnikai kisebbségekhez tartozók) integrációja, a másik pedig a 
sajátos szükséglettel, segítséggel élők integrációja. 
Bár az óvodás gyerek tanulása még cselekvésbe ágyazott, lehetőség szerint játékba integrált, 
tehát sok esetben önkéntes, mégiscsak tanulás, amely jól elkülöníthető a játék folyamatától.  
A feladattudat, a feladattartás, az irányíthatóság, az együttműködés, az önállóság más szintjén 
működik, mint a játékban. 
Ahogy a játék, mint cselekvés teljesen egyedi, a személyiség pillanatnyi állapotát és szintjét 
tükrözi, úgy az óvodai tanulás is egyénre szabottan lesz csak hatékony. Ezért a mikro-csoportos 
és egyéni tanulási munkaformának van létjogosultsága a frontális tanulással szemben. Lényeges 
jellemzője a kisgyerekkori tanulásnak, hogy a kreativitásra épül, nem a pedagógus által elképzelt 
megoldásmódok az elvárhatók, hanem a gyerek által kezdeményezett utak, mert ez hasonlít 
leginkább a spontán játékra. 
Sajnos még mindig nem tudunk elég időt teremteni a tapasztalatok átadására.  
Sok gondot jelent, a súlyos pszichés gondokkal küzdő gyermekek nevelése ilyen magas létszámú 
csoportokban.  
 
 

5. Gyermekvédelmi munka áttekintése 
 
Hátrányos és veszélyeztetett helyzet fogalma, kialakulása 
A/ Harmonikusan fejlődők: akik nem igényelnek beavatkozást. 
B/  Hátrányos helyzetűek: 
 akik családjuk csökkenő jövedelme, a munkanélküliség, a kedvezőtlen lakáskörülmények 

és az egészségügyi problémák miatt az átlagostól eltérő támogatásra szorulnak, 
ugyanakkor megfelelően működő prevenció, illetve beavatkozás esetén, hosszabb távon 
családjukban tarthatók.  

 
 A gyermekek-szülők gazdasági jellemzői 

 
A gyermekvédelmi felelősök az óvodavezető megbízása alapján szervezik, koordinálják a 
gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat.  
Nagyon meg kell gondolni a programok szervezésénél, mit, mikor, mibe kerül, mivel a családok 
anyagi helyzete egyre nehezebb 
Év elején elinduló úszó csapatok létszáma, már a második félévben nagymértékben lecsökken. 
 
 Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások alakulása – étkezés 

 
 50 %-os 

étkezési kedvezményben 
részesült 

100 %-os 
étkezési. kedvezményben 

részesült 

 
3 H-s 

gyermek 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesült 

Klapka 
épület 

 
27 

 
39 

 
10 

 
 5 

Bartók 
épület 

 
9 

 
25 

 
7 

 
4 

 
összesen 

 
36 

 
64 

 
17 

 
9 
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 Szociális problémák, deviencia 
 
Sajnos egyre több kisgyermek válik „válási árvává”. A szülők különválása testileg lelkileg 
megviseli őket, legtöbbször bizonyos területen visszafejlődnek, magatartászavarral vagy 
szorongással küszködnek. Az óvoda biztosítja számukra a nyugodt, türelmes, szeretetteljes 
légkört, az óvodapedagógus pedig fokozottabban alkalmazza az egyéni bánásmód elvét. A 
hátrányos helyzet a szociokulturális hátrányt, az ingerszegény környezetet, az érzelmi labilitást és 
az elhanyagoló bánásmódot is magában foglalja. A szociokulturálisan hátrányos helyzetű 
gyerekek otthon nem kapják meg az iskolai életmód felkészítéséhez szükséges alapokat. 
A szegénység gyakran a rosszul tápláltság miatt is visszaveti a fejlődésben ezeket a gyerekeket, 
ezenkívül a család gyenge anyagi helyzete lehetetlenné teszi olyan eszközök (könyv, fejlesztő 
játékok, stb.) biztosítását, amelyek segíthetnék a gyermekeket fejlődésükben.  
Fejlődési zavar – Deviancia – léphet fel, ha jelentős eltérés mutatkozik a normális 
viselkedésmintától. Ez a probléma is megtalálható a mindennapjainkban. 
 
 Prevenciós munka 

 
Az óvodapedagógusok az óvodában végzett gyermekvédelmi munkával, a fejlesztő 
tevékenységgel segíteni kívánják a gyermekek minél egészségesebb, harmonikusabb fejlődését.  
Mit tehet az óvodapedagógus a hátrányos helyzetből adódó tünetek csökkentése érdekében? 
– A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek esetében szorgalmazza, hogy rendszeresen 
járjanak óvodába, így napi étkezésük, gondozásuk biztosítottá válik. 
– Kiemelten gondot fordít egyéni fejlesztésükre, segítve óvodai beilleszkedésüket, szociális 
fejlődésüket. 
 
Pedagógus szerepe a megelőzésben: 

o Ismerje a gyermek egyéni képességeit, szociokulturális helyzetét 
o Kísérje figyelemmel a családban jelentkező problémákat, a gyermek elmondásai, észlelt 

pszichés diszpozíciói alapján, tartson folyamatos kapcsolatot a szülőkkel 
(családlátogatás, vagy fogadóóra) 

o Ismerje fel a napi munkában nem fejleszthető képesség- és jártassághiányokat, majd 
jelezze a szülőknek és a szakembernek 

o Tanulási és teljesítményzavarok esetén – fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus 
o Beilleszkedési és magatartászavarok esetén – pszichológus 
o Gyermek elhanyagolása esetén – gyermekvédelmi felelős bevonását kezdeményezi 
o Ismerje meg a gyermek társas kapcsolatait, viszonyait 
o Segítse a társas beilleszkedési készségek javítását 
o Szabadidős tevékenység során programok szervezése 
o Egészségnevelés 
o Családlátogatás 

 
Szabadidős tevékenység célja: 

o devianciák kialakulásának megelőzése 
o készségek fejlesztése 
o önépítés 
o társas kapcsolatok építése 
o együttműködési formák értékteremtő ereje 
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Családlátogatás: 
o Több szempontú információgyűjtés 
o közvetlen kapcsolattartás 
o nyitott, egymásra figyelő, bizalmi kapcsolat szülő és pedagógus között. 

Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős feladatai a megelőzésben: 
o Közvetítő intézmények felé. 
o Veszélyeztetettség esetén kezdeményezi a gyermekjóléti szolgálattal való 

kapcsolatfelvételt 
o Figyelemmel kíséri és kiszűri a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekeket. 

Az esetmegbeszélés, együttműködés formái: 
o Problémamegbeszélő csoport: esethez kapcsolódó szakemberek bevonása 
o Tisztázó beszélgetés: szakmaközi megbeszélés külön-külön 
o Speciális megbeszélés, tanácskozás jelleggel: helyzetértékelés, koncepció, fejlesztési 

terv 
 

6. Közösségi rendezvények, ünnepségek 
 
 Az óvodaközösség kiemelt rendezvényei 
 

esemény 
Mikulás - a gyerekeknek 
Adventi készülődés a gyerekekkel és a szülőkkel 
Farsang – gyerekeknek szülőkkel 
Húsvét 
Tátika – Gála - Bál 
A Föld Hete 
Anyák napja – Évzárók – Búcsú a nagyoktól 
Gyereknap – szülőkkel – Bartók  
Nyári tábor -  

 
 Városi szintű rendezvények, programok 

 
- A Kihívás napját az óvoda udvarain szervezett sportjátékokkal valósítottuk meg. 
- A városi szintű rendezvényeken, programokon az óvodavezető, a vezető helyettes, 1-2 

pedagógus .képviseli az intézményt. 
 

 A nevelőtestület szakmai (és közösségi) rendezvényei: 
 

Nevelés nélküli munkanapok. Jó sikerült az agostyáni 
kirándulásunk és Tatán is eltölthettünk egy kis időt.  
Mikulásra készítettem ismét ajándékot, amelyben szerény összegű 
jutalmat átadtam.  
Ez alkalommal egy kis összejövetelt tartottunk. 
Pedagógus nap alkalmából a városi rendezvényen kevesen tudtak 
részt venni az évzárók miatt, az ajándéknak viszont nagyon 
örültek, melyet a polgármester úr nevében átadtam. 
Rendkívül sajnálom, hogy ebben az évben kevés alkalmunk nyílt 
együtt kikapcsolódni.  
Erre nagyobb hangsúlyt fektetünk a jövőben. 
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7. Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány 
 
Sajnos ebben az évben semmilyen formában nem adódott pályázati lehetőség.  
A civil szervezet pályázatán sem kaptunk támogatást, ami hosszú évek óta nem fordult elő. 
Az integrációs programra sem adhattuk be, mivel nincs 10 % halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek, akik határozattal rendelkeznek. Erre a lehetőségre is nagyobb figyelmet fordítunk a 
következő évben. 
 
„Tátika Óvoda Gyermekeiért Alapítvány” 2011. február 5-től jogosult az 1% fogadására. 
Jelenleg a közhasznúság megtartásán fáradozunk, mivel minden előzetes figyelmeztetés nélkül 
megszüntették a közhasznúságot, újabb törvényi változás értelmében.  
200 000 Ft adó 1%-ból adódó bevételünk sorsa a fenti okok miatt bizonytalan. 
 

8. Kapcsolat 
  

o Szülőkkel 
         Az együttműködés formái: 

�        Családlátogatások 
�        Fogadó órák 
�        Szülői értekezletek 
�        Közös programok (kirándulások, sportnapok, ünnepekre való készülődés) 
Alapelvek: 

·     bizalomra épülő kapcsolat kialakítása minden családdal, 
·     egyenrangú nevelőtársi viszony szorgalmazása, 
·     a családi és az óvodai élet közötti folyamatosság biztosítása, 
·     az egyéni igények, szokások figyelembevétele, 

 
o Iskolákkal 

Az együttműködés formái: 
- A gyermekekkel közös és kölcsönös 
intézménylátogatás; 
- Kölcsönös látogatások. 

Bartók Béla Általános Iskola évek óta meghívja a nagycsoportos 
gyermekeinket a Mikulás ünnepségre. 
Zrínyi Miklós Általános Iskola – Ovis sportágpróbáló szervezésével 
szintén rendkívüli eseményre adnak lehetőséget. 
A Zeneiskola növendékei is évek óta eljönnek hangszerbemutatót 
tartani, amelyet nagy érdeklődéssel hallgatnak a gyermekek. 
Eötvös Iskola – Karácsony előtt ajándékkal és kis műsorral 
kedveskednek a kicsiknek. 
Az intézmények eseményeire történő meghívásoknak eleget teszek. 
 

o Fenntartóval 
�        Intézmény beszámolójának, munkatervének megküldése. 
�        Önkormányzati intézkedési tervhez véleményadás. 
�        Értekezletekre, ünnepélyekre meghívás. 
�        Közös egyeztetések, megbeszélések. 
�        Továbbképzések. 
�        Intézmény működtetése. 
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o Társóvodákkal 
          Vezető megbeszélések, segítségnyújtás, kérés. 
 

o Bóbita bölcsődével való kapcsolattartás 
 Az intézményvezetővel folyamatos kapcsolattartás,  
 a leendő kiscsoportosaink érkezésének előkészítése.  
 Közös Mikulás rendezvény. 
 

o Egyházak 
Kapcsolattartás igény szerint. Lehetőség biztosítva van. A gyermekek hittan foglalkozása 
folyamatosan működik. Rendezvényeinken időnként részt vesznek. 
 

o "Kertváros" Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központ 
Kérésükre a gyermekekről a tájékoztatást, óvónői véleményt megadtuk. Ebben az évben 
egy újfajta együttműködés jött létre.  
HÁT-TÉR foglalkozás volt az óvodánkban is. 
A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett prevenciós foglalkozás, amely az óvoda 
nagycsoportjában kezdődik és az általános iskola 8. osztályában ér véget.  
Céljuk: 

– A gyermekek készségfejlesztésével, játékos formában minél több ablakot nyitni a 
világra. 

– A foglakozások során alapvető értékek és normák átadása, az esetleges 
beilleszkedési problémák korrigálásával. 

– Segítséget kívánunk nyújtani az oktatási-nevelési intézményeknek, szülőknek, 
gyermekeknek egyaránt. 

– Határozott célunk, hogy a társintézmények közötti jó kollegiális viszonyt építsük, 
ápoljuk, és példa értékűvé tegyük. 

– Kiemelt szempontunk, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek 
esélyt adjunk a kibontakozásra, annak érdekében, hogy felnőtt korukban, 
szakmával rendelkező, aktív kereső tagjai legyenek a társadalomnak. 

 
o „Kertváros” Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szolgálat 

– Éves munka megbeszélése a vezetők között – együttműködés kereteiről 
– Fejlesztőpedagógusok munkája az óvodában 
– Előszűrő – Iskolaérettségi vizsgálat megszervezése - lebonyolítása 
– Folyamatosan tájékoztatjuk a családpedagógust a segítségkérő családokról 
– Közös egyeztetések, megbeszélések 
– Szervezett rendezvényeiken való részvétel 

 
o Igazgatási Iroda 
 

 Szociális és intézményi igazgatási csoport 
Az alábbi tevékenységek teszik nélkülözhetetlenné az együttműködést. 
�  Óvodáztatási támogatással összefüggő jegyzői feladatok ellátása;  
�  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata;  
�  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása;  
�  Bizottság szervezése, amely javaslatot tesz a felvételre, ha az óvodába jelentkezők száma 
meghaladja a felvehető gyermekek számát;  
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�  Eljár az óvodai felvételekkel és az óvodából való kizárással kapcsolatban benyújtott felül 
bírálati kérelem tekintetében;  
�  Közreműködik az óvodákban folyó pedagógiai tevékenységgel összefüggő mérési-értékelési 
feladatok szervezésében;  
�  Ellátja az intézmény vezetőjének kiválasztásával kapcsolatos nyilvános pályázati eljárás 
lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat;  
�  Elkészíti az intézményvezető munkaköri leírását;  
�  Segíti és ellenőrzi az intézmény a gyermekbalesetek megelőzésére irányuló tevékenységét, a 
gyermekbalesetek jegyzőkönyveit bekéri;  
�  Az intézményre vonatkozó döntések előkészítése; 
�  Intézmény szakmai segítsége pályázatokon való részvételnél;  
�  Szakmai ellenőrzést végez az intézmény normatív támogatásával kapcsolatban;  
�  Ellenőrzi az intézményi dokumentumokat;  
�  Kapcsolatot tart az intézményvezetővel;  
�  Vezeti a HH, HHH gyermekek nyilvántartását;  
Egész éves munkám során sok segítséget kapok minden dolgozójától.  
Bármilyen ügyben gyors információt kapok. Az intézmény szakember ellátásában is folyamatos 
segítséggel támogatnak, gyors információt a törvényi változások figyelemmel kíséréséhez.  
 

o Pénzügyi és Adó Iroda 
‐ Az önkormányzat és intézményei számviteli rendjének kialakítása, 

 
 Intézményi gazdálkodási csoport 

 
Az alábbi tevékenységek teszik nélkülözhetetlenné az együttműködést; 
�  A költségvetési koncepció összeállításához az intézmény igényeinek bekérése; 
�  Az intézménnyel kapcsolatos normatívák igénylése, elszámolása; 
� Az intézményvezetővel közösen az intézmény költségvetési előirányzatainak tervezetének 
elkészítése; 
�  Az éves költségvetés év közbeni módosításának előkészítése az intézmény vonatkozásában, 
valamint az ehhez kapcsolódó költségvetési előirányzatok és azok változásának analitikus 
nyilvántartása; 
� Az éves intézményi költségvetés végrehajtásának szervezése, felelős a gazdálkodás 
szabályszerűségéért, egyeztetési feladatok elvégzéséért (költségvetés teljesítése, előirányzat 
változtatása); 
�  A költségvetés végrehajtásáról szóló jogszabályok, előírások szerinti beszámoló elkészítése, a 
főkönyvi kivonattal alátámasztott intézményi beszámoló ellenőrzése; 
�  Kezeli, az intézményi pénzmaradvánnyal kapcsolatos feladatokat;  
�  Az intézménnyel kapcsolatos támogatások, pályázatok elszámolása,  
�  A likviditási terv folyamatos figyelemmel kísérése és legalább havonkénti aktualizálása; 
�  Szállítói számlák likviditásának elkészítése, a számlák analitikus nyilvántartása; 
�  Kontírozás (bank, pénztár), könyvelés, banki bizonylatok felszerelése; 
�  A szerződések alapján a vevő számlák, a követelések analitikus nyilvántartása; 
�  Átfutó és függő tételek rendezése; 
�  Bankszámlaforgalom lebonyolítása, átutalások elkészítése, ellenőrzése, utalása; 
 

o Városi Egészségügyi Központ 
‐ Gyermekek tisztasági ellenőrzése, konyha ellenőrzése. 
‐ Felnőttek munka alkalmassági vizsgálata. 
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9. Záró gondolatok 
 

o További feladataink: 

– Megtervezett feladatokat határidőre megvalósítani, a kiegyensúlyozott tervezés a 
határidők betartása kövesse. 

– Túlterheltség elkerülése – Egyenletes tehermegosztás 
– A napirend megvalósítása során a megfelelő játékidő biztosításának fontossága 

mindenkinek egyértelmű legyen, udvari játékkal egyetemben. 
– A szerepjátékokhoz szükséges eszközök, terek biztosítását további kiemelt célként 

kezeljék a csoportokban. 
– Az ének-zene, dalos játékok, népi játékok szerepére nagyobb figyelmet kell 

fordítani. 
– Szülők korrekt tájékoztatása során tekintettel kell lenni az óvodai titoktartásra. 

 

o Kötelességünk: 
– Nevelőmunkánk színvonalának folyamatos fejlesztése. 
– Megfelelés a társadalmi elvárásoknak. 
– Partnerközpontú szemlélet erősítése. 
– Olyan környezeti feltételrendszer további fejlesztése, ahol a gyermekek 

segítségünkkel sokoldalúan, harmonikusan fejlődhetnek. 
– Szemléletében egységes, módszereiben sokszínű pedagógiai munka elősegítése. 
 

o Amire szükségünk van: 
- Együttműködés. 
- Kitartás. 
- Elkötelezettség. 
- Elismerés, tisztelet. 

 
 

10. Mellékletek 
 
Mérési eredmények – 1. sz. melléklet 
Ellenőrzési terv – 2. sz. melléklet 
Munkaközösségi beszámolók – 3. sz. melléklet 
ÉN NEM LÁTOK HATÁROKAT ÉS TE…?      – 4. sz. melléklet 
Logopédus beszámolója – 5. sz. melléklet. 
 
 
 
Gyál, 2014.08.31. 
 

Németh Istvánné 
óvodavezető



 
1. sz. melléklet 

 Mérési eredmények 
    2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Finommotorika    Megfelelt fejlődés Megfelelt fejlődés Megfelelt fejlődés Megfelelt fejlődés Megfelelt fejlődés Megfelelt fejlődés Megfelelt  fejlődés 

emberábrázolás Középsős  72%   77%   77%   74%   77%   74%   87%   

családrajz Nagy-            
csoportos 

70%   82% 10% 90% 13% 86% 9% 85% 11% 86% 9% 85% 11% 

Neveltségi szint                         
Kiscsoport 87%   56%   56%   47%   48%   32%   31%   Egészségügyi 

szokások - önálló nagycsoport 99% 12% 98% 42% 96%         40% 88% 41% 90% 42% 89% 57% 89% 58% 

Kiscsoport 76%   64%   70%   59%   34%   40%   45%   Társas 
kapcsolatok terén 
megfelelő 

nagycsoport 92% 16% 86% 22% 83%         13% 75% 16% 99% 65% 92% 52% 86% 41% 

Kiscsoport 70%   46%   54%   42%   24%   31%   34%   Tevékenységek 
hez való viszony 
terén - megfelelő nagycsoport 93% 23% 84% 38% 81%         27% 80% 38% 97% 73% 79% 48% 80% 46% 

Kiscsoport 68%   50%   55%   46%   24%   39%   23%   
Közösségért 
végzett 
tevékenység terén 
- megfelelő 

nagycsoport 93% 25% 84% 34% 91% 36% 80% 34% 95% 71% 87% 48% 85% 62% 

Normákhoz, 
szabályokhoz, 

Kiscsoport                         34%   

szokásokhoz való 
viszony: önálló 

nagycsoport                         90% 56% 

      19%   34%   29%   32%   63%   51%   52% 



2. sz. melléklet 
 Ellenőrzési terv 
Az ellenőrzés tárgya, tartalma, területe, célja, feladata, 

szempontjai 
Az ell. szem. 

csoportok 
Ellenőrzés 
módszere 

ell.-re 
jogosult 

Az ellenőrzés időpontjai (hónap) 

A./  SZAKMAI-PEDAGÓGIAI    sz. o. n. d. j. f. m
. 

á
. 

m
. 

j. Jul. 
aug. 

Csoportok beindítása, hiányosságok pótlása 
Dokumentációk – Mulasztási napló – Személyiségi fejlődési lap 

Valamennyi 
csoport  

látogatás 
megbeszélés. 

óv.vez.  
x 

          

Új gyermekek fogadásának előkészítése, megismerésük és a 
velük való foglakozás módszerei 
Gyermekvédelmi beszámoló elkészítése. 

valamennyi 
csoport 
gyerm. v. 

Rövid látogatás 
megbeszélés. 

 
óv.vez. 

 
x 

          

A csoportnapló megnyitása, nevelési-, tevékenységi tervek,   óvónők 
 

megbeszélés, 
tervek elemzése 

 
óv. vez. 

 
  

 
x 

 
 

   
x 

   
x 

 
x 

 

Továbbképzésekkel kapcsolatos tevékenységek, dokumentum: a 
tapasztalatok felhasználásának hatékonysága, közvetítése.  

 
dolgozók 

Dokumentum 
beszámolók 

óv. v. h.-ek 
óv. vez. 

   
x 

   
x 

   
x 

  

Szülői értekezlet, nyílt napok-tartalma, kapcsolattartás-minősége, 
hatékonysága. 

óvónők 
csoportok 

Csoportlátogatás 
jegyzőkönyv 

ó. v. 
ó v. h. 

 
 

 
x 

 
 

  
x 

   
x 

   

Szülői munkaközösség munkaterve: szülők véleményének 
felmérése az óvoda munkájáról, kapcsolatunkról. 

szülők, 
óvónők 

Munkaterv 
kérdőív - elemzés 

 
Ó.v.h.-ek 

 
 

 
x 

   
x 

   
x 

   

Szülők érdemi tájékoztatása gyermekük fejlettségi szintjéről:  
Logopédiai felmérés, fejlesztőpedagógus felmérése. 

óvónők 
logopédus 

Felmérés 
 

ó. vez. 
ó. v. h.-ek 

 
x 

 
x 

 
x 

        

A gyermekek egyéni fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatos 
teendők (felzárkóztatás, tehetséggondozás) feljegyzések 

 
Óvónők 

Dokumentáció 
elemzés. 

ó.v. 
ó.v.-ek 

   
x 

   
x 

   
x 

  

Néphagyományőrzés, jeles napok, ünnepek, óvodánk 
hagyományainak ápolásával kapcsolatos feladatok (előkészítés, 
lebonyolítás, dekoráció) Csoportszoba-folyosó egész évben 
esztétikus, barátságos, díszítése. 

valamennyi 
óvónő, dajka 
felelősök 

Látogatás, 
információ, kérés. 

felelősök 
ó. v. 
ó.v. h.-ek 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Az egészséges életvitel-igény alakítása (gondozás, mozgásigény 
kielégítés, egészségvédelem, edzettség-biztosítása, testi nevelés. 

óvónők, 
csoportok, 
dajkák 

Látogatás 
Megfigyelés 
Beszámoló 

ó.v. 
ó. v. h.-ek 

 
 

 
x 

  
x 

   
x 

 
x 

   

Az anyanyelvi nevelés kiemelt fejlesztése: tájékozódás a 
gyermekek beszédállapotáról: az egyéni fejlesztés változatos 
módszerei (házi továbbképzés szervezése) 

valamennyi 
csoport 
logopédus 

Csoportlátogatás, 
elemzés 
(logop. felmérére) 

ó. v. 
ó.v. h.-ek 

 
x 

   
x 

       

A gyermekek spontán játékának biztosítása, játékba integrált 
tanulás: mikro csoportos foglalkozási forma a gyakorlatban., 
(szokások, szabályok betartása, tervszerűség: a két óvónő és a 
dajka együttműködése: komplexitás 

óvónők 
csoportok, 
dajka 

Csoportlátogatás 
Beszélgetés 
Beszámoló 
Dokumentációk 
ellenőrzése 

ó. v. 
ó.v. h.-ek 

  
x 

  
x 

    
x 
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Az ellenőrzés tárgya, tartalma, területe, célja, feladata, 
szempontjai 

Az ell. szem. 
csoportok 

Ellenőrzés 
módszere 

ell.-re 
jogosult 

Az ellenőrzés időpontjai (hónap) 

A./  SZAKMAI-PEDAGÓGIAI    sz. o. n. d. j. f. m
. 

á
. 

m
. 

j. Jul. 
aug. 

A szakmai eszköztár és könyvtár állományának figyelemmel 
kísérése, javaslat, bővítésre 

óvónők 
könyvtáros 

Leltár  
Beszámoló 

ó. v. 
könyvtáros 

  
x 

   
x 

    
x 

  

Az óvoda életével összefüggő pályázati tevékenység figyelemmel 
kísérése – pályázatok készítése - 

Óvónők Pályázati kiírások 
figyelése  

            

Az óvoda-iskola kapcsolatának tartalmi fejlesztése 
Óvoda-bölcsőde kapcsolatának tartalmi fejlesztése 

Nagycsoportos 
kiscsoportos 
óvónők 

Beszélgetés 
kapcsolattartás 

m.köz. v. 
v. ó.. 
v. ó. h.-ek 

  
x 

      
x 

   

Tehetséggondozás a csoportokban pedagógusok Látogatás 
Beszámoló 

ó.v. 
ó.v. h.-ek 

  
x 

   
x 

    
x 

  

Tartalmas nyári óvodai élet biztosítása Óvónők Beszámoló 
megfigyelés 

ó.v. 
ó.v.h.-ek 
m.k.vez. 

          
x 

 
x 

2. Munkáltatói     

- Munkarend, munkafegyelem, munkaköri leírásban foglaltak, 
törvények, szabályok betartása (folyamatosan) 

 
Dolgozók 

Megfigyelés 
Információ 

ó.v. 
ó.v.h.-ek 

 
x 

      
x 

    

- Az óvoda dolgozóinak feladat ellátása, a munkavégzés 
minősége  

 
Dolgozók 

Csoportlátogatás 
megfigyelések 

ó.v. 
ó.v.h.-ek 

    
x 

     
x 

  

- Szabadságolási terv, nyilvántartás,  ó.v.h.-ek Megbeszélés ó.v. 
ó.v.h.-ek 

  
 

  
 

 
x 

    
x 

  

- Túlmunka elszámolás, munkából való távolmaradás, 
szabadságjelentés, jelenléti ív 

Dolgozók 
ó.v.h.-ek 

Dokumentum 
Jelentések 

ó.v. 
ó.v.h.-ek 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

- Kötelező orvosi – alkalmassági vizsgálatok,  Dolgozók Igazolások titkárnő  
x 

      
 

    

- Munka-, baleset-, tűzvédelmi oktatás, valamint a szabályok 
betartása, biztonságos munkafeltételek 

Dolgozók 
m.b.t. felelős 

Dokumentáció, 
információ, bejárás 

ó.v. 
ó.v.h.-ek 
m.b.t. f. 

x     x      

- Adatnyilvántartás (dolgozók) (ellenőrzés – havonta) titkárnő összehasonlítás Óv. Vez- x x x x x x x x x x x 

- Az óvoda tisztasága, rendje, környezet esztétikuma. 
- Közegészségügyi, higiéniai előírások, szabályzók betartása: 
ételminták eltevése, a kiadott étel mennyisége (folyamatosan) 

Dolgozók 
az óvoda 
konyhások 

Bejárás 
 

ó.v  
ó.v.h.-ek 
 

 
x 
 

     
x 
 
 

     

 
 



Óvodai csoportnapló ellenőrzési lapja  
Az ellenőrzött óvodapedagógus neve: ...............................................................................  
Oktatási azonosító száma:………………………………………………………………………….  
Óvoda (tagóvoda) neve: ................................................................................................  
OM azonosító:………………………………………  
Óvodai csoport neve: ................................................................................................  
Óvodai csoport típusa (vegyes, azonos életkorú) ..............................................................  
Ellenőrzés időpontja: ................................................................................................  
Ellenőrzést végezte: ................................................................................................  
Kontroll ellenőrzés időpontja:  
Kontroll ellenőrzést végezte: ..............................................................................................  
Az ellenőrzés tapasztalatainak a rögzítése:  
 
Szabályos  
Nem szabályos 
 Ellenőrzési szempontok  Ellenőrzés tapasztalata  Kontroll ellenőrzés 

tapasztalata  
1.  A gyermekek nevét    

2.  Óvodai jelét    

3.  A fiúk és lányok számának összesített adatait    

4.  Ezen belül megadva a három év alatti, a három–
négyéves, a négy–ötéves, az öt–hatéves a hat–hétéves 
gyermekek számát, a sajátos nevelési igényű 
gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, 
akik bölcsődések voltak,  

  

5.  A nevelési évben tankötelessé váló gyermekek nevét,    

6.  Napirendet, a napirend szerinti tevékenységek 
időtartamát és a tevékenységeket,  

  

7.  A hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó 
heti-rendet napi bontásban,  

  

8.  A nevelési éven belüli időszakonként  
a nevelési feladatokat  

  

9.  A nevelési éven belüli időszakonként  
a szervezési feladatokat  

  

10.  A nevelési éven belüli időszakonként  
a tervezett programokat és azok időpontjait  

  

11.  A nevelési éven belüli időszakonként  
a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai 
életet magában foglaló tevékenységek, foglalkozások 
keretében az óvoda pedagógiai programjában 
meghatározott tevékenységi formák tartalmi elemeit,  

  

12.  A nevelési éven belüli időszakonként  
az értékeléseket  

  

13.  A hivatalos csoportlátogatásokat, a látogatás célját, 
időpontját, a látogató nevét és beosztását, a látogatás 
szempontrendszerét, az eredményt  

  

14. Feljegyzést a csoport életéről.    

15. Éves anyag tervezése   

Dátum:…………………………….PH.                                         ellenőrzést végző aláírása  
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok tényszerűségét elismerem. A szükséges javításokat elvégzem.  
Határidő:  
Dátum:…………………………. óvodapedagógus aláírása  
A kontroll ellenőrzés ideje: A kontroll ellenőrzés tapasztalata:  
 
 
Dátum:……………………………. PH.                                     ellenőrzést végző aláírása  
Dátum:…………………………. óvodapedagógus aláírása 
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Gyermeki fejlődést nyomon követő dokumentációs rendszer ellenőrzési lapja  
Az ellenőrzött óvodapedagógus neve: ...............................................................................  
Oktatási azonosító:……………………………………………  
Óvoda (tagóvoda) neve: ................................................................................................  
OM azonosító:………………………………………………………  
Óvodai csoport neve: ................................................................................................  
Óvodai csoport típusa (vegyes, azonos életkorú) ..............................................................  
Ellenőrzés időpontja: ................................................................................................  
Ellenőrzést végezte: ................................................................................................  
Kontroll ellenőrzés időpontja:………………………………………………………….  
Kontroll ellenőrzést végezte: .............................................................................................. 
 
Az ellenőrzés tapasztalatainak a rögzítése:  
 
Szabályos  
Nem szabályos 
 Ellenőrzési szempontok  Ellenőrzés tapasztalata  Kontroll ellenőrzés 

tapasztalata  
1.  A gyermek anamnézisét   

2.  A gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális)   

3.  A gyermek fejlődésének mutatóit (értelmi)   

4.  A gyermek fejlődésének mutatóit (beszéd)   

5.  A gyermek fejlődésének mutatóit (mozgásfejlődés)   

6.  A gyermek fejlődésé segítő megállapításokat, 
intézkedéseket, az elért eredményt. 

  

7.  A gyermek fejlődését segítő megállapításokat, 
intézkedéseket, az elért eredményt. 

  

8.  Amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, 
a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést végző 
pedagógus a fejlődést szolgáló intézkedésre tett 
javaslatait. 

  

9.  A szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait 
 

  

10.  Az óvoda pedagógiai programjában meghatározott 
tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket. 
 

  

11.  A szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket. 
 

  

 
 
Dátum:…………………………….PH.                                         ellenőrzést végző aláírása  
 
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok tényszerűségét elismerem. A szükséges javításokat elvégzem.  
 
Határidő:  
 
Dátum:…………………………. óvodapedagógus aláírása  
 
A kontroll ellenőrzés ideje: A kontroll ellenőrzés tapasztalata:  
 
 
Dátum:……………………………. PH.                                     ellenőrzést végző aláírása  
 
Dátum:…………………………                                              . óvodapedagógus aláírása 
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Csoportlátogatási szempontsor 
 
A óvodapedagógus neve:  …………………………………………… 
A látogatás időpontja:………………………………………………… 
A foglalkozás megnevezése:…………………………………………. 
Csoport:………………………………………………………………. 
Látogató:……………………………………………………………… 
Beosztása:……………………………………………………………. 

 Csoportlátogatási szempontsor igen nem
A tevékenység tartalma összhangban van a pedagógiai 
programmal. 

  

A tevékenység céljai, feladatai világosak, az intézményi céloknak 
megfelelnek. 

  

A tervezésben megvalósul a komplexitás.   

1. 
A pedagógiai 
folyamat 
tervezése A párhuzamosan végezhető tevékenységeket az óvodapedagógus 

differenciáltan (a gyermekek életkori sajátosságához, egyéni 
képességeihez mérten) tervezi. 

  

A csoportszoba berendezése, a kialakult szokás - és 
szabályrendszer segítik a pedagógiai célok megvalósulását. 

  

A csoportszobában megfelelő, biztonságot sugárzó környezet, 
esztétikus eszközök állnak rendelkezésre az óvodáskorú gyermek 
testi és lelki szükségleteinek kielégítésére. 

  

A tevékenységben megvalósuló tanulási folyamatok komplex 
módon valósulnak meg. 

  

A csoport légköre, az óvodapedagógus és a gyermekek 
kapcsolata szeretetteljes. 

  

2. 
A tanulás 
irányítása, 
szervezése 

Az óvodapedagógus a tervezettség mellett rugalmasan reagál a 
gyermekek aktuális visszajelzéseire. 

  

Biztosítottak a játéktevékenységhez szükséges feltételek (idő, 
hely, eszköz)  

  

A tevékenységek jól motiváltak, aktivitásra, együttműködésre 
serkentenek. 

  
3. 
Pedagógiai 
folyamatok 
megvalósítása A helyi sajátosságok megvalósulásának összhangja a nevelési 

programmal és az óvoda mindennapjaival.  
  

A nevelőmunka magas színvonalú, érvényesül az óvodapedagógus 
módszertani szabadsága. 

  

Az óvodapedagógus a gyermekek képességeit figyelembe véve, 
differenciáltan választja meg módszereit.  

  
4. 
Módszertani 
sokszínűség 

A tevékenységekben érvényesül a gyermekek motiválása, 
aktivitása.  

  

A tanulási folyamatban az óvodapedagógus és a gyermekek között 
szeretetteljes, bizalomra épülő, derűs a kapcsolat.  

  5. 
A tanulás 
támogatása 
 

Az óvodapedagógus változatos, kreatív módon megválasztott 
eszközöket használ, alkalmaz. 
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Az óvodapedagógus minden gyermek számára biztosítja a saját 
élményű tapasztalatszerzést.  

  

Az óvodapedagógus személyre szabott fejlesztéssel segíti, a 
kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket.  

  

6. 
Egyéni 
bánásmód, 
személyiség-
fejlesztés Az óvodapedagógus minden nevelési helyzetet, lehetőséget 

kihasznál a gyermekek sokoldalú, harmonikus 
személyiségfejlesztésének érdekében. 

  

A különböző tevékenységekben, a gyakorlás által megvalósul az 
értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, 
képzelet, gondolkodás) fejlesztése. 

  7. 
Tanulási és 
gondolkodási 
kompetenciák 
fejlesztése 

A gyermekeknek lehetőségük van spontán szerzett 
tapasztalataiknak, ismereteiknek rendszerezésére, bővítésére. 

  

Az óvodapedagógus a gyermekek értékelését, a megismerésre, az 
egyéni képességek figyelembe vételére alapozza. 

  8. 
A gyermekek 

értékelése Az óvodapedagógus értékelési gyakorlata megfigyelésen alapuló, 
reális és dokumentált.  

  

A szempontokon kívül megfigyelt jellemzők, megjegyzések (Pl. különösen tetszett…, nem 
értettem, ki kell térni rá  az óramegbeszélésen): 
Különösen tetszett az óvodapedagógus kellemes halk hanghordozása, folyamatos mosolygása ez 
egyfajta visszajelzés a gyermek számára. Egész személyiségéből áradt a nyugalom 
kiegyensúlyozottság, ami pozitívan hatott a gyermekek tevékenységére, érzelmi életükre. 
A testnevelés foglalkozás nem tette lehetővé hogy a fenti szempontokat figyelembe tudjam venni, 
ezért nem tudtam minden szempontra válaszolni. 
2. A megfigyelési szempontok mindegyike nem figyelhető meg egyetlen csoportlátogatás alatt 
legalább, a kérdések 75%-ára kell bejelölni választ! 
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3. sz. melléklet 
 Munkaközösségi beszámolók 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A GYÁLI TÁTIKA ÓVODA 
 

MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK 
BESZÁMOLÓJA 

A 
2013-2014-ES NEVELÉSI ÉVBEN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Nagyné Nyíri Mária 
                               munkaközösség vezető 
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Mérés-értékelés munkaközösség 2013/2014. nevelési év beszámolója 
 
Tartalomjegyzék: 
 

1) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
2) A finommotoros koordináció fejlettségének mérése  
3) Középső csoport: Goodenough emberábrázolás 
4) Nagycsoportban: Családrajz 
5) A kognitív képességek fejlettsége nagycsoportban 
6) Neveltségi szint vizsgálata (bemeneti, kimeneti vizsgálat ) 
7) Kognitív képesség vizsgálat középső csoportban 
8) Kiemelkedő feladatok 

1. 20/ 2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 

 AZ ÓVODÁS GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE, A TANULÓ 
TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE, ÉRTÉKELÉSE 

       23. Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérésével kapcsolatos szabályok 

63. § (1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és 
írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 
(2) Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges 
fejlettségének elérése érdekében indokoltnak tartja, az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőt 
az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelességekről, továbbá a kötelességek 
nem megfelelő teljesítéséből eredő következményekről, valamint az Nkt. 72. § (4) 
bekezdésében foglalt jogokról. 
(3) Amennyiben a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak önként nem tesz eleget, az 
óvoda vezetője az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésében 
foglaltak alapján a szülői egyet nem értést alátámasztó nyilatkozat megküldésével értesíti 
a gyermek lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt. 
(4) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét 
- szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését 
szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. 

 
2.A finommotoros koordináció fejlettségének mérése 
     
2.1.Középső csoport Goodenough emberábrázolás: 
A vizsgálatban részt vettek: 110 fő középső csoportos gyermek. 
 
Kitűzött célunk a gyermekek életkorától elmaradók arányát 15% alá csökkentsük, valamint a jól 
teljesítők eredményeit megtartsuk, ez sikerült ebben a félévben. 
 
Fejlesztési feladat: 
 életkoruknak elvárható szint alatt teljesítők esetén 15% alatti teljesítmény megtartása 

differenciált fejlesztéssel. 
 a jól teljesítő gyermekek eredményeinek megtartása, ill. lehetőség szerint javítása. 
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    2.2.Családrajz elemzése  
 
A vizsgálatban részt vettek: 75 fő nagycsoportos gyermek.  
 
Fejlesztési feladat: 

o Arányosság kialakítására továbbra is a leghangsúlyosabban kell odafigyelnünk, a 70% 
közeli teljesítmény elérését tűzhetjük ki célul a következő nevelési évben a differenciálást 
és játékosságot szem előtt tartva. 

o A vizsgálatban elért szép eredmények megtartása. 
 
3.Kognitív képesség vizsgálat nagycsoportban: 
 Rövid DIFER- vizsgálatban részt vett 90 fő nagy csoportos gyermek (a Süni csoport még nem 
készült el a DIFER méréssel) 
Eredményeink:  
2013/2014. nev. év       I. félévében            2012/2013. nev. év I. félévében       
Előkészítő szint:           4 fő –  11.4%                    0 fő 
Kezdő szint:                 7 fő -   20%                     2 fő -   33.3%               
Haladó szint:              12 fő -  34.3 %          2fő -  33.3%               
Befejező szint:           12 fő –  34.3%                     2fő –  33.3%                
Optimum szint:             0 fő                                          0 fő 
 
Fejlődési mutatót nem tudtam meghatározni, mert nem kaptam volna reális eredményt, ugyanis a 
mérésben csak egy csoport - a Pillangó csoport - eredményeit használtam fel, a Méhecske, a Bambi 
csoportok méréseit nem kaptam meg. 
 
Elemzés: 
A vizsgált gyermekek 34.3% - a, több, mint  az 1/3- a már elérte a haladó szintet, az iskolába 
lépés szintjét, a befejező szintet is ugyanannyian értek el, ami nagyon szép eredmény. Bár a 
prevencióra is a vizsgált gyermekek 1/3-ának van szüksége.  
 
Feladataink: 

- Az előkészítő és kezdő szinten teljesített eredmények 20% -ra csökkentése, preventív, 
egyéni fejlesztésekkel, amelyik gyermeknél szükséges fejlesztőpedagógushoz, valamint 
egyéb szakmai munkát segítő szakemberekhez irányítás. 

- Befejező szinten teljesített eredmények megtartása 
- Optimum szintű teljesítmény elérésére törekedés 

 
Fejlesztési feladataink:  

o A következő nevelési évben a befejező és optimum szinten 60% közeli eredmény elérése. 
o  Az előkészítő és kezdő szinten teljesített eredmények közelítése a tavalyi 17%-os 

eredményhez. Amit még tudatosabban, ténylegesen megtervezett és végrehajtott egyéni 
fejlesztési tervekkel érhetünk el. 

 
4.Neveltségi szint vizsgálata (bemeneti, kimeneti vizsgálat) 
 
A mérések elemzése kapcsán elmondható, hogy az óvodába bekerült 3 éves és az óvodából 
kikerülő 6-7 éves gyermekek neveltsége a vizsgált területeken, átlagosan 52% az óvodában 
eltöltött 3 év alatt. 
 
 Célunk: az, hogy a következő évben a fejlődési mutató elérje ezt a szép eredményt!   
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5.Kognitív képesség vizsgálat középső csoportban: 
  
Eredményeink:  
2013/2014. nev. év I. félévében            2012/2013. nev. év I. félévében       
Előkészítő szint:   4 fő –  11.4%                     0 fő 
Kezdő szint:         7 fő -   20%                              2 fő -   33.3%               
Haladó szint:      12 fő -  34.3 %                     2fő -  33.3%               
Befejező szint:    12 fő –  34.3%                     2fő –  33.3%                
Optimum szint:    0 fő                                          0 fő 
 
 
Elemzés: 
A vizsgált gyermekek 34.3% - a, több, mint  az 1/3- a már elérte a haladó szintet, az iskolába lépés 
szintjét, a befejező szintet is ugyanannyian értek el, ami nagyon szép eredmény.  
 
 
Feladataink: 

- Az előkészítő és kezdő szinten teljesített eredmények 20% -ra csökkentése, preventív, 
egyéni fejlesztésekkel, amelyik gyermeknél szükséges fejlesztőpedagógushoz, valamint 
egyéb szakmai munkát segítő szakemberekhez irányítás. 

- Befejező szinten teljesített eredmények megtartása 
- Optimum szintű teljesítmény elérésére törekedés 

 
6. Kiemelkedő feladatunk: 

 
o A mérések zavartalan elvégzéséhez a szükséges feltételek biztosítása (a gyermekeket a 

csoportból elkülönítve, zaj-ingermentes közegben kell felmérni!) 
o A módszertani kultúránk továbbfejlesztése, valamint fejlesztési tervek készítése és 

csoportnaplóban történő rögzítése! 
o A mérésekkel kapcsolatos dokumentációs és adminisztrációs képességeink finomítása és a 

határidők pontos betartása!  
o Mérések elvégzésénél egyenlő munkamegosztás a csoportban dolgozó két óvodapedagógus 

között, határidő betartása. 
o Fejlődési napló vezetése a személyiségfejlődés nyomon követésével. 
o Intézményi önértékelési rendszer működtetése. 
o Az egészséges életmódra nevelés elemzése, értékelése. 
 

 
 
Gyál, 2014. augusztus 22. 
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Év végi munkaközösségi beszámoló  
2014. 

 
 
Az óvodai munkaközösségnek minden óvodapedagógus tagja. 
Fő feladatunk a projekt módszerrel való megismerkedés, minél több elméleti tudás megszerzése, 
alkalmazása a gyakorlatban. 
A nevelési év első harmadában gyarapítottuk elméleti tudásunkat. Az aktívan részt vevő 
kolléganők, és az óvoda vezetője kutatómunkájával sokat segített, melyet értekezleteken 
megbeszéltünk. 
December 4-én munkaközösségi bemutatón a gyakorlatban is megjelent a projekt módszer 
alkalmazása. A bemutatót Én tartottam, a „Tél örömei” projekt témaheteként,  
a „Várjuk a Télapót”. 12 kolléganő nézte meg a délelőttöt, mely a folyamatosságra épült.  
Anyanyelvi játékok, mindennapos testnevelés, folyamatos tízórai, közben szabad játék, télapó báb 
barkácsolása, majd irodalmi kezdeményezés (mese).  Reggel 8 órától kb. ¾ 11-ig tartott. Az utána 
tartott megbeszélésen a látottakat vitattuk meg, különböző vélemények, gondolatok, meglátások 
hangzottak el.  
A Bartók óvoda dolgozói egész évre lebontva hoztál el projektjüket, melyet mindenki 
áttanulmányozhatott. 
2014. január elejére minden óvodapedagógus elkészített 1-2 projektvázlatot, melyet január 13-án 
délután megtartott értekezleten közösen átnéztünk. Kötetlen, jó hangulatú beszélgetés alakult ki, de 
sajnos vannak olyan kolléganők, akik szinte soha, vagy alig szólnak hozzá a szakmai 
beszélgetéseken. Ezen szeretnék változtatni, nagyobb aktivitásra ösztönözni Őket. 
A portfólió megírására való felkészülés jegyében nyolc kolleganő élt azzal a lehetőséggel, hogy 
előzetes szakértői látogatás keretében felmérje elméleti és gyakorlati tudását. A látogatások 
februárban kezdődtek, és a folyamatos információ-, és tapasztalatcsere révén fejlesztettük 
tudásunkat. 
2014. február 28-án elméleti továbbképzés keretén belül fontos, hasznos és gyakorlati tanácsokat 
kaptunk a portfólió megírásához. 
 7 kolleganő felelt meg a portfólió megírását szabályozó kritériumnak, és 6 kolleganő sikeresen 
feltöltötte a megadott határidőig. 
A szakértői látogatások és a portfólió megírása mellett nem jutott idő újabb bemutató foglalkozás 
megszervezésére, de úgy gondolom, hogy akik részt vettek bármelyik projektben, sok hasznos 
információval, tapasztalattal, elméleti tudással lettek gazdagabbak.  
A nyár folyamán újabb szakkönyvek felkutatásával, internetes kutatómunkával készülök a 
következő nevelési évre. 
 
 
Gyál, 2104. 06.22.                                                
                                                                                            Kovács Istvánné 
                                                                                         Munkaközösség vezető 
                                                                        
 
 

 



4. sz. melléklet 
 ÉN NEM LÁTOK HATÁROKAT ÉS TE…………? 
Nálunk a TÁTIKA ÓVODA BARTÓK TAGÓVODÁJÁBAN is eltűntek egy pár hétre, és a ködös szomorkás 
téli  időben beköltözött egy kis napfényes Brazilia. Másfél évvel ezelőtt megkeresett két fiatal diák a 
Corvinus Egyetemről, hogy  lenne‐e  kedvünk  csatlakozni    az AIESEC GLOBE   KIDS programjához.   A 
programról  röviden  :  az  AIESEC  egy  globális,    fiatalokból  álló  hálózat,  a  világ  legnagyobb 
diákszervezete.  Globe  Kids  programon  belül  különböző  országokból  lehet  fiatalokat  fogadni,  akik 
bekapcsolódnak különböző tevékenységekbe a gyerekek körül. Németh Istvánnéval a TÁTIKA ÓVODA 
vezetőjével megbeszéltem  a  programot,  Kati  néni mindig  lelkes  támogatója  volt  az  új  dolgoknak, 
most  sem  csalódtam, mellém  állt  és  segített.  Az  ő  segítsége mellett  az  önkormányzatnak,  Pápai 
Mihály  polgármester  úrnak  és  Pánczél  Károly  alpolgármester  úrnak  is  köszönetet mondunk, mert 
támogató hozzáállásuk nélkül nem valósulhatott volna meg.  
Az első diákok  január elején érkeztek hozzánk, Vanessa Giaretta és Bruna Brasil Dal Pupo . Corvinus 
Egyetemről  Tárczy  Anikó  kísérte  ki  őket  és  az  egyetem  részéről  ő  volt  a  kapcsolattartó  és  a mi 
segítőnk.   Angol  nyelven  tudtunk  beszélgetni  velük.  Kezdeti,  az  újtól  való  szorongásunkat  azonnal 
oldotta az a két  fiatal, kedvesen mosolygó  teremtés, aki megérkezett hozzánk.   A gyerekek  rögtön 
megszerették  őket, bár eleinte nehézséget  jelentett, hogy miért nem értik önfeledt  csacsogásukat, 
majd engem kérleltek, hogy fordítsam le a lányoknak mondandójukat.   
Programjukat egy esőerdőről összeállított projekttel kezdtük. Megnéztünk együtt egy brazil esőerdő 
állatvilágáról  szóló  filmet,  majd  napokon  át,  foglalkoztunk  az  ott  élő  érdekes  állatokkal. 
Remekműveket  is  készítettek  a  végén  három  csoport  kis  művészei.  Íme  az  eredmény:  óvodánk 
aulájában megtekinthető az esőerdő tabló. Kisebb csoportokban lehetősége volt a gyerekeknek angol 
nyelvi  játékokon  részt venni.   Szerencsénkre óvodánkban  van erre alkalmas külön álló  terem, ahol 
ezeket a  foglalkozásokat  tarthatjuk. Nálunk ennek már hagyománya van, mert én már hosszú évek 
óta  tartok  játékos  angol  nyelvi  foglalkozásokat  a  gyerekek  számára, most már  két  éve  nem  csak 
nálunk, hanem a Klapka épületben is.  Zengett a külön terem a Walking �nt he Jungle énektől. Kedd 

délutánonként Vanessa és Bruna    jöttek velem a Klapka épületbe 
és két csoportba osztva ott  is  lehetőség volt a gyerekeknek angol 
nyelvi játékokon részt venni.  Útmutatásom és irányításom mellett 
a  diáklányok  önállóan  összeállítottak  anyagokat,  gyűjtöttek 
énekeket, barkácsoltak bábokat hozzá. Játékok a Klapka épületben 
Besegítettek  a  lányok  a  testnevelés  előtti  átöltözésnél, 
jelmezbálunk  előtt  a  gyerekek  beöltöztetésénél,  kifestésénél. 
Szívesen  csatlakoztak  hozzánk,  amikor  magyar  népi  játékokat 
játszottunk,  szerettek  együtt  játszani,  táncolni  a  gyerekekkel. 

Szerencsére mivel hagyomány az óvodánkban a magyar néptánccal  való    ismerkedés  is, népi  játék  
szerves részét képezi ének‐zene foglalkozásainknak, volt mit megmutatnunk nekünk is. 
Remélem, hogy ennek a jó kezdetnek még lehet jó folytatása. Minden jót és sok szerencsét kívánunk 
az életben ennek a két bátor, törékeny 19 éves brazil lánynak és a mi gyerekeinknek, akikből reméljük 
ugyanilyen bátor, nyitott kedves ifjú felnőtt lesz. 
 

Bikkiné Teréki Anna 
tagóvoda veze
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5.sz. melléklet 
 Logopédiai beszámoló 

 
2013/2014 nevelési év   

 
A Tátika Óvoda Klapka utcai épületében szűrővizsgálaton részt vevő gyerekek száma 84, a 
Bartók utcai tagóvodában 40 gyerek vizsgálata történt meg. 
A 2013/2014-es tanévben a Klapka utcai Óvodában hetente négy napon, a Bartók Óvodában 
hetente két napon (a keddi napon megosztva mindkét helyen) foglalkoztam a szeptemberben 
kiszűrt beszédhibás gyerekekkel.  
A Klapka utcai Óvodában az év folyamán 40 gyerekkel foglalkoztam, ebből: 33 
nagycsoportos korú (2 SNI), 7 középsős. 
A Bartók utcai Óvodában 21 gyerek járt logopédiai foglalkozásra, ebből: 17 nagycsoportos (1 
SNI) és 4 középsős.  
Így összesen a két óvodában 61 gyerekkel foglalkoztam az év folyamán. Az SNI-s gyerekek a 
szakértői vélemény alapján hetente 3 alkalommal kaptak logopédiai ellátást, a többi gyerek 
közül a súlyosabb esetek hetente 2-szer (21 gyerek), a kevésbé súlyosak hetente 1-szer (37 
gyerek) jártak logopédiai terápiára. 
 
Összegezve: 
Szűrővizsgálaton részt vett: 124 gyerek (Klapka: 84; Bartók: 40) 
 Logopédiai terápiában részesült összesen: 61 gyerek (Klapka: 40; Bartók: 21); 
                            - SNI beszédfogyatékos:   3 gyerek (Klapka: 2; Bartók. 1); 
                                                      -  Pösze: 50 gyerek (Klapka: 33; Bartók: 17); 
                                       - Pösze + dadogó:   2 gyerek (Klapka: 1; Bartók: 1); 
                     - Megkésett beszédfejlődésű:   6 gyerek (Klapka: 4, Bartók: 2); 
A gyerekek értékelése: 
A gyerekek többségénél lényeges javulás tapasztalható, kevés fejlődés 4 gyereknél látszik a 
sok hiányzás és az otthoni gyakorlás hiánya miatt, illetve egy kisfiúnál súlyos magatartási 
problémák miatt. Ők mind a négyen maradnak még óvodások. 
Előzetes minősítés: 
Beszédhibája megszűnt, tünetmentes: 21 gyerek (Klapka: 12; Bartók: 9) 
Lényeges javulás tapasztalható: 27 gyereknél; (Klapka: 20; Bartók: 7) 
Részben javult a beszédhibája: 9 gyereknek; (Klapka: 6; Bartók: 3) 
Keveset javult: 4 gyermek (Klapka: 2; Bartók: 2) 
A vezető óvónővel, óvónőkkel, szoros szakmai együttműködést alakítottunk ki az évek 

folyamán a gyerekek fejlesztése érdekében. Rendszeresen konzultálunk, mindig érdeklődnek 

a gyerekek fejlődéséről, a foglalkozáson tapasztaltakról. Megbeszéljük a napi problémákat, 

hiszen a gyerekeket Ők ismerik a legjobban, ezzel segítik az én munkámat is. 

Az év folyamán a kezelt gyermekek esetében 35 szülővel találkoztam személyesen, ami 

beszédanamnézis felvételét, vagy fogadóóra keretében történő tanácsadást, a gyerekek 

fejlődésével kapcsolatos beszélgetést jelentett. Ezen kívül, az előjegyzésbe vett gyerekek 
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szülei közül, illetve az óvodába járó kisebb gyerekek szülei közül is többen kerestek meg 

személyesen- tanácsadás céljából. Előzetesen egyeztetett időpontban a tanév során bármikor a 

szülők rendelkezésére álltam. 

Továbbképzés, önképzés: 

- 2013. október: Soproni Logopédiai Napok konferencián való részvétel; 

- 2014. február: a Gyáli Tátika Óvodában szakmai nap - a Pedagógus életpálya modellről. c. 

továbbképzésen való részvétel; 

- 2014. április: PMPSZ Gyáli Tagintézménye által megrendezett Szakmai Konferencián való 

részvétel.     

 

                                                                                  Arányiné M. Mária     

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 2013/2014. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 
 
A helyi óvodák a Képviselő-testület 32/2004. (III.21.) sz. határozatával jóváhagyott Gyál Város önkormányzati 
közoktatási intézményrendszere működtetésének minőségirányítási programjának 3. sz. melléklete alapján 
elkészítették év végi beszámolójukat (1. sz. melléklet). A Gyáli Liliom Óvoda intézményvezetője által elkészített 
beszámoló a 2013/2014. nevelési évre – 2013. szeptember 13-án – készített munkatervvel összhangban van, a 
munkatervben leírt célok és tervek megvalósultak. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 246/2013. (XI.28.) sz. határozatával elfogadott 2014. évi 
munkaterve alapján a 2014. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2013/2014. nevelési évről szóló 
átfogó beszámolóinak elfogadásáról. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek alapján hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Liliom Óvoda 2013/2014. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 
 
G y á l, 2014. október 6. 
 
 
 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 











































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda 2013/2014. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 
 
A helyi óvodák a Képviselő-testület 32/2004. (III.21.) sz. határozatával jóváhagyott Gyál Város önkormányzati 
közoktatási intézményrendszere működtetésének minőségirányítási programjának 3. sz. melléklete alapján 
elkészítették év végi beszámolójukat (1. sz. melléklet). A Gyáli Tulipán Óvoda intézményvezetője által 
elkészített beszámoló a 2013/2014. nevelési évre – 2013. augusztus 29-én – készített munkatervvel összhangban 
van, a munkatervben leírt célok és tervek megvalósultak. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 246/2013. (XI.28.) sz. határozatával elfogadott 2014. évi 
munkaterve alapján a 2014. októberi ülésen tárgyalja és dönt a helyi óvodák 2013/2014. nevelési évről szóló 
átfogó beszámolóinak elfogadásáról. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek alapján hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli Tulipán Óvoda 2013/2014. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 
 
G y á l, 2014. október 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály  
 polgármester 































































































































 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Liliom Óvoda 
Alapító Okiratának módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Ávr.) 2014. évtől hatályos módosításával megszűnt a költségvetési szervek gazdálkodási 
besorolása fogalma. Az Alapító Okirat erre vonatkozó pontjához tartozó szövegrészt törölni szükséges. 

 

 „12.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú költségvetési 
kerettel rendelkezik. A pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli 
feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal látja el, az alapító szerv 
által jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint.” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fentiekkel kapcsolatos döntés meghozatalára. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. a Gyáli Liliom Óvoda 123/2014. (VIII.27.) sz. határozattal jóváhagyott egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratának 12. pontjához tartozó szövegrészt 2014. október 31. napján törli az előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerinti módosító okirat kiadásával. Jelen módosítás az Alapító Okirat egyéb 
rendelkezéseit nem érinti. 

2. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 
 
Gyál, 2014. október 14. 
 
 
 
 
          Pápai Mihály 
          polgármester 



1. sz. melléklet 

Gyál Város Önkormányzatának Gyáli Liliom Óvodája 
123/2014. (VIII. 27.). számú határozattal elfogadott Alapító Okiratának 

módosításai 
 
 

1. Az Alapító Okirat 12. pontja törlésre kerül. 
 
2. Jelen módosító okirat 2014. október 31. napjával lép hatályba. 
 
 
 
G y á l, 2014. október 30. 
 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik  Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 



         
ALAPÍTÓ OKIRAT 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Liliom Óvoda intézmény-felügyeleti szerve – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ában, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában nyert felhatalmazás alapján, – 
az intézmény részére az alábbi Alapító Okiratot adja ki: 

1.) Az intézmény neve:  Gyáli Liliom Óvoda  
     
2.) Rövidített név:  
   
3.) OM azonosító: 032993; 
 PIR szám: 685863; 
 
4.) Székhelye:  2360 Gyál, Liliom u. 13-15.;  
  
5.) Alapításának éve: 1972.; 
  234/2000. (X.26.) KT határozat; 
 
6.) Az intézmény alapító szerve: Gyál Nagyközségi Közös Tanács VB; 
 
7.) Alapító jogok gyakorlója:  Gyál Város Önkormányzata, 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
8.) a) Az intézmény alapító és fenntartó szerve: Gyál Város Önkormányzata 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 b) Az intézmény irányító szerve: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
   2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
9.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy; 
   
10.) Az intézmény által ellátott közfeladat:  óvodai nevelés; 
 
11.) Az intézmény típusa (Köznev. tv 7. §-a óvoda; 

alapján): 
 
12.) 
 
13.)  Az intézmény szakmai alaptevékenysége és 
        szakágazat száma: 851020 óvodai nevelés; 

A gyermekek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő nevelési 
szakasz. 

 
14.) Működési kör: Gyál Város közigazgatási területe; 
 
15.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város 
Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a 
Képviselő-testület által meghatározott (határozott 
időtartamra) nevezi ki és bízza meg az intézmény 
vezetőjét. 

 
 
16.) Az intézményben foglalkoztatottak  Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban  
 jogviszonya:  történik. 
 
17.) Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője; valamint az általa 

írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott; 
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18.) Az intézmény bankszámlával rendelkezik /  rendelkezik; 
  nem rendelkezik:  
 
19.) Felvehető gyermekek, tanulók maximális  240 fő; 
 létszáma: 
 
20.) Az intézmény szakmai alaptevékenységéhez  
 tartozó kormányzati funkciók: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
(beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzdő gyermekek) 

  091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
  096010 Óvodai intézményi étkeztetés; 
 
21.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

a) ingatlanvagyon: 
A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja a 3554, 2563 helyrajzi számokon 
nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületet és épületet. 

 
A költségvetési szerv vezetője –tartós távolléte, vagy halaszthatatlan, más irányú elfoglaltsága esetén az 
intézmény vezetőjének helyettese – jogosult a saját költségvetési bevételeinek növelése érdekében az 
intézmény használatába átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyont, vagy annak egy részét – 
figyelemmel Gyál Város Önkormányzatának „Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásáról” szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelete rendelkezéseire – a 
feltételek biztosítása esetén, bérleti szerződés alapján bérbe adni, amennyiben a bérbeadás jogszabályba 
nem ütközik, vagy az intézmény által folyatatott tevékenységet nem sérti vagy zavarja. 

 
b) ingóvagyon: 

Leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 
 
 
 
Záradék: 
 

1. Gyáli Liliom Óvoda Alapító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 123/2014. 
(VIII.27.)  sz. határozatával 2014. szeptember 1.. napjával hagyta jóvá. 

2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen Alapító Okirat kiadásával egyidejűleg az 
Intézmény részére a 91/2013. (IV.25.) sz. határozattal jóváhagyott és egyben egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot 2014. augusztus 31-i hatállyal visszavonta. 

 
 
 
G y á l, 2014. augusztus 27. 
 
 
 Rozgonyi Erik Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 
 
Záradék: 
 
Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalása és a 12. ponthoz tartozó szöveg törlése 2014. október 31. 
napján megtörtént a ……/2014. (X.30.) sz. határozat alapján. 
 
Gyál, 2014. október 31. 
 
 Rozgonyi Erik Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 
 
 
 



 

 

 

 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Tátika Óvoda 
Alapító Okiratának módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Ávr.) 2014. évtől hatályos módosításával megszűnt a költségvetési szervek gazdálkodási 
besorolása fogalma. Az Alapító Okirat erre vonatkozó pontjához tartozó szövegrészt törölni szükséges. 

„12.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú költségvetési 
kerettel rendelkezik. A pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli 
feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal látja el, az alapító szerv 
által jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint.” 

 E mellett a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdés f) pontja kimondja, 
hogy a köznevelési intézmény alapító okiratának feladatellátási helyenként kell tartalmaznia a maximális 
gyermek- és tanulólétszámot, ezért szükséges a Gyáli Tátika Óvoda Alapító Okirata maximális 
gyermeklétszámáról rendelkező pontjának módosítása. 

Az Alapító Okirat 19. pontját az alábbiak szerint kell módosítani: 

„19. Felvehető gyermekek, tanulók maximális létszáma: 270 fő; 
 
 Feladatellátási hely szerinti bontásban: 
  Székhely: 2360 Gyál, Klapka Gy.u.5. 180 fő, 
  Tagóvoda: 2360 Gyál, Bartók B.u.52.   90 fő;” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fentiekkel kapcsolatos döntés meghozatalára. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. a Gyáli Tátika Óvoda 124/2014. (VIII.27.) sz.. határozattal jóváhagyott egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratának 12. pontját törli, valamint módosítja az Alapító Okirat 19. pontját 2014. október 31. 
napján az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti módosító okirat kiadásával. Jelen módosítás az Alapító 
Okirat egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

2. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. október 31. 
Felelős:   Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető 
 
Gyál, 2014. október 14. 
          Pápai Mihály 
          polgármester 



1.sz.melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Gyál Város Önkormányzatának Gyáli Tátika Óvodája 
124/2013. (IV. 25.). számú határozattal elfogadott Alapító Okiratának 

módosításai 
 
 

1. Az Alapító Okirat 12. pontja törlésre kerül. 
 
2. Az Alapító Okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Felvehető gyermekek, tanulók maximális létszáma: 270 fő; 
 
 Feladatellátási hely szerinti bontásban: 
 
  Székhely: 2360 Gyál, Klapka Gy.u.5. 180 fő, 
  Tagóvoda: 2360 Gyál, Bartók B.u.52.   90 fő;” 
 
3.  Jelen módosító okirat 2014. október 31. napjával lép hatályba. 
 
 
G y á l, 2014. október 30. 
 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik  Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 



ALAPÍTÓ OKIRAT 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Tátika Óvoda intézmény-felügyeleti szerve – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ában, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában nyert felhatalmazás alapján, – 
az intézmény részére az alábbi Alapító Okiratot adja ki: 

 
1.) Az intézmény neve:  Gyáli Tátika Óvoda  
     
2.) Rövidített név:  
   
3.) OM azonosító: 032992; 
 PIR szám: 669128; 
 
4.) Székhelye:  2360 Gyál, Klapka Gy. u. 5.; 
 Tagóvodája: 2360 Gyál, Bartók B. u. 52.  
  
5.) Alapításának éve: 1981.; 
  157/2000. (VI.22.) KT határozat 
 
6.) Az intézmény alapító szerve: Gyál Nagyközségi Közös Tanács VB;  
 
7.) Alapító jogok gyakorlója:  Gyál Város Önkormányzata, 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
8.) a) Az intézmény alapító és fenntartó szerve: Gyál Város Önkormányzata 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 b) Az intézmény irányító szerve: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
   2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
 
9.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy; 
   
10.) Az intézmény által ellátott közfeladat:  óvodai nevelés; 
 
11.) Az intézmény típusa (Köznev. tv 7. §-a óvoda; 
 alapján): 
 
12.) 
 
13.)  Az intézmény szakmai alaptevékenysége és 
      szakágazat száma: 851020 óvodai nevelés; 

A gyermekek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő nevelési 
szakasz. 

 
14.) Működési kör: Gyál Város közigazgatási területe; 
 
15.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város 
Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a 
Képviselő-testület által meghatározott (határozott 
időtartamra) nevezi ki és bízza meg az intézmény 
vezetőjét. 

 
16.) Az intézményben foglalkoztatottak  Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban  
 jogviszonya:  történik. 
 
17.) Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője; valamint az általa 

írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott; 
 
18.) Az intézmény bankszámlával rendelkezik /  rendelkezik; 
  nem rendelkezik:   
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19.) Felvehető gyermekek maximális létszáma:  270 fő; 
 Feladatellátási hely szerinti bontásban: 
 
 Székhely: 2360 Gyál, Klapka Gy.u.5. 180 fő, 
 Tagóvoda: 2360 Gyál, Bartók B.u.52.   90 fő; 
 
20.) Az intézmény szakmai alaptevékenységéhez  
 tartozó kormányzati funkciók: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
(beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzdő gyermekek) 

  091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
  096010 Óvodai intézményi étkeztetés; 
   
21.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

a) ingatlanvagyon: 
A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja a 4927/1, 4839 helyrajzi számokon 
nyilvántartott korlátozottan forgalomképes földterületet és épületet. 

  
A költségvetési szerv vezetője –tartós távolléte, vagy halaszthatatlan, más irányú elfoglaltsága esetén az 
intézmény vezetőjének helyettese – jogosult a saját költségvetési bevételeinek növelése érdekében az 
intézmény használatába átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyont, vagy annak egy részét – 
figyelemmel Gyál Város Önkormányzatának „Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásáról” szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelete rendelkezéseire – a 
feltételek biztosítása esetén, bérleti szerződés alapján bérbe adni, amennyiben a bérbeadás jogszabályba 
nem ütközik, vagy az intézmény által folytatott tevékenységet nem sérti vagy zavarja. 

 
b) ingóvagyon: 

Leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 
 
 
 
Záradék: 
 

1. Gyáli Tátika Óvoda Alapító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 124/2014. 
(VIII.27.) sz. határozatával 2014. szeptember 1. napjával hagyta jóvá. 

2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen Alapító Okirat kiadásával egyidejűleg az 
Intézmény részére a 92/2013. (IV.25.) sz. határozattal jóváhagyott és egyben egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot 2014. augusztus 31-i hatállyal visszavonta. 

 
 
 
G y á l, 2014. augusztus 27. 
 
 
 Rozgonyi Erik Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 
 
Záradék: 
 
Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalása és a 12. ponthoz tartozó szöveg törlése 2014. október 31. 
napján megtörtént a ……/2014. (X.30.) sz. határozat alapján. 
 
Gyál, 2014. október 31. 
 
 
 Rozgonyi Erik Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 
 
 
 



 

 

 

 

 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Tulipán Óvoda Alapító 
Okiratának módosítására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Ávr.) 2014. évtől hatályos módosításával megszűnt a költségvetési szervek gazdálkodási 
besorolása fogalma. Az Alapító Okirat erre vonatkozó következő pontjához tartozó szövegrészt törölni 
szükséges. 

„12.) Az intézmény gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. Szakmai célú költségvetési 
kerettel rendelkezik. A pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli 
feladatait a Gyáli Polgármesteri Hivatal látja el, az alapító szerv 
által jóváhagyott együttműködési megállapodás szerint.” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fentiekkel kapcsolatos döntés meghozatalára. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. a Gyáli Tulipán Óvoda 125/2014. (VIII.27.) sz. határozattal jóváhagyott egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratának 12. pontjához tartozó szövegrészt 2014. október 31. napján törli az előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerinti módosító okiratot kiadásával. Jelen módosítás az Alapító Okirat egyéb 
rendelkezéseit nem érinti. 

2. egyúttal felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. október 31. 
Felelős:   Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné  
 
Gyál, 2014. október 14. 
 
 
          Pápai Mihály 
          polgármester 



1.sz. melléklet 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

Gyál Város Önkormányzatának Gyáli Tulipán Óvodája 
125/2014. (VIII.27.). számú határozattal elfogadott Alapító Okiratának 

módosításai 
 
 

1. Az Alapító Okirat 12. pontjához tartozó szövegrész törlésre kerül. 
 
2. Jelen módosító okirat 2014. október 31. napjával lép hatályba. 
 
 
 
G y á l, 2014. október 30. 
 
 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik  Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 



ALAPÍTÓ OKIRAT 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Tulipán Óvoda intézmény-felügyeleti szerve – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. §-ában, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában nyert felhatalmazás alapján, – 
az intézmény részére az alábbi Alapító Okiratot adja ki: 

 
1.) Az intézmény neve:  Gyáli Tulipán Óvoda  
     
2.) Rövidített név:  
   
3.) OM azonosító: 200771; 
 PIR szám: 685852; 
 
4.) Székhelye:  2360 Gyál, Tulipán u. 23.; 
  
5.) Alapításának éve: 2006.; 
  71/2006. (III.30.) KT határozat; 
 
6.) Az intézmény alapító szerve: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;  
 
7.) Alapító jogok gyakorlója:  Gyál Város Önkormányzata, 
  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.; 
 
8.) a) Az intézmény alapító és fenntartó szerve: Gyál Város Önkormányzata 

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

 b) Az intézmény irányító szerve: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

  2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

9.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy; 
   
10.) Az intézmény által ellátott közfeladat:  óvodai nevelés; 
 
11.) Az intézmény típusa (Köznev. tv 7. §-a óvoda; 

alapján): 
 
12.)  
 
13.)  Az intézmény alaptevékenysége és 
      szakágazat száma: 851020 óvodai nevelés; 

A gyermekek hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő nevelési 
szakasz. 

 
14.) Működési kör: Gyál Város közigazgatási területe; 
 
15.) Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvényben, és a végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint Gyál Város 
Önkormányzata nyilvános pályázati eljárással a 
Képviselő-testület által meghatározott (határozott 
időtartamra) nevezi ki és bízza meg az intézmény 
vezetőjét. 

 
 
16.) Az intézményben foglalkoztatottak  Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban  
 jogviszonya:  történik. 
 
17.) Az intézmény képviseletére jogosultak: az intézmény mindenkori vezetője; valamint az általa 
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írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazott; 
 
18.) Az intézmény bankszámlával rendelkezik /  rendelkezik; 
  nem rendelkezik:  
 
19.) Felvehető gyermekek, tanulók maximális 300 fő; 
 létszáma: 
 
20.) Az intézmény szakmai alaptevékenységéhez  
 tartozó kormányzati funkciók: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 
(beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzdő gyermekek) 

  091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
  096010 Óvodai intézményi étkeztetés; 
 
21.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

a) ingatlanvagyon: 
A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére biztosítja a 499/2 helyrajzi számon nyilvántartott 
korlátozottan forgalomképes földterületet és épületet. 

 
A költségvetési szerv vezetője –tartós távolléte, vagy halaszthatatlan, más irányú elfoglaltsága esetén az 
intézmény vezetőjének helyettese – jogosult a saját költségvetési bevételeinek növelése érdekében az 
intézmény használatába átadott korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyont, vagy annak egy részét – 
figyelemmel Gyál Város Önkormányzatának „Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
rendelkezési jog gyakorlásáról” szóló, mindenkor hatályos önkormányzati rendelete rendelkezéseire – a 
feltételek biztosítása esetén, bérleti szerződés alapján bérbe adni, amennyiben a bérbeadás jogszabályba 
nem ütközik, vagy az intézmény által folyatatott tevékenységet nem sérti vagy zavarja. 

 
b) ingóvagyon: 

Leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 
 
 
Záradék: 
 

1. Gyáli Tulipán Óvoda Alapító Okiratát Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 125/2014. 
(VIII.27.) sz. határozatával 2014. szeptember 1. napjával hagyta jóvá. 

2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen Alapító Okirat kiadásával egyidejűleg az 
Intézmény részére a 93/2013. (IV. 25.) sz. határozattal jóváhagyott és egyben egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratot 2014. augusztus 31-ei hatállyal visszavonta. 

 
 
G y á l, 2014. augusztus 27. 
 
 
 Rozgonyi Erik Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 
 
Záradék: 
 
Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalása és a 12. ponthoz tartozó szöveg törlése 2014. október 31. 
napján megtörtént a ……/2014. (X.30.) sz. határozat alapján. 
 
Gyál, 2014. október 31. 
 Rozgonyi Erik Pápai Mihály 
 címzetes főjegyző polgármester 
 
 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a KMOP-4.7.1-13-2013-0009 kódszámú ASP 
csatlakozási projekt szolgáltatás bevezetéséhez szükséges 
tevékenységek végzésére partner kiválasztására Gyál városra 
vonatkozóan 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Gyál – Mogyoród – Gomba – Tápiószecső - Tápióság Önkormányzatainak Konzorciuma (a továbbiakban 
Konzorcium) az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Programjának KMOP-4.7.1-13 tárgyú 
pályázati felhívására KMOP-4.7.1-13-2013-0009 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a 
Támogató Regionális Operatív Program Irányító Hatósága a 2014. április 1-én kelt, K-2014-KMOP-4.7.1-13.-
0017353/136 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. 
 
 
A pénzügyi fedezet az ASP csatlakozás megvalósítására irányuló konzorciumi szerződés 3.3 pontjában 
részletezett pénzügyi terv 3. pontjában - a támogatásból - fog rendelkezésre állni, mindösszesen brutttó 
8.928.100 - Ft összegben. 
 
Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, Gyál Város Önkormányzata három 
ajánlatot kért és kapott melyek az alábbiak: 
 

Cég neve Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár 

BlueField Kft. 
1122. Bp., Ráth György u. 56. 
(Adószám: 14110968-2-43):  

7.030.000,- Ft 8.928.100,- Ft 

Prompt C.C. Kft 
1028 Bp., Bujdosó köz 7/a 
(Adószám:12749252-2-41) 

7.270.000,- Ft 9.232.900,- Ft 

Clarmont Kft. 
1045 Bp., Tüköry u. 3. 
(Adószám:13730848-2-41) 

7.600.000,- Ft 9.652.000,- Ft 

 
A fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot a BlueField Kft. 1122. Bp.,Ráth György u. 56. 
 (Adószám: 14110968-2-43) adta. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
 
Határozati javaslat:  
 

1.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-4.7.1-13-2013-0009 
kódszámú „ASP csatlakozási projekt szolgáltatás bevezetéséhez szükséges tevékenységek ellátására 
Gyál városban”  beszerzés nyertesének a legkedvezőbb ajánlatot tevő, BlueField Kft. 1122. Bp., Ráth 
György u. 56. (Adószám: 14110968-2-43) céget választja. 

2.) A pénzügyi fedezet a KMOP-4.7.1-13-2013-0009 kódszámú nyertes pályázati támogatásban a Gyál 
városra tervezett részben áll rendelkezésre. 

3.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős:  Pápai Mihály polgármester 
 



 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik c. főjegyző 
 
Gyál, 2014. október 14. 

 
 
 

    
 Pápai Mihály  

polgármester 
 
 

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

    
 Diera Éva 

Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 









































AJANLAT

GyátVáros Önkormányzata részére a

,,KMOP-4.7.1-13-2013-0009 kódszámú ASP csatlakozási projekt keretében szolgáltatás bevezetéséhez
szükséges tevékenységek végzésére Gyál városban,"

ajánlatkérésle

Prompt C.C. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1028 Budapest Bujdosó köz7la

2014. október 10.



Tisztelt Polgármester úr!

Köszönjük az ajánlattétellel kapcsolatos megkeresésüket és az ,,ASP csatlakozási prolekt keretében szolgáltatás

bevezetéséhez szükséges tevékenységek végzésére Gyál városában szeződéskötéstől 2015.05.31-ig ,,

projektben az ASP Csatlakozási Kézikönyv és az ajánlatkérés mellékletét képező táblázatszerinti feladatok

ellátására a következő ajánlatot tesszük:

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Cégjegyzék száma:

Adószám:

Kapcsolattartó személy neve :

Elérhetóségek:

Prompt C.C, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1028 Buflapest Bujdosó köz7la

01 -09-701 61 7

12749252-3-41

soltész Attila

+36 20 365 8548, mail&solteszatlila.hu

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 7,270.000,- HUF, azaz nettó hétmillió-kettőszázhetven ezer forint,
összeg részletezve ajánlatunk 1. sz. me!lékletében olvasható

Az ajánlat érvényessége 30 nap.

Budapest, 2014. október 10.

Prompt C.C.

l,a-ru_
(.i"rr,.oói'.ri ó, Sróiö ártáio rtt

soltész Attila
ügyvezető
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1.

Ajánlattevő neve:

Kapcsolattartó neve:

Aján lattevő székhelye :

Ajá n lattevő telefonszáma :

Ajá n lattevő telefaxszáma :

Ajánlattevő elektron ikus
levélcíme:

AJANLAT

Bluefield Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Kott Ferenc

1122 Budapest, Ráth György utca 56.

+36 1 391 0321

+36 1 391 0321

kott.ferenc@ bluefield. h u

2. Az ajánlat tárgya: ,Az ASP csatlakozási projekt keretében szolgáltatás
bevezetéséhez szükséges tevékenységek végzésére Gyál városban szerződéskötéstől
2015.06.30-ig az ASP €satlakozási Kézikönyvben részletezett feladatok és a mellékelt
táblázat szerint."

Nettó ajánlati ár: 7.030.000, - Ft, azaz hétmillió-harmincezer forint

3. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat annak benyújtását követő 30 napig fenntartjuk.

Kelt: Budapest, 20].4. október ].3.

cégszerű aláírás
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Gyál Város Önkormányzata 

2360 Gyál 

Kőrösi út 112.-114. 

 

Tárgy: Ajánlat 

 

 

 

 

Tisztelt Ajánlatkérő!  

A „KMOP-4.7.1-13-2013-0009 kódszámú ASP csatlakozási projekt keretében szolgáltatás 

bevezetéséhez szükséges tevékenységek végzésére Gyál városban.” tárgyú beszerzési eljárás 

keretében érkezett ajánlatkérésükre a CLARMONT I.S. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(cím: 1054 Budapest, Tüköry utca 3. cégjegyzékszám: 01-09-870288) a következő ajánlatot 

adja:  
  

 

 

Migráció költsége:    4.640.000 Ft + ÁFA   azaz bruttó 5.892.800 Ft 

Igazgatásszervezési támogatás:    1.760.000 Ft + ÁFA   azaz bruttó 2.235.200 Ft 

Információ- és adatbiztonsági audit és 

sérülékenység-vizsgálat elvégzése, 

szabályzat kialakítása, IT biztonsági 

továbbképzés: 

   1.200.000 Ft + ÁFA   azaz bruttó 1.524.000 Ft 

 

 

MIND ÖSSZESEN 7.600.000 Ft + ÁFA   azaz bruttó 9.652.000 Ft 

 

 

Az ajánlatunk 30 napig érvényes. 

 

 

Budapest, 2014. október 13. 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Tapodi Mihály 

    ügyvezető 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a KMOP-4.7.1-13-2013-0009 kódszámú ASP 

csatlakozási projekt projektmenedzsmentjének 
kiválasztására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Gyál – Mogyoród – Gomba – Tápiószecső - Tápióság Önkormányzatainak Konzorciuma (a továbbiakban 
Konzorcium) az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Programjának KMOP-4.7.1-13 tárgyú 
pályázati felhívására KMOP-4.7.1-13-2013-0009 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a 
Támogató Regionális Operatív Program Irányító Hatósága a 2014. április 1-én kelt, K-2014-KMOP-4.7.1-13.-
0017353/136 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. 
 
A Konzorcium tagjai továbbá megállapodást kötöttek a Projekt megvalósításával kapcsolatos 
projektmenedzsment szolgáltatás tárgyú beszerzési eljárás lefolytatására.  
 
A beszerzési eljárásban a Konzorciumvezető Gyál Város Önkormányzata szerepel ajánlatkérőként (a 
továbbiakban: Ajánlatkérő), a bíráló bizottságban a Konzorcium többi tagjának képviselői szavazati jog nélkül 
(megfigyelői státuszban) jogosultak részt venni.  
 
A pénzügyi fedezet az ASP csatlakozás megvalósítására irányuló konzorciumi szerződés 3.3 pontjában 
részletezett pénzügyi terv 1., 5., 9., 13., 17. pontjaiban - a támogatásból - fog rendelkezésre állni, mindösszesen 
3.429.000 - Ft összegben. 
A konzorciumi szerződés 3.3 pontja szerint: „ A kötelezettségvállalás azonban közös beszerzés esetén is minden 
érintett tag részéről megtörténik, azaz valamennyi érintett tag 

- aláírja a létrejövő vállalkozói szerződést, 
- megjelenik a megrendelői/megbízói oldalon,  
- az egyes tagokat érintő részek arányában a számlák a saját nevükre szólnak.” 

 
Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, Gyál Város Önkormányzata, mint 
konzorciumvezető, három ajánlatot kért és kapott melyek az alábbiak: 
 

Cég neve Nettó ajánlati ár Bruttó ajánlati ár 

Stacioner Kft.  
1029. Bp., Báthory u. 11. 
(Adószám: 12621448-3-41) 

3.300.000,- Ft 4.191.000,- Ft 

BlueField Kft. 
1122. Bp., Ráth György u. 56. 
(Adószám: 14110968-2-43) 

2.700.000,- Ft 3.429.000,- Ft 

VMC Consulting Kft. 
1147. Bp., Jávorka Á. u. 47. fsz.1. 
(Adószám: 14938757-2-42) 

2.860.000,- Ft 3.632.200,- Ft 

 
A fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot a BlueField Kft. 1122. Bp.,Ráth György u. 56. 
 (Adószám: 14110968-2-43) adta. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
 



 
Határozati javaslat:  
 

1.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyál – Mogyoród – Gomba – Tápiószecső - 
Tápióság Önkormányzatainak konzorciumvezetője úgy dönt, hogy a KMOP-4.7.1-13-2013-0009 
kódszámú ASP csatlakozási projekt projektmenedzsmentjének ellátására a legkedvezőbb ajánlatot tevő, 
BlueField Kft. 1122. Bp., Ráth György u. 56. (Adószám: 14110968-2-43) céget választja. 

2.) A pénzügyi fedezet a KMOP-4.7.1-13-2013-0009 kódszámú nyertes pályázati támogatásban áll 
rendelkezésre, azzal a kiegészítéssel, hogy „ A kötelezettségvállalás közös beszerzés esetén is minden 
érintett tag részéről megtörténik, azaz valamennyi érintett tag 

  - aláírja a létrejövő vállalkozói szerződést, 
  - megjelenik a megrendelői/megbízói oldalon,  
  - az egyes tagokat érintő részek arányában a számlák a saját nevükre szólnak.” 

3.) felhatalmazza a konzorciumvezető polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős:  Pápai Mihály konzorciumvezető polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik c. főjegyző 
 
Gyál, 2014. október 14. 

 
 

    
 Pápai Mihály  

polgármester 
 
 
 
 

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

    
 Diera Éva 

Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
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1.

Ajánlattevő neve:

Kapcsolattartó neve:

Ajánlattevő székhelye :

Ajánlattevő telefonszá ma:

Ajánlattevő telefaxszáma :

Ajá n lattevő elektron ikus
levélcíme:

AJÁNLAT

Bluefield SzoIgáltató és Kereskedelmi Kft.

Kott Ferenc

1122 Budapest, Ráth György utca 56,

+36 1 391 0321

+36 1 391 0321

kott.fere n c@ bl u ef iel d. h u

2. Az ajánlat tárgya: ,,A KMOP-4.7.L-L3-2O13-0009 kódszámú ASP csatlakozási
projekt projektmenedzsmentjének e!látása a települések felhatalmazása alapján: Gyál -
Mogyoród - Gomba - Tápiószecső - Tápióság Önkormányzatainál az ajánlatok
elbírálását követően, szerződéskötéstől a proiekt'megvalósulásái8."

Nettó ajánlati ár: 2.700.000,- Ft, azaz kettőm i l l ió-hétszázeze r fori nt

3. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat annak benyújtását követő 30 napig fenntartjuk.

Kelt: Budapest, 2014, október 13.

cégszerű aláírás
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Tárgy: Javaslat a Gy.T.H. Gyál és Térsége 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetői 
munkakörére vonatkozó pályázat kiírására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 59/2013. (III. 28.) sz. határozatával megalapította a 
Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: Kft.) 
és a 60/2013.(III.28.) sz. határozatával határozatlan időtartamra, díjazás nélkül Zsigovits Gábort bízta meg az 
ügyvezetői feladatok ellátásával.  
 
Zsigovits Gábor a Kft. beindításával, a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges engedélyek 
beszerzésével, a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításával és a Kft. feladatvégzésének megkezdésével 
elvégezte a legszükségesebb teendőket, a Kft. ügyvezetőjének már egy működő cég mindennapjait kell 
igazgatnia. Zsigovits Gábor a Kft. ügyvezetése mellett ellátja a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. és a Gyáli-Városgazda Kft. ügyvezetői tisztségét is, amelyek egyre nagyobb szerepet kapnak az 
önkormányzati feladatellátásban, így ügyvezető úrnak egyre kevesebb ideje marad a Kft. ügyeinek intézésére, 
melyet már több ízben jelzett, azonban az önkormányzati választások miatt csak most kerülne sor az új 
ügyvezető kiválasztására.   
 
Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására a jelen előterjesztés 
melléklete szerinti pályázatot írja ki, amely eljárás eredményessége esetén a jelenlegi ügyvezető megbízását meg 
kell szüntetni.  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és 
elfogadására! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a jelen előterjesztés mellékleteként feltüntetett pályázatot 
írja ki a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői 
munkakörének a betöltésére és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
         
Az előterjesztést készítette:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2014. október 20.  
 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 



Pályázat a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére 

 
Pályázati kiírás 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gy.T.H. Gyál és Térsége 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114., 
továbbiakban: Társaság) ügyvezetői munkakörének betöltésére. 
 
A Társaság Gyál Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) egyszemélyes 
tulajdonában lévő gazdasági társaság. 
 
A Társaság főbb tevékenységi köre, feladatai: hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása Gyál 
városában. 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében a Társaság az alábbi tevékenységet folytatja 
közbeszerzési eljárás során kiválasztott alvállalkozó igénybevételével: 

-  a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, elszállítását, kezelését,  
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény 

fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatást. 
 

Az ügyvezető feladata: 
Az ügyvezető a feladatokat megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében látja el, a Társaságot 
egyszemélyi felelős vezetőként irányítja a megbízási/munkaszerződésben, az Alapító Okiratban és az 
alapítói határozatokban rögzítettek szerint. 
 
A jogviszonyra vonatkozó egyes paraméterek: 
A jogviszony időtartama:  határozatlan idejű, munkaviszony esetén 3 hónap próbaidővel.  
Foglalkoztatás jellege:   teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye:   a Társaság székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
A munkába lépés napja:  a munkakör 2015. január 1-től tölthető be. 
Bérezés: a megbízási díj, ill. a munkabér megállapítása a felek közötti 

megállapodás alapján történik.  
 
Pályázati feltételek: 
 cselekvőképesség, 
 büntetlen előélet, 
 felsőfokú környezetvédelmi, gazdasági vagy műszaki végzettség. 

 
A pályázat elbírálása során előnyt jelent: 
 szakirányú (hulladékgazdálkodási) munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, 
 önkormányzati településüzemeltetési területén működő társaság vezetőjeként szerzett szakmai 

gyakorlat, 
 közbeszerzési jártasság, 
 pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat, 
 helyismeret. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 részletes szakmai önéletrajz, 
 szakmai vezetői program, 
 nyilatkozat a foglalkoztatás módjáról, 
 a megbízási díjjal/munkabérrel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos elképzelések, 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
 a képesítést és az előnyt jelentő kompetenciákat igazoló okiratok egyszerű másolata, 



 a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:115.§-a alapján tett összeférhetetlenségi nyilatkozat,  
 nyilatkozat arról, hogy a pályázó két éven belül megszűnt olyan közhasznú szervezetnél nem 

töltött be annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely 
az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, 

 nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők 
megismerhetik.  

 
A pályázat benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos egyéb információk: 
A pályázat benyújtásának határideje:   2014. november 17. 
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot Gyál Város Polgármesterének címezve, 

postai úton (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) vagy 
személyesen a Polgármesteri Hivatalban lehet 
benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „ügyvezetői 
pályázat”. 

A pályázat elbírálásának a módja, rendje: a döntést Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint alapító a pályázat benyújtási 
határidejének lejártát követő ülésén, a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság, valamint a Környezetvédelmi és 
Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján, nyilvános 
ülésen, minősített többséggel hozza meg. A döntésről 
a pályázók írásbeli értesítést kapnak.  

A pályázati kiírás közzétételének helye:  - az Önkormányzat honlapja (www.gyal.hu) 
 - az Önkormányzat hivatalos lapja: az Új Gyáli Újság 
 - Williams Televízió 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan tájékoztatást nyújt: Pápai Mihály polgármester, telefonszám: 
06/29/540-932 
 
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné 
nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja 
elbírálás alá. Minden pályázó a saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a 
pályázat elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít meg. A 
pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve 
kötelezőnek elfogad.  
 
Gyál, 2014. október 30. 
 
 

Pápai Mihály 
Gyál Város Önkormányzata 

 

http://www.gyal.hu/


 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Liliom óvoda felújítása” tárgyú 
beruházás engedélyezési tervének elfogadására 

 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Gyáli Liliom Óvoda (2360 Gyál, Liliom utca 13-15.) a mai kor követelményeinek részben felel csak meg, 
korszerűsítésre, felújításra szorul, ennek megvalósítására a Képviselő-testület korábban kifejezte szándékát. 
 
A fentiek megvalósításának első lépéseként a szükséges tervek elkészítését a Képviselő-testület 108/2014. 
(VI.26.) sz. határozatában megszavazta, a tervek elkészítésével Bor Tamás tervezőt bízta meg. 
 
A tanulmánytervek az igények szerint elkészültek, és ezek után készítette el a tervező az engedélyezési 
tervdokumentációt. 
 
 

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

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

1. elfogadja, „Liliom óvoda felújítása” tárgyú beruházás engedélyezési tervét, és felkéri a tervezőt az 
alapján az engedélyeztetés lefolytatására. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2015. január 15. 
Felelős:  Polgármester 
 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kristóf Zoltán  
 
 

Gyál, 2014. október 16. 
 

 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
 
 
Melléklet: Liliom óvoda engedélyezési terv, alaprajz 
  Liliom óvoda engedélyezési terv, látványtervek (később kiküldendő) 
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FEDETT DOLGOZÓI BICIKLITÁROLÓ

SZÜLŐI BICIKLITÁROLÓ ZÁRT GYERMEK BICIKLI-, ÉS MOTORTÁROLÓ

3.05
Közlekedő

greslap
12,4 m2

2.18
Kocsimosó/tároló

greslap
9,6 m2

2.17
Mosogató-lerakó

greslap
8,4 m2

2.02
Gy. mosdó

greslap
18,2 m2

2.01
Gy. öltöző

greslap
18,8 m2

2.13
Wc

greslap
1,5 m2

2.15
Tak.szer.
greslap
2,3 m2

2.14
Wc

greslap
1,8 m2

2.16
Tálaló-melegítő

greslap
8,7 m2

3.18
Csoportszoba

parketta
50,4 m2

3.19
Csoportszoba
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3.20
Csoportszoba
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1.11
Csoportszoba

parketta
60,0 m2
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Lépcső
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33,3 m2
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18,3 m2

K.15
Vezetői iroda
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2,9 m2
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Sportszertár
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2.19
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P.01
Általános raktár
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16,8 m2

P.02
Gépészet

greslap
26,0 m2

P.03
Közlekedő

greslap
24,9 m2
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greslap
12,6 m2
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3.05
Közlekedő

greslap
12,4 m2

2.18
Kocsimosó/tároló

greslap
9,6 m2

2.17
Mosogató-lerakó

greslap
8,4 m2

2.02
Gy. mosdó

greslap
18,2 m2

2.01
Gy. öltöző

greslap
18,8 m2

2.13
Wc

greslap
1,5 m2

2.15
Tak.szer.
greslap
2,3 m2

2.14
Wc

greslap
1,8 m2

2.16
Tálaló-melegítő

greslap
8,7 m2

3.18
Csoportszoba

parketta
50,4 m2

3.19
Csoportszoba

parketta
50,1 m2

3.20
Csoportszoba

parketta
50,1 m2

3.22
Csoportszoba

parketta
50,1 m2

2.20
Közlekedő

greslap
46,2 m2

3.17
Közlekedő

greslap
4,9 m2

3.15
Közlekedő

greslap
2,4 m2

3.16
Közlekedő

greslap
48,5 m2

3.03
Gy. öltöző

greslap
21,9 m2

3.10
Gy. öltöző

greslap
24,4 m2

3.13
Gy. öltöző

greslap
11,6 m2

3.04
Gy. mosdó

greslap
17,1 m2

3.11
Gy. mosdó

greslap
11,3 m2

3.12
Gy. mosdó

greslap
10,8 m2

1.05
Nevelői Wc

greslap
0,9 m2

2.03
Nevelői Wc

greslap
0,9 m2

3.09
Raktár
greslap
4,8 m2

K.05
Tornaszoba

parketta
60,0 m2

K.09
Mozg. wc

greslap
4,5 m2

1.07
Logopédia/szülői fogadó

greslap
24,0 m2

2.23
Csoportszoba

parketta
60,0 m2

2.22
Csoportszoba

parketta
60,0 m2

2.21
Csoportszoba

parketta
60,0 m2

2.12
Tech.szem. ölt.

greslap
6,2 m2

2.11
Mosdó
greslap
4,0 m2

2.05
Gy. öltöző

greslap
15,6 m2

3.01
Karbantartó műhely

greslap
24,8 m2

2.10
Szem. ölt.

greslap
7,4 m2

2.09
Mosdó
greslap
4,8 m2

2.19
Közlekedő

greslap
19,6 m2

1.02
Gy. öltöző

greslap
15,6 m2

1.03
Gy. mosdó

greslap
15,2 m2

1.04
Gy. mosdó

greslap
17,4 m2

1.06
Gy. öltöző

greslap
20,0 m2

1.08
Közlekedő

greslap
61,0 m2

1.09
Csoportszoba

parketta
60,0 m2

1.10
Csoportszoba

parketta
60,0 m2

1.11
Csoportszoba

parketta
60,0 m2

2.04
Gy. mosdó

greslap
15,2 m2

K.03
Közlekedő

greslap
27,3 m2

K.02
Előcsarnok-közlekedő

greslap
166,9 m2

2.01
Szélfogó
greslap
9,3 m2

1.01
Fejlesztő
greslap
24,0 m2

2.08
Szem. ölt.

greslap
4,3 m2

2.07
Mosdó
greslap
3,5 m2

2.07
Mosdó
greslap
3,6 m2

2.08
Szem. ölt.

greslap
8,1 m2

2.07
Felnőtt étkező

greslap
12,1 m2

3.14
Sókamra
greslap
12,5 m2

3.17
Wc

greslap
2,3 m2

3.21
Orvosi szoba

greslap
18,1 m2

3.22
Elkülőnítő

greslap
8,7 m2

K.11
Lépcső
greslap
6,2 m2

K.13
Könyvtár/nevelői szoba

greslap
33,3 m2

K.16
Óvodatitkár
lam.parketta

18,3 m2

K.14
Vezető hely. iroda

lam.parketta
18,3 m2

K.15
Vezetői iroda
lam.parketta

18,3 m2

K.12
Közlekedő

greslap
23,8 m2

K.07
Kerti wc
greslap
2,9 m2

K.06
Sportszertár

greslap
16,8 m2

K.08
Kerti játék tároló

greslap
13,5 m2

3.07
Külső wc

greslap
2,0 m2

3.06
Wc-Tak.szer.

greslap
5,2 m2

2.25
Szárító
greslap
9,5 m2

2.24
Mosó-vasaló

greslap
13,0 m2

2.25
Elektr.h.
greslap
3,5 m2

2.19
Közlekedő

greslap
10,7 m2

P.01
Általános raktár

greslap
16,8 m2

P.02
Gépészet

greslap
26,0 m2

P.03
Közlekedő

greslap
24,9 m2

K.02
Élővilág-sarok

greslap
12,6 m2



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a „Liliom óvoda felújítása” 
tárgyú munka műszaki ellenőrének kiválasztására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Gyáli Liliom Óvoda (2360 Gyál, Liliom utca 13-15.) 3 épületben folytatja tevékenységét. Ezek közül a két 
csoportot magában foglaló, 1970-es években épült épület állapota jelentősen leromlott, abban a biztonságos 
óvodai nevelési tevékenység a kor követelményeinek, és a hatályos előírásoknak megfelelő feltételei már egyre 
nehezebben biztosíthatóak. 
 
Az óvodai nevelés biztonságos és az igényeknek megfelelő ellátása érdekében szükséges a mindhárom épületet 
magában foglaló új koncepció kidolgozása. A csoportszobák, a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, és a 
szintén az épületben található irodák megfelelő elhelyezésének megtervezésére a Képviselő-testület kifejezte 
szándékát. 
 
A fentiek megvalósításának első lépéseként a szükséges tervek elkészítése a Képviselő-testület 108/2014. 
(VI.26.) sz. határozata alapján folyamatban van. 
A megvalósítás következő lépése a kivitelezés műszaki ellenőrzését, és a tervek bírálatát végző cég kiválasztása. 
 
A műszaki ellenőrzés és tervbírálat elvégzésére a következő cégek adtak ajánlatot: 

1. Mélyépterv International Kft.  3 500 000 + Áfa 
2. Vill-Tech Dual Kft.   3 850 000 + Áfa 
3. Volmer Kft.    3 200 000 + Áfa 

 

A beérkezett ajánlatok az előterjesztés mellékletei, ezek közül a Volmer Kft. ajánlata a legkedvezőbb. 
 

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 Volmer Kft. ajánlatát és a „Liliom óvoda felújítása” tárgyú munkához szükséges műszaki 
ellenőrzés és tervbírálat elvégzésére szerződést kíván vele kötni az ajánlatban szereplő 3 200 000 + Áfa 
összegért. 

2. a fentiekre 2014. évi költségvetésében az általános tartalék terhére, valamint a 2015. évi 
költségvetésében biztosítja a szükséges fedezetet. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kristóf Zoltán 
 
 

Gyál, 2014. október16. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

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

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: Árajánlatok (3 db) 









 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” tárgyú 

pályázathoz eszközbeszerzés 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 „Gyál Város Önkormányzata – KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program” 
megnevezésű projekt megvalósítására irányuló eszközbeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság 35/2014 (III.19.) sz. határozata alapján megindításra került, a felhívás nyílt eljárásban jelent 
meg. 
 
A 2014.09.30-i végső ajánlattételi határidőig 7 darab végső ajánlat érkezett a következő cégektől: Hévszerviz 
Szolgáltató Kft., RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft., IDEA CONTACT 
Kft., Hi-Tech Műszertechnikai Kft., RF-IT Hungary Kft., Green Way Hungary Zrt., JRK Waste Management 
s.r.o.. Ezek bontásának adatai a bontási jegyzőkönyvben szerepelnek.  
 

A kiküldött hiánypótlási felhívásokra érkezett dokumentumok alapján a Bíráló Bizottság, ill. a Közbeszerzési 
Munkacsoport közbeszerzés lezárására vonatkozó javaslatát a szakvélemény és döntési javaslat tartalmazza. 
 

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

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

1. elfogadja, a „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program – eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
írásbeli szakvélemény és döntési javaslatában szereplőeket, és az alábbiakat, mint legkedvezőbb 
ajánlattevőket hirdeti nyerteseknek: 

2. I. rész vonatkozásában szerződést kíván kötni az IDEA CONTACT Kft., és P. HENKEL GMBH. közös 
ajánlattevőkkel az ajánlatukban szereplő 69 920 000,- Ft+ÁFA összegért. 

3. II. rész vonatkozásában szerződést kíván kötni a JRK Waste Management s.r.o.-val az ajánlatában 
szereplő 6 772 500,- Ft+ÁFA összegért. 

4. III. rész vonatkozásában azerződést kíván kötni az RF-IT Hungary Informatikai, Kereskedelmi és 
Tanácsadó Kft.-vel az ajánlatában szereplő 19 618 000,- Ft+ÁFA összegért. 

5. IV. rész vonatkozásában szerződést kíván kötni az RF-IT Hungary Informatikai, Kereskedelmi és 
Tanácsadó Kft.-vel az ajánlatában szereplő 1 750 000,- Ft+ÁFA összegért. 

 
6. elfogadja, hogy a szakvélemény és döntési javaslat alapján az érvénytelen ajánlattevők neve: 

Hévszervíz Szolgáltató Kft., Hi-Tech Műszertechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., GREEN WAY 
HUNGARY Zrt. 

 
7. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
8. Jelen határozat hatályosulásának feltétele a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 azonosító számú pályázatban 

Közreműködő Szervezet, ill. a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által a közbeszerzési eljárás, és 
annak lezárásának jóváhagyása, az erről szóló tanúsítvány kiállítása. 

 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős:  Munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 



 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 

 
 
Gyál, 2014. október 22. 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
 
Melléklet: 
  Bontási jegyzőkönyv 
  Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat 
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Tárgy: 
Gyál Város Önkormányzat 
Adásvételi szerződés eszközök beszerzésére, a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0009 számú, „Gyáli Hulladék-
gazdálkodási Program” megnevezésű projekt megvalósulása keretében. 
tárgyú közbeszerzési eljárása 
TED azonosító: eljárást megindító hirdetmény 2014/S 153-274372 (12/08/2014) 
 

Szakvélemény és döntési javaslat 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Gyál Város Önkormányzata, 2360 Gyál, Kőrösi út 112–114. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
1. rész: 8 000 db 240 l-es kerekes hulladékgyűjtőedény, becsült érték nettó 76 000 000 HUF. 
Szabvány: MSZ EN 840-1 valamint rendelkezzen RAL-GZ 951/1 tanúsítvánnyal. 
Alkalmas legyen mindennemű kommunális hulladék tárolására. 
Formai követelmény: kerekes (2 db min. 200 mm, tömör gumi) hulladékgyűjtő edény, teljes egészében (anyaga, 
formai követelmények, stb.) feleljen meg az MSZ EN 840-1es szabványnak. 
Színe: sárga. 
Az edényt felirattal is el kell látni! 
Felirat: Ajánlatkérő logo-ja, továbbá hasznosítható hulladék. 
Alapanyaga: újra feldolgozható HDPE, kadmiumot nem tartalmazhat. 
Az UV sugárzásnak, a vegyi- és biológiai behatásoknak, valamint az alacsonyabb (fagy min. –20 °C) és 
magasabb (+ 40 °C) légköri hőmérsékleteknek ellenálljon. 
Az edény önsúlya minimum 13 kg 
Az edény terhelhetősége minimum 95 kg 
Belső felülete sima felületű legyen, mely megakadályozza a hulladék lerakódását a tartály belső falára. 
2. rész: 700 db házi komposztáló, becsült érték nettó 7 000 000 HUF. 
Szabvány: az NF Environment követelményeknek megfelelő. Rendelkezzen független szervezet által kiállított 
tanúsítvánnyal, mely bizonyítja az alapanyag UV stabilitását, illetve a nehézfém koncentráció < 100 ppm. 
Az edény térfogata min. 500 liter. 
Alkalmas legyen mindennemű kommunális hulladékba kerülő biológiailag lebomló anyag mennyiségének 
csökkentésére, komposzt előállítására. 
Az érési folyamatban lévő komposzt kezelése, az érés folyamatainak irányítása a felhasználók számára a lehető 
legegyszerűbb legyen. 
Alapanyag: újra feldolgozható, UV stabilizált polipropilén vagy természetes anyagú (fa, fém), vegyi- és biológiai 
behatásoknak, alacsony (min. –20 °C) és magasabb (+ 40 °C) hőmérsékleteknek ellenálló 
Színe: fekete, zöld vagy fa illetve fém természetes színe. 
Formai követelmény: 
Alapterülete max. 1 000 x 1 000 mm 
Magasság: max. 1 000 mm 
3. rész: 
3 db RFID (olvasó, infrakapu, szoftver), becsült érték nettó 6 300 000 HUF. 
Tehergépjárműre szerelt RFID olvasó rendszer és központi szerver adatrögzítéshez. 
Funkció: Hulladékgyűjtő tehergépjárműre szerelt RFID UHF olvasó berendezés, mely a kapcsolódó optikai kapu 
jelére képes kiolvasni az éppen ürített hulladékgyűjtő edényeken elhelyezett RFID azonosítók adatát, a kapott 
adatokat pedig továbbítja egy központi szerver felé. 
A rendszer részei: 
RFID antenna 
Adatgyűjtő berendezés 
Optikai kapu 
Szerver 
Szerver oldali szoftver 
RFID antenna jellemzők: 
Gyűjtő járműre fixen rögzített antenna 
Minimum olvasási távolság 3 m 
Időjárásálló kivitel 
Adatgyűjtő berendezés jellemzők: 
GPRS adatkapcsolat a szerverrel 
Antenna által érzékelt események (olvasott RFID transzponderek) rögzítése. 
GPS adatok vétele a járműbe szerelt (külső), vagy az adatgyűjtő részét képező (belső) helymeghatározó 
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rendszertől, ezen adatok rögzítése az antennák által olvasott eseményekhez 
Elegendő tárolókapacitás 72 órányi adatrögzítésre arra az esetre, ha külső hiba miatt nem jönne létre GPRS 
kapcsolat a szerverrel. 
Optikai kapu jellemzők: 
A gyűjtőjármű hátuljára szerelt kapu feladata, hogy minden 100 x 100 mm-nél nagyobb tárgy áthaladása esetén 
jelet adjon az adatgyűjtő berendezésnek, amely ennek hatására az antenna segítségével megpróbálja leolvasni a 
hatókörben lévő transzpondereket. 
Időjárásálló, ütésálló kivitel 
Szerver jellemzők: 
Feladata az adatgyűjtők által rögzített adatok tárolása és további adatkezelés, feldolgozás hátterének biztosítása 
Technikai minimum paraméterek: 
Dedikált szerver hardver, 4 GB RAM, 600 GB HDD (RAID5 vagy RAID10), 2.5 GHz Intel Xeon CPU (4 core), 
Szerveroldali szoftver: 
Feladata a tárolt adatok megjelenítése, riportigény kielégítése. 
A webkiszolgálón lévő alkalmazást a felhasználók böngészőből érhetik el. (Internet Explorer 8.0 támogatás) 
Jogosultságkezelés a felhasználók által látható adatok egyedi korlátozására. 
Térképes megjelenítés az ürített edények helyére vonatkozólag. 
Listaszerű megjelenítés az eseményekről. 
Szűrési lehetőség (dátumtól-dátumig, jármű, partner, cím, stb.) 
Lista a nem azonosított (fekete) ürítésekről, helyéről, gyakoriságáról 
Lista az azonosított ürítésekről (partnerenkénti összegzési lehetőséggel) 
Automatikus adatkapcsolat lehetősége AXAPTA vállalatirányítási rendszerben tárolt adatok olvasásához 
16 100 db chip 
Egyedi RFID azonosító címkék (chip) 
Funkció: Egyedi azonosítást lehetővé tévő passzív UHF RFID tag, mellyel a hulladékgyűjtő edények 
egyértelműen azonosíthatóak. 
Technológia: 
Passzív UHF RFID transzponder 
Jellemzők: 
Műanyag hulladékgyűjtő edényre helyezhető 
Méret: Maximum 150 x 30 mm 
Egyedi, nem módosítható azonosítóval rendelkezik 
Leolvasási távolság legalább 3 m 
Egyedi külső kialakítás (céglogóval ellátott külső felület) 
Időjárási körülményeknek (hőmérséklet, csapadék, fagy, UV) ellenálló kivitel. 
Rögzíthetőség: 
Öntapadó réteggel rendelkező vékony „matrica” vagy 
Két oldalt popszegeccsel rögzítendő, nagyobb fizikai igénybevételnek ellenálló tokozott transzponder 
A rögzítés ne legyen oldható, csak roncsolással 
A rögzítés módja is legyen ellenálló a fenti időjárási körülményeknek 
A rögzítés helyét az edényzet ürítésére való tekintettel kell meghatározni úgy, hogy az ürítés ne okozzon kárt az 
RFID chipekben, de az azonosítás se akadályozza 
2 db kézi programozó becsült érték 20 820 000 HUF. 
RFID UHF kézi programozó, olvasó 
Funkció: RFID UHF olvasóval ellátott kézi számítógép, mellyel az RFID transzponderek adata kiolvasható, 
illetve írható. 
Jellemzők: 
Passzív UHF RFID transzponderek olvasására képes antennával szerelt. 
CPU: 700 MHz vagy gyorsabb. 
1D vonalkód olvasó. 
Hálózat: Vezeték nélküli kapcsolódás (WLAN 802.11b/g). 
Hálózat: Bluetooth. 
Szélessávú mobil adatkapcsolat (HDSPA) 
Globális helymeghatározó rendszer 
Memória: 256 MB vagy több 
Bővíthetőség: SD vagy Micro SD memóriakártya támogatás, SIM kártya támogatás 
Akkumulátor: 8 órás munkavégzést lehetővé tevő legalább 3 000 mAh akkumulátor. 
Pisztoly markolat a könnyebb kezelhetőségért lehetőleg akkumulátor bővítéssel. 
Képernyővédő folia 
Érintőképernyő legalább 3.5” mérettel, legalább QVGA felbontással 
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Fényképező funkció: legalább 3 megapixeles, vaku képes 
Operációs rendszer: Windows, CE NET 5.0 vagy újabb 
Csepp és porálló, szigetelt kivitel 
Opcionális ütés/rázkódás csökkentő gumiréteg 
Kiegészítők: 
220 V-os, magyar szabványnak megfelelő töltőkábel, adapter, esetleg ezeket magába foglaló bölcső. 
USB szinkronkábel számítógéphez 
Szivargyújtós autós töltő 
4. rész: 2 db optimalizáló informatikai rendszer, becsült érték nettó 2 000 000 HUF. 
Globális helymeghatározóval ellátott járműfelügyeleti és járatoptimalizáló rendszer a járműflotta mozgásának 
ellenőrzésére, illetve az útvonalak optimalizálására. 
Funkció: A járműflotta költségeinek alacsonyan tartása érdekében lehetővé teszi a járművek által megtett 
útvonalak valós időben történő illetve utólagos ellenőrzését (megfelelő helyen, időben állt-e ki a jármű, történt-e 
ismeretlen helyen ürítés, üzemanyagszint változása, stb.), illetve a bejárandó útvonal megtervezésével idő és 
üzemanyag-megtakarítást tesz lehetővé. 
A rendszer részei: 
Tehergépjárműre szerelt helymeghatározó eszköz 
Központi szerver 
Szerver oldali alkalmazás 
Szerver 
Tehergépjárműre szerelt helymeghatározó eszköz: 
CANBUS/FMS illesztés 
Sofőrazonosítás (sofőrkulccsal) 
Külső antenna 
ipari kivitel, időjárásálló ház 
GPRS adatkapcsolat 
Elegendő tárolókapacitás 72 órányi adatrögzítésre arra az esetre, ha külső hiba miatt nem jönne létre GPRS 
kapcsolat a szerverrel. 
Gépjármű események folyamatos rögzítése (sebesség, gyújtás, tanksapka nyitás, felépítmény emelőszerkezet 
állapot, üzemanyagszint, pótkocsi, utánfutó). 
Központi szerver: 
Feladata az adatgyűjtők által rögzített adatok tárolása és további adatkezelés, feldolgozás hátterének biztosítása. 
Technikai minimum paraméterek: 
Dedikált szerver hardver, 4 GB RAM, 600 GB HDD (RAID5 vagy RAID10), 2.5 GHz Intel Xeon CPU (4 core) 
Szerver oldali alkalmazás 
Felhasználóbarát felület 
Adatkapcsolat a vállalatirányítási rendszerrel (járatok, járművek, sofőrök, partnerek adatainak átemelésére) 
Járművek csoportba rendelhetősége 
Felhasználó-kezelés: adott felhasználók csak meghatározott járműcsoportok kezelhetnek 
Riasztások kezelése (adott feltételek esetén email, sms értesítés lehetősége) 
Sokrétű riportálási lehetőség (Útvonal, címek, üzemidők, ürítőszerkezet használata) 
Járatoptimalizálás: A vállalatirányítási rendszerből származó szállítási feladatok ismeretében a rendszernek 
automatikusan meg kell tudnia tervezni az optimális útvonalat 
Elmúlt 24 hónap adatainak azonnali elérése, szükség esetén ennél régebbi adatok elérése (pl. archív állományból 
visszatöltés) 
Geokódolás lehetősége: a vállalatirányítási rendszerből kapott partner adatok alapján lehetőséget ad a 
felhasználónak térképen történő geokódolásra, az így kapott koordinátákat a partnerhez rögzíti, illetve 
adatkapcsolati úton ezt elérhetővé tesz a vállalatirányítási rendszer (AXAPTA) számára. 
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése alapján a fentiekkel egyenértékű teljesítést 
is elfogad. 
 
3. A választott eljárás fajtája: közösségi nyílt 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 
 
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja:- 
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: TED 2014/S 153-274372 (12/08/2014) 
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7. a) Eredményes volt-e az eljárás: mind a 4 rész tekintetében eredményes 
 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja 
szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, 
hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:- 
 
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
1. rész: 3 db 
2. rész: 1 db 
3. rész: 2 db 
4. rész: 1 db 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – 
az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, 
illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 
 
IDEA CONTACT Korlátolt Felelősségű Társaság (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 44. 1. em. 10.) és P. 
HENKEL GMBH. (D-57223 Kreuztal, Siegener Str. 69.) 
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 
Ajánlat 
1. rész: 
Vételár nettó 69 920 000 HUF 
Jótállás időtartama 48 hónap 
 
JRK Waste Management s.r.o. (811 09 Bratislava, Grosslingova 17.) 
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 
Ajánlat 
2. rész: 
Vételár nettó 6 772 500 HUF 
Jótállás időtartama 48 hónap 
 
RF-IT Hungary Informatikai, Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, 
Szentendrei út 89-95. 8. ép. 2. em. PD01.)  
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 
Ajánlat 
3. rész: 
Vételár nettó 19 618 000 HUF 
Jótállás időtartama 48 hónap 
4. rész: 
Vételár nettó 1 750 000 HUF 
Jótállás időtartama 48 hónap 
 
RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6400 
Kiskunhalas, Vadkerti út 1.)  
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. 
Ajánlat 
3. rész: 
Vételár nettó 21 900 000 HUF 
Jótállás időtartama 48 hónap 
 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség 
esetén részenként): 

1. rész: 
     Az ajánlattevő neve: 

 
IDEA CONTACT 

Korlátolt Felelősségű 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 
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Társaság és P. 
HENKEL GMBH. 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám 
szorzata 

  Vételár  85  100  8500         
  Jótállás időtartama  15  100  1500         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

    10 000         

   
 
2. rész: 
     Az ajánlattevő neve: 

JRK Waste 
Management s.r.o. 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám 
szorzata 

  Vételár  85  100  8500         
  Jótállás időtartama  15  100  1500         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

    10 000         

   
  
3. rész: 
     Az ajánlattevő neve: 

RF-IT Hungary 
Informatikai, 

Kereskedelmi és 
Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Az ajánlattevő neve: 
RexTerra Építőipari 

Fővállalkozó és 
Környezetvédelmi 

Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  

Az ajánlattevő neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám 
szorzata 

  Vételár  85  100  8500   
89,68 
 

  
7623,15 
 

    

  Jótállás időtartama  15  100  1500  100  1500     
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 

    10 000     
9123,15 
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ajánlattevőnként: 
   
  
4. rész: 
     Az ajánlattevő neve: 

RF-IT Hungary 
Informatikai, 

Kereskedelmi és 
Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám 
szorzata 

  Vételár  85  100  8500         
  Jótállás időtartama  15  100  1500         
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

    10 000         

   
  

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és 
felső határának megadása: 1-100 

 
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az 

ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 
1. részszempont: 
Arányosítás, képlet: 
P=(Alegjobb/Avizsgált *99)+1 
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke; 
2. részszempont: 
Arányosítás, képlet: 
P=(Avizsgált/Alegjobb *99)+1 
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke; 
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a 
számítás során kettő tizedes jegyig kerekít. Összességében legelőnyösebb ajánlat az, amelynek a súlyozás után 
számított összpontszáma a legmagasabb. 
 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 

Hévszervíz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8371 Nemesbük, Jókai utca 12.) 
 
Ajánlattevő ajánlatkérőtől a bírálat során az alábbi felhívást kapta: 
 
1. Kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni, hogy ajánlatuk elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat 

figyelembe vették, a kiegészítő tájékoztatások sorszámainak megjelölésével (1-8.). 
2. Kérjük, az ajánlat 8-9. oldalán csatolt nyilatkozatot szükség szerint felülvizsgálni és ha szükségtelen, 

akkor az alvállalkozóra vonatkozó szövegrészt elhagyni szíveskedjenek, amennyiben a szerződés 
teljesítéséhez nem vesznek igénybe alvállalkozót. 

3. Kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni, hogy a jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátják. 
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4. Az ajánlat 19. oldalán csatolt nyilatkozat szerint a MEVA-HU Kereskedelmi Kft-t a teljesítés során 
szakértői minőségben kívánják igénybe venni, ugyanakkor az ajánlatban több helyen arról nyilatkoznak, 
így különösen a 18. oldalon, hogy alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez egyáltalán nem vesznek 
igénybe. Kérjük a fenti ellentmondás tisztázását. 

5. Kérjük, ajánlattevő M.L. monogramú ügyvezetőjének aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 
szerinti aláírás mintáját, aki az ajánlatban nyilatkozatot tesz, becsatolni szíveskedjenek. 

6. Az eljárást megindító felhívás III.2.3) pontja szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására 
kérjük a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt referencia-igazolást szíveskedjenek 
benyújtani, amennyiben az A.K.S.D. Kft. - mivel részben önkormányzati tulajdonban áll - a Kbt. 6. § (1) 
bekezdés a)–c) pontja szerinti szervezet. Kérjük, a referencia-igazolás tartalmazza legalább a következő 
adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél (név, cím, kapcsolattartó személy neve, 
telefonszáma), a szállítás tárgya és mennyisége (legalább az alkalmassági feltétel teljesítésének 
megítéléséhez szükséges mértékben), az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

7. Kérjük, hogy az MSZ EN 840-1 szerinti követelményeknek való megfelelést tanúsítvánnyal, vagy egyéb 
módon igazolni szíveskedjenek. 

8. Az alkalmasság igazolásához igénybevett HÉV-INVEST Beruházó, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű társaság (8380 Hévíz, Madách utca 11. A. ép.) cégkivonatában az alábbi 
végrehajtási adatok szerepelnek. Kérjük, a követelés lejártának időpontjáról és annak jogosultjáról 
nyilatkozni szíveskedjenek a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok megítélése érdekében. 

33. A végrehajtás adatai 

33/3.   

A végrehajtás elrendelésének időpontja: 2014. szeptember 3. 

A végrehajtás ügyszáma: 23012/Ü/70945/2014/2 

A végrehajtást elrendelő megnevezése: dr. Klempa Éva közjegyző 8500 Pápa, Ady sétány 2. 
A/3. 

Az értesítés (indítás) kiállításának 
időpontja: 

2014. szeptember 3. 

 
 A változás időpontja: 2014/09/03 

 Bejegyzés kelte: 2014/09/05 

 Hatályos: 2014/09/03 ... 
 
Ajánlattevő ajánlatkérő felhívása ellenére ajánlata fenti hiányosságait nem pótolta, hiánypótlást nem nyújtott 
be. Az ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. 
 
Hi-Tech Műszertechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3433 Nyékládháza, 
Hunyadi út 7.)  
 
Ajánlattevő ajánlatkérőtől a bírálat során az alábbi felhívást kapta: 
 
1. Kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni, hogy ajánlatuk elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat 

figyelembe vették, a kiegészítő tájékoztatások sorszámainak megjelölésével (1-8.). 
2. Kérjük, az ajánlat 14-15. oldalán csatolt nyilatkozatot szükség szerint felülvizsgálni és ha szükségtelen, 

akkor az alvállalkozóra vonatkozó szövegrészt elhagyni szíveskedjenek, amennyiben a szerződés 
teljesítéséhez nem vesznek igénybe alvállalkozót. 

3. Kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni, hogy a jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátják. 
4. Az ajánlat 6. oldalán csatolt nyilatkozat szerint Azon alkalmassági követelmény(ek) (az eljárást 

megindító felhívás vonatkozó pontjainak megjelölésével), amelynek történő megfelelés igazolására 
Ajánlattevő más szervezet kapacitásaira támaszkodik: „1. rész 8000 db 240 l-es kerekes hulladékgyűjtő 
edény” kérjük a nyilatkozatot pontosítani szíveskedjenek az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjainak megjelölésével. 

5. Az ajánlat 6. oldalán csatolt nyilatkozat szerint az Abfallbehalter & Container Weber GmbH & Co. KG-
t igénybe kívánják venni az alkalmasság igazolásához. Az ajánlat ugyanezen oldala 11. b) pontja szerint 
Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrások a 
szerződés teljesítése során tényleges igénybe vételének módja: egyszeri megbízás. Az ajánlat 5. oldal 8-
9. pontjaiban úgy nyilatkoznak, hogy sem a közbeszerzés 10%-át meg nem haladó, sem azt meghaladó 
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mértékben nem vesznek igénybe alvállalkozót. Kérjük a fenti ellentmondás tisztázását. Kérjük az 
ellentmondás tisztázásának megfelelően benyújtani az ajánlat egyéb részein, így különösen a 8. oldal 
IV., V. pont, 11., 12., 13., 14., 15. oldalakon lévő, az alkalmasság igazolásához igénybevett szervezetre 
vonatkozó nyilatkozatokat. 

6. Kérjük, az eljárást megindító felhívás III.2.3) pontja szerint a megajánlott rész vonatkozásában a 
műszaki, illetve szakmai alkalmasságot igazolni szíveskedjenek (az alkalmasság 
minimumkövetelményei, és az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód betartásával), mert erre vonatkozóan az ajánlat semmiféle iratot nem tartalmaz. 

7. Az ajánlat 9., 11., 13. oldalán csatolt nyilatkozatok nincsenek kitöltve és aláírva, kérjük pótolni. 
8. Kérjük, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát benyújtani szíveskedjenek, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 

9. Kérjük benyújtani az ajánlattevő közjegyző vagy az illetékes gazdasági, vagy szakmai kamara által 
hitelesített nyilatkozatot, miszerint nem állnak fenn ajánlattevővel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) 
és i) pontja és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja szerinti kizáró okok. 

10. Mivel az ajánlattevő 2013. évi számviteli beszámolója nem található a http://e-beszamolo.kim.gov.hu/ 
honlapon, kérjük annak közzétételéről a hiánypótlási határidőig gondoskodni és erről nyilatkozni, vagy 
az ajánlattevő 2013. évi számviteli beszámolóját hiánypótlásként megküldeni szíveskedjenek! 

11. Az EN 840-1 szabvány és RAL-GZ 951/1 minőségi rendszernek történő megfelelésre vonatkozóan az 
ajánlat 18. oldalán csatolt tanúsítvány magyar fordítását Ajánlattevő nem csatolta, kérjük pótolni.  

 
Ajánlattevő ajánlatkérő felhívása ellenére ajánlata fenti hiányosságait nem pótolta, hiánypótlást nem nyújtott 
be. Az ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) bekezdés c), d), e) pontja alapján 
érvénytelen. 
 
GREEN WAY HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1137 Budapest, Szent István körút 2. V. 
em. 30.)  
 
Ajánlattevő ajánlatkérőtől a bírálat során az alábbi felhívást kapta: 
 
1. Kérjük, a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok hiányának igazolására az illetékes adó- és 

vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást becsatolni szíveskedjenek, mert az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti köztartozásmentes adózói adat-bázisban az 
ajánlatkérő nem találta meg.  

2. Kérjük benyújtani az ajánlattevő közjegyző vagy az illetékes gazdasági, vagy szakmai kamara által 
hitelesített nyilatkozatot, miszerint nem állnak fenn cégükkel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) 
pontja és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja szerinti kizáró okok. 

3. Kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni, hogy előleg igénylése esetén az előleg-visszafizetési biztosítékot, 
továbbá a teljesítési biztosítékot és a jólteljesítési biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátják. 

4. Kérjük, az eljárást megindító felhívás III.2.3) pontja szerint a megajánlott rész vonatkozásában a 
műszaki, illetve szakmai alkalmasságot igazolni szíveskedjenek (az alkalmasság 
minimumkövetelményei, és az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 
mód betartásával), mert erre vonatkozóan az ajánlat semmiféle iratot nem tartalmaz. 

5. Kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni, hogy ajánlatuk elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat 
figyelembe vették, a kiegészítő tájékoztatások sorszámainak megjelölésével (1-8.). 

6. Kérjük, a szakmai ajánlatban is egyértelművé tenni, hogy az ajánlat 8 000 db 240 l-es kerekes 
hulladékgyűjtőedényre vonatkozik, továbbá, hogy a formai követelménynek megfelel, miszerint: kerekes 
(2 db min. 200 mm, tömör gumi) hulladékgyűjtő edény, teljes egészében (anyaga formai követelmények, 
stb.) megfelel az MSZ EN 840-1-es szabványnak. 

7. Kérjük, hogy az MSZ EN 840-1 szerinti és RAL-GZ 951/1 szerinti követelményeknek való megfelelést 
tanúsítvánnyal, vagy egyéb módon igazolni szíveskedjenek. 

 
Ajánlattevő ajánlatkérő felhívása ellenére ajánlata fenti hiányosságait nem pótolta, hiánypótlást nem nyújtott be. 
Az ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) bekezdés c), d), e) pontja alapján 
érvénytelen. 
 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 
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IDEA CONTACT Korlátolt Felelősségű Társaság (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 44. 1. em. 10.) és P. 
HENKEL GMBH. (D-57223 Kreuztal, Siegener Str. 69.) 
Ajánlat 
1. rész: 
Vételár nettó 69 920 000 HUF 
Jótállás időtartama 48 hónap 
 
JRK Waste Management s.r.o. (811 09 Bratislava, Grosslingova 17.) 
Ajánlat 
2. rész: 
Vételár nettó 6 772 500 HUF 
Jótállás időtartama 48 hónap 
 
RF-IT Hungary Informatikai, Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest, 
Szentendrei út 89-95. 8. ép. 2. em. PD01.)  
Ajánlat 
 
3. rész: 
Vételár nettó 19 618 000 HUF 
Jótállás időtartama 48 hónap 
 
4. rész: 
Vételár nettó 1 750 000 HUF 
Jótállás időtartama 48 hónap 

 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:- 
 

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 
 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, 
amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:- 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:- 
 
 











 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat tag delegálására a „Kertváros” Önkormányzati 
Társulási Társulási Tanácsába  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Gyál Város Önkormányzata tagja a „Kertváros” Önkormányzati Társulásnak. A Társulás Társulási 
Megállapodása akként rendelkezik, hogy a döntéshozó szervet, a Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok 
képviselő-testületei által delegált tagok alkotják.  

Tekintettel arra, hogy a 2014. október 12. napján megtartott önkormányzati választást követően Gyál Város 
Önkormányzatának új Képviselő-testülete megalakult, indokolt ezen delegálás tárgyában újólag döntést hozni. 

Mivel az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Társulási Tanácsban Önkormányzatunkat a polgármester képviselte, 
javaslom ilyen tartalmú határozat meghozatalát azzal, hogy akadályoztatása esetén Gyál Város Önkormányzatát 
Erős József alpolgármester, illetőleg Rozgonyi Erik címzetes főjegyző képviselje.  

Fentieknek megfelelően kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozat meghozatalára: 

 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Kertváros” Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsában Gyál Város Önkormányzatát Pápai Mihály polgármester képviseli, akadályoztatása esetén 
őt e tisztségében Erős József alpolgármester, illetőleg Rozgonyi Erik címzetes főjegyző helyettesíti.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

       
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens 
 
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.   
 
Gyál, 2014. október 22. 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 

címzetes főjegyző 
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Tárgy: Javaslat polgármester helyettesítésének szabályozására a 
Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsában 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Gyál Város Önkormányzata tagja a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásnak. A Társulás társulási 
megállapodása akként rendelkezik, hogy a „Társulási Tanácsot a Társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A 
polgármester helyettesítésének rendjéről a tag önkormányzat képviselő-testülete rendelkezik.”  

Tekintettel arra, hogy a 2014. október 12. napján megtartott önkormányzati választást követően Gyál Város 
Önkormányzatának új Képviselő-testülete megalakult, indokolt a helyettesítés rendjéről ismét döntést hozni. 

Javaslom, hogy a polgármester akadályoztatása esetén a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsában Gyál Város Önkormányzatát Erős József alpolgármester, illetőleg Rozgonyi Erik címzetes 
főjegyző képviselje.  

Fentieknek megfelelően kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozat meghozatalára: 

 

Határozati javaslat: 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsában Gyál Város Önkormányzatát Pápai Mihály polgármester akadályoztatása esetén 
Erős József alpolgármester, illetőleg Rozgonyi Erik címzetes főjegyző képviseli.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

       
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Flórián-Karvalics Katalin törvényességi referens 
 
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta.   
 
Gyál, 2014. október 22. 
 
 
 
         Pápai Mihály 

polgármester 
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Tárgy: Javaslat a Bogáncs köz forgalmi 

rendjének felülvizsgálatára 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Tulipán u. 40., 42. és a Pesti u. 72. szám alatti ingatlanok lakói a mellékelt megkereséssel fordultak 
Önkormányzatunkhoz. A beadványban megjelölt indokaik alapján kérik a Bogáncs köz teljes hosszának 
lezárását mind a gyalogos, mind a motoros, kerékpáros forgalom elől. 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége kötelezése alapján a Tisztelt Képviselő-testület 
2012-ben már felülvizsgálta és nem változtatta meg a Bogáncs köz forgalmi rendjét, tekintettel arra, hogy a köz 
gyalogútként funkcionál, a Pesti utat köti össze a Jókai Mór utcával. A gyalogút lezárásával a Molnár Ferenc 
utcában lakók többsége gyalogosan, kerülővel tudná megközelíteni a Pesti úton található buszmegállót. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslatok megtárgyalása után hozza meg határozatát! 
 
 
Határozati javaslat I: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
1.) a gyáli 490/4 hrsz-ú Bogáncs köz gyalog- és kerékpár utat megszünteti. 
2.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
Határozati javaslat II: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete jelenleg nem kívánja a gyáli 490/4 hrsz-ú Bogáncs köz 
forgalmi rendjét megváltoztatni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2014. augusztus 15. 
 

 
 

Pápai Mihály 
polgármester 
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