
 
 
 
 
 
 
Szám: 1159/2015. 

 
 

M E G H Í V Ó 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2015. január 29-én (csütörtök) 18.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

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

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotására - a 
költségvetés beterjesztése    (Később kerül kiküldésre) 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
   Ifjúsági és Sport Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

4. Javaslat a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet módosítására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

5. Javaslat a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló rendelet megalkotására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

6.  Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet elrendelésére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 

7. Javaslat  a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Felügyelő Bizottság tagjának lemondásáról, illetve új bizottsági tag választásáról 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
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8. Javaslat Gyáli-Városgazda Kft. (székhelye: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 44.) Felügyelő Bizottság 
tagjának lemondásáról, illetve új bizottsági tag választásáról, továbbá az alapító okirat módosítására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 

9. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (székhelye: 2360 Gyál, Rákóczi 
Ferenc u. 44.) Felügyelő Bizottsága tagjának lemondásáról, illetve új bizottsági tag választásáról 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 

10. Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által készített gördülő fejlesztési terv 
elfogadására 

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

11. Javaslat a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetői állás pályázatának kiírására 
 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester 
 Tárgyalja: Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
 

12. Javaslat az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár engedélyezett létszámának 1 fővel történő 
csökkentésére 

 
 Előterjesztő: Erős József alpolgármester  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 

 
13. Javaslat Gyál-felső vasútállomás környezetrendezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárására. 

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

14. Javaslat Gyál 04/23 és 04/24 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

15. Javaslat Szent György emlékhely megépítésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

16. Beszámoló az ÁROP Projekt megvalósításáról 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

17. Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2014. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Szociális és  Egészségügyi Bizottság 
   Ifjúsági és Sport Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
 



 3

18. Javaslat a „Gyáli Babaköszöntő Program” bevezetésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

19. Egyebek 
 
Gyál, 2015. január 22.  
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 

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

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2014. november 27-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 december 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:     95.835 e Ft  87.390 e Ft  91,19% 
 iparűzési adó:             1.088.000 e Ft          1.058.632 e Ft  97,30% 
 építményadó:   210.000 e Ft             213.194 e Ft             101,52% 
 
2./ A rendelkezésre álló 200.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet december  hónapban egyetlen alkalommal 
sem vettük igénybe.  
 

3./ A szabad pénzeszköz lekötésből 4.579.014,- Ft a 2014. december 31-ig realizált kamat összege. A szabad 
pénzeszköz lekötésből 2015. január 19-ig realizált kamat összege : 14.972,- Ft. 

 
4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei vonatkozásában lejárt határidejű 

kifizetetlen számla nincs. 
 
 
II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 
Karácsonyi ajándékozás 
 
Gyál Város Önkormányzata nevében 2014. december 22-23 és 24. napján a Hivatal dolgozói ajándékokkal 
kedveskedtek a 90 év felettieknek és a Karácsony estéjén szolgálatot teljesítő szervezeteknek (17). A 90 év 
felettieket otthonukban keresték fel. A nyilvántartás szerint 93 idős emberből csak 11-nek nem sikerült átadni az 
ajándékcsomagot, mert láthatóan nem a bejelentett lakcímén tartózkodik. (Az ajándékcsomag banán, narancs, 
datolya, kávé, tea, szörp, szaloncukor, desszertet tartalmazott.) A kedves gesztust nagyon sokan –többségében 
hozzátartozók- telefonon is megköszönték az Önkormányzatnak, melyet ezúton adunk át a T. Képviselő-
testületnek. 
 
Comenius Régió program lezárása 
 
A Ki hogyan választ? c. 12/0034-C/6004 tám. szerződésszámú 2012-2014 közötti Comenius Régió programunk 
– melyet a bajor régióval közösen valósítottunk meg- záró beszámolója elfogadásra és lezárásra került, s az erről 
szóló értesítés szerint„ A projekt során alaposan, nagy körültekintéssel végezték a tervezett tevékenységeket. A 
tevékenységek hatása jelentős, nem csak a projekt megvalósítása alatt, de a jövőben is…..a projekt legfontosabb 
eredménye és egyben sikere, hogy a helyi a helyi intézmények pályaválasztási szakkörök indítását tervezik, 
emellett a hagyományteremtő börze megszervezése is ilyen…” 
A beszámoló lezárását követően még 1.497.513,-Ft beérkezése várható. A program referense Bíróné Tolvaj 
Erzsébet és Suhajda Yvett volt. 
 
 
III. Városfejlesztési Iroda: 
 
A Belügyminisztérium - hivatkozva a Kormány 1698/2013. (X.4.) Korm. Határozatával elfogadott „Migrációs 
Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és 
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Migrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiai tervdokumentum”-ban foglaltakra - felhívást adott ki 
idegenrendészeti őrizetre alkalmas objektum helyszínéül, beépítésre alkalmas ingatlanokat keresve. 
A felajánlásra kerülő ingatlanok közül kiválasztott területek vagyonkezelői jogát a felajánlónak térítésmentesen 
át kell adnia az Országos Rendőr-főkapitányság számára. 
 
A meghatározott ingatlan alkalmassági kritériumoknak megfelelő földterület nem található Gyál közigazgatási 
területén. 
 
Közfoglalkoztatás: 
2014. december 1-jétől indult el a 2014-2015. évi téli közfoglalkoztatási program. Ennek keretében 16 fő 
kezdhette meg 2014. december elején a 2015. március végéig tartó település-karbantartó, targoncavezető, illetve 
gázhegesztő képzéseket. 
A PMKH Dabasi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központtal kötött, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
támogatására vonatkozó szerződés szerint 2014.12.01-től 2015.02.28-ig 28 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség. 
 
IV. Igazgatási Iroda 
 
Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök 2014. november-december 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, 2015. január 21.  
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 



Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2014. November hónap

Illetékes szerv 
ért, intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése guberálók, lomtalanítók 
ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események 3 db 1 db 2 db
Roncs autók felderítése 2 db 2 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 2 db 2 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 2 db 1 db 1 db
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 44 db 44 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 40 db 40 db
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 25 db 25 db
Gyalogos járőrőzés 43 db 43 db
Utcanévtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése 3 db 3 db
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése 2 db 2 db
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése 1 db 1 db
Zöldterület szennyezése, rongálása, közösségellenes magat.kapcs intézk. 3 db 3 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 2 db 1 db 1 db
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 1 db 1 db
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése 3 db 3 db
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 14 db 14 db
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 136 db 96 db 40 db 440 000 Ft
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 22 db 22 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése 0 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 7 db 7 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 1 db 1 db
Irodai értekezletek 1 db 1 db

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 2 db 2 db
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 25 db 17 db 8 db
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 37 db 37 db

Összesen: 421 db 267 db 114 db 40 db 440 000 Ft

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2014. December hónap összesítő

Illetékes szerv 
ért, intézk.

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése guberálók, lomtalanítók 
ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események 2 db 1 db 1 db
Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával kapcsolatos események 2 db 2 db
Ebrendészettel, állattássa kapcsolatos esetek 1 db 1 db
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 34 db 34 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 36 db 36 db
Gyalogos járőrőzés 37 db 37 db
Zöldterület szennyezése, rongálása, közösségellenes magat.kapcs intézk. 1 db 1 db
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 1 db 1 db
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése 1 db 1 db
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 16 db 16 db
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 57 db 56 db 1 db 10 000 Ft
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 8 db 8 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 2 db 2 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 2 db 2 db
Irodai értekezletek 1 db 1 db

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 1 db 1 db
Elakadt, lerobbant szgk. műszaki mentésében részvétel, segítés 
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 18 db 12 db 6 db
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 28 db 28 db

Összesen: 248 db 180 db 67 db 1 db 10 000 Ft 0 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések



 
TÁJÉKOZTATÓ 

2014. november havi mezőőri tevékenységről 
 
 

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



 
TÁJÉKOZTATÓ 

2014. december havi mezőőri tevékenységről 
 
 

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



 
 
 
 
 

 
       Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok
        végrehajtásáról 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselő-
testület 2014. november 27. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 
187/2014. (XI.27.) sz. határozatával elfogadta. 
 
 

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

185/2014.(XI.27.)      Intézkedést nem igényel. 
186/2014.(XI.27.       Intézkedést nem igényel. 
187/2014.(XI.27.       Intézkedést nem igényel. 
188/2014.(XI.27.)-tól 
191/2014.(XI.27.)-ig Gyál Város Településfejlesztési 

Koncepciója, Gyál Város 
Településszerkezeti Terve és a város 
Helyi Építési Szabályzata a testület által 
elfogadott formában az Állami Főépítész 
részére megküldésre került. 

192/2014.(XI.27. )      Intézkedést nem igényel. 
193/2014.(XI.27.) Az SZMSZ szövegében javasolt 

módosítások az elfogadott rendeletbe 
beépítésre kerültek. 

194/2014.(XI.27.) Az elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 
Program Intézkedési Tervének 
felülvizsgálata évenként szükséges. 

195/2014.(XI.27.) A képviselő-testületi ülések 
napirendjeinek összeállítása során a 2015. 
évre elfogadott munkaterv az irányadó.  

196/2014.(XI.27.) 2015. évben az önkormányzati 
intézmények belső ellenőrzése az 
elfogadott tervnek megfelelően történik. 
Az elfogadó határozat a belső ellenőr 
részére megküldésre került. 

197/2014.(XI.27.) Az intézmények részére 2014. év végén 
kifizetett jutalmak összege a következő 
költségvetési rendelet módosítás 
alkalmával rögzítésre kerül. 

198/2014.(XI.27.) A Városi Egészségügyi Központ 1 fő 
gazdasági ügyintézői álláshellyel  történő 
bővítéséről a testületi határozat az 
intézményvezető részére megküldésre 
került. 

199/2014.(XI.27.) A „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program 
gépek beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének módosítására a 
január 14-ei rendkívüli képviselő-testületi 
ülésen került sor. 
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200/2014.(XI.27.) A „Gyál település Local Agenda 21 

Fenntartható Fejlődés Helyi Programja” 
tárgyú dokumentumban foglaltak 
figyelembevétele folyamatos. 

201/2014.(XI.27.) A „Gyáli Liliom óvoda felújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének 
kihirdetésére a január 14-ei rendkívüli 
testületi ülésen került sor.  

202/2014.(XI.27.) A 4601 jelű út kapcsán 4234, 4235 és 
4236 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása 
folyamatban van. 

203/2014.(XI.27.) A közvilágítási lámpatestek 
karbantartására, üzemeltetésére vonatkozó 
szerződés az Eurovill Kft-vel megkötésre 
került. 

204/2014.(XI.27.) A víztorony területén létesített 
rádiótelefon bázisállomásra vonatkozó 
bérleti szerződés feltételei kapcsán a 
tárgyalások folyamatban vannak. 

205/2014.(XI.27.) A polgármester úr jutalmának kifizetése a 
testületi határozatban foglaltaknak 
megfelelően megtörtént. 

206/2014.(XI.27.) A Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. ügyvezetőinek jutalmának 
kifizetése a testületi határozatban 
foglaltaknak megfelelően megtörtént. 

207/2014.(XI.27.) Az ASP csatlakozási projekt pályázat 
nyertes ajánlattevőjével a szerződés 
megkötésre került. 

208/2014.(XI.27.) A Gyáli-Városgazda Kft. zavartalan 
működéséhez szükséges tagi kölcsön 
december 12-én átutalásra került. 

209/2014.(XI.27.) A 2014. évi módosított közbeszerzési terv 
lezárása megtörtént. 

210/2014.(XI.27.) A 2014. évi Közművelődési Díj gyermek 
díjazottjai részére az elismerések átadása 
a karácsonyi ünnepségek keretében 
megtörtént, a felnőtt díjazott január 22-én 
a Magyar Kultúra Napja keretében 
megtartott rendezvényen kapja meg a 
kitüntetést.  

211/2014.(XI.27.) Az intézményi alapítványok támogatására 
biztosított összegek átutalása december 
hónapban megtörtént. 

212/2014.(XI.27.) Horváth István állattartással kapcsolatos 
fellebbezési kérelmének elutasításáról az 
ügyfél kiértesítése megtörtént.  

213/2014.(XI.28.) Intézkedést nem igényel. 
1/2015.(I.14.) Intézkedést nem igényel. 
2/2015.(I.14.) A „Gyáli Liliom Óvoda felújítása” tárgyú 

közbeszerzése részvételi szakaszának 
lezárásáról a jelentkezők kiértesítése 
megtörtént. 

3/2015.(I.14.) A „Gyáli Hulladékgazdálkodási Program 
– gép beszerzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás módosított eredménye az EMIR-
rendszerbe feltöltésre került, KFF 
jóváhagyásra vár. 
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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, 2015. január 20. 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 



 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a településképi véleményezési 
eljárásról szóló rendelet módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. november 27-én megtartott testületi ülésén  
 a 189/2014. (XI.27.) sz. határozatával elfogadta Gyál Város Településfejlesztési 

Koncepcióját az előterjesztés mellékletét képező „Gyál Településfejlesztési Koncepció: Gyál 
településrendezési tervének módosítását megalapozó városfejlesztési koncepciója” 
dokumentumban foglaltaknak megfelelően 

 a 190/2014. (XI.27.) sz. határozatában döntött Gyál Város Településszerkezeti Tervének 
módosításáról 

 megalkotta a 17/2014. (XII.01.) számú rendeletét Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról. 
 
Az előterjesztés képviselő-testületi, illetve bizottsági tárgyalásai során Gyál építészeti, városképi, 
illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatosan, a városképi illeszkedéssel és a 
településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, 
összességében az épített környezet esztétikus kialakítása céljából felmerült Gyál Város Képviselő-
testületének a településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013.(III.29.) számú rendeletének 
módosítása. 
  
A tervezett módosítás lényege, hogy a rendelet előírásai szerint Gyál Város közigazgatási területén 
településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni minden - a jogszabály alapján építésügyi 
hatósági engedélyhez kötött - építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervekkel 
kapcsolatosan.  A változtatás azért is szükséges, hogy a rendelet szövegéből töröljük a már nem 
hatályos szabályozási tervekre történő hivatkozást. 
 
A rendelettervezetet nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) bekezdés a) és e) 
pontjai alapján. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és mellékleteit, valamint a mellékelt 
rendelettervezetet szíveskedjenek megvitatni és jóváhagyni! 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
                                                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:   Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2015. január 6. 
 

                                                                               
 

                                                                                Rozgonyi Erik 
                                                                                 címzetes főjegyző 



 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 

 ..……./2015. (………) számú rendelete  
a településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013. (III.29.) számú rendelet módosításáról 

 
 

 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) bekezdés 7. 
pontjában szereplő felhatalmazás alapján – figyelemmel az Étv. 6/A.§ (1) bekezdésében, a településfej-
lesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, 
továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltakra – a településképi vélemé-
nyezési eljárásról szóló 8/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a 
következő önkormányzati rendeletet alkotja. 
 
1.§  A R. 3.§-a az alábbiak szerint változik. 
A jelen rendelet előírásai szerint településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a jogszabály 
alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési 
eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.    
 
2.§   A jelen rendelet 2015. február 15-én lép hatályba, és a rendelkezéseit az ezt követően indult 
eljárásokban kell alkalmazni. 
 
3.§   A R. 4.§-a hatályát veszti. 
 
 
 
 
Gyál, 2015. január 9. 
 
 

 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a közterületen történő szeszes ital fogyasztás 
korlátozásáról szóló rendelet megalkotására 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közterületen történő alkoholfogyasztás az esetek jelentős részében sértheti a közérdeket, illetőleg az 
állampolgárok nyugalmát. Sok lakossági panasz forrása az az eset, amikor szeszes italt árusító üzletek közelében, 
igen gyakran csoportosan a közterületeken alkoholt fogyasztanak, ezzel együtt zajonganak, szemetelnek, 
illetőleg a polgárok által nehezen tolerálható magatartást tanúsítanak. 
Az ilyen nemkívánatos magatartások jogi eszközökkel való visszaszorítása a közrend, köznyugalom erősödését 
segítheti elő. 
 
Fentiek alapján elkészítettük a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról szóló rendelet 
megalkotására vonatkozó javaslatunkat.  
 
A rendeletben foglalt tilalom megszegése esetén a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján szabálysértési eljárás 
kezdeményezhető, illetve helyszíni bírság szabható ki. 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 18/2014.(XII.1.) önkormányzati rendelete 40. § (3) bekezdése alapján a rendelettervezetet társadalmi 
egyeztetésre bocsátjuk. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a melléklet szerinti rendelettervezet megtárgyalására! 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál, 2015. január 7. 
 
 
 
 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 



melléklet 
 
 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
....../2015. (......) önkormányzati rendelete 

a közterületen történő szeszes ital fogyasztás korlátozásáról 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
hivatkozva a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a közterületen történő szeszes ital fogyasztás 
korlátozásáról a következőket rendeli el. 
 

 

1. § (1) Tilos a szeszes ital fogyasztása a közterületeken. 

(2) Nem terjed ki az (1) bekezdés hatálya: 

a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátó egységekre nyitvatartási 
időben, valamint az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvényekre, 

b) minden év első és utolsó napjára. 

 

2. § Az 1. § (1) bekezdés alkalmazása szempontjából: 

a) közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan 
közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek 
mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a 
közforgalom elől el nem zárt részét is, 

b) szeszes ital: gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával 
készült termék és az alacsony 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden 
alkoholtartalmú ital. 

 

3. § E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 



 
 
 
 
       Tárgy: Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet 
                    elrendelésére 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 232.§ alapján lehetőség van 
igazgatási szünet elrendelésére a köztisztviselők szabadságának összehangolt kiadása érdekében. 
 
A Kttv. 232. §. (3) bekezdése szerint a képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a 
rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem 
haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét. 
 
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a 
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. 
rendelet V. fejezete tartalmaz ajánlásokat az igazgatási szünettel kapcsolatban. 
 
A Hivatal hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen feltétele a köztisztviselőket 
megillető szabadnapok kiadásának előre látható ütemezése. Az igazgatási szünet alkalmazásával a munkáltató 
által könnyen áttekinthetővé és racionálisan tervezhetővé válhat a munkavégzés folyamata, illetőleg elkerülhetők 
az olyan gyakorlati problémák, mint a ki nem adott szabadnapok felhalmozódása. A köztisztviselők éves 
szabadsága 25 és 41 nap között van a törvényi előírásoknak megfelelően a köztisztviselő besorolásához 
igazodóan. 
Az elmúlt évek gyakorlata is azt mutatja, hogy a dolgozók túlnyomó része a szabadságát július és augusztus 
hónapban, illetve Karácsony és Újév közötti időszakban kívánja kivenni. Az igazgatási szünet bevezetésével a 
dolgozó is ütemezni tudja az éves szabadságát a Kttv-ben előírt határidőre.  
Fentiek alapján mind a gazdaságosság, mind a Hivatal munkatársai, mind az ügyfelek szempontjából célszerű 
élni az igazgatási szünet elrendelésének lehetőségével.  
Természetesen az ügyintézési határidőt önmagában nem szakítja meg az igazgatási szünet, a napokban számított 
határidőbe ezen időtartam is beleszámít, valamint vannak olyan ügyek, amelyek folyamatos, illetve azonnali 
ügyintézést várnak el. Ilyen pl. egyes anyakönyvi ügyek, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet 
elhárítása, stb. Ez azt jelenti, hogy számba kell venni a jegyző azon kötelezettségeit, amelyekhez jogszabály 
olyan határidőt rendel, ami csak akkor tartható, ha ezeket a hatásköröket az igazgatási szünet alatt is gyakorolják. 
A határidőket és előfordulások várható gyakoriságát alapul véve hozható meg a kivételekről szóló – jegyzői – 
munkaszervezési döntés. 
 
A jegyző az igazgatási szünet tartama alatt gondoskodik csökkentett létszámmal – ügyeleti rendszerben – 
az anyakönyvi igazgatási és egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátásáról. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2015. július 20-tól – 2015. július 31-ig, valamint 
2015. december 28-tól – december 31-ig terjedő időre (összesen: 14 munkanap) alkossa meg az igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Márki Tímea csoportvezető 
 
G y á l, 2015. január 06. 
 
 
 
 
 Rozgonyi Erik 
 Címzetes főjegyző 



 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……../2015. (………..) számú rendelete 

igazgatási szünet elrendeléséről 
 
 
 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
Gyáli Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 
1. §. E rendelet hatálya kiterjed a Gyáli Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott valamennyi 
köztisztviselőre, ügykezelőre és munkavállalóra, a polgármesterre, az alpolgármesterre. 
 
2. §. Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkarendjében 

 a.) a nyári igazgatási szünet 2015. július 20. napjától – 2015. július 31. napjáig (10 munkanap), 

 b.) a téli igazgatási szünet 2015. december 28. napjától – 2015. december 31. napjáig (4 munkanap) 

tart. 

 
3. §. E rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba és 2016. január l. napján hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
 
 Pápai Mihály Rozgonyi Erik 
 Polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
Z Á R A D É K : 
 
 
A rendelet 2015. január ……. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és a www.gyal.hu. honlapon történt közzététellel. 
 
 
Gyál, 2015. január ……. 
 
 
 
  Rozgonyi Erik 
  címzetes főjegyző 

http://www.gyal.hu/


Tárgy: Javaslat a Gy.T.H. Gyál és Térsége 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottság tagjának 
lemondásáról, illetve új bizottsági tag választásáról 

  
  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonát képezi a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.  
 
A Kft. Alapító Okiratának 12. pontja az alábbiakat rögzíti a Felügyelő Bizottság tagjaival 
kapcsolatban: 
 
12. A felügyelő bizottság 

A társaságnál 3 tagú felügyelő bizottság működik, a tagjait az alapító határozott időre, az első három FB 
tagot 2014. június 30-ig jelöli ki. 

 
Az egyszemélyi alapító, Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gy.T. H.  Gyál és Térsége  
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.  Felügyelő Bizottsága tagjainak  2014. július 01-től  2015. június 30.  –ig  az 
alábbi személyeket választja:  
 

1.  Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna ( anyja neve: Ronga Mária, született: Budapest, 1962.február 26. 
lakcíme: 2360 Gyál,  Tél u.6. sz.)  
 
2.Badics Ferenc  (anyja neve.: Bátor Gizella, született: Budapest,1959.július 25.,  lakcíme:  2360 Gyál,  
Kiskomáromi u. 11.sz.) 
 
3. Sárközi András (anyja  neve: Szabó Margit, született: Pomáz, 1953.szeptember 09.,lakcíme:  2360 
Gyál, Somogyi B. u. 8. sz.)   

 
Marjainé dr. Szerényi Zsuzsannát a  Felügyelő Bizottság tagját a 2014.október 12-i önkormányzati 
választáson Gyál Város 2. számú választókerület önkormányzati képviselőjévé választották. 
 
Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna 2014.november 11-én kelt és e napon átadott nyilatkozatában 
lemondott többek között a fenti  Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság Felügyelő bizottsági tagságáról. 
 
A fent megjelölt Kft. egyszemélyi alapítója Gyál Város Önkormányzata, az alapítói döntések 
meghozatalára, mint legfőbb szerv Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.   
  
A jelen cég még nem helyezkedett a 2013.évi V. tv. ( Ptk.) hatálya alá, ezért a fentiekre a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) szabályait kell alkalmazni. 
  
A Gt. 36.§ (3) bekezdése szerint: 
Egyebekben a felügyelőbizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére - ha törvény eltérően nem 
rendelkezik - e törvény 23-24. és 31. §-át, a jogviszony tartalmára a 25. § és a 27. § (1) bekezdésének 
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 
 
A  Gt. 31.§ (2) bekezdése szerint : 
A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a gazdasági társaság működőképessége 
ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, 
ha a gazdasági társaság legfőbb szerve az új vezető tisztségviselő megválasztásáról e határidő elteltét 
megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezető 
tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles 
részt venni. 
 
Tehát a lemondás 2015. január 10-én vált hatályossá, mivel ezidáig nem került sor a Felügyelő Bizottság 
 új tagjának megválasztására, illetve nem tudott arról gondoskodni. 
 



A Felügyelő Bizottság új tagjának Szabó Lajosné (szül: Bóni Tünde, Szekszárd, 1961.02.11.) Gyál, 
Berzsenyi Dániel u. 6. szám alatti lakost javaslom megválasztani 2015. február 1-től a Felügyelő Bizottság 
többi tagjának a megbízatásából még hátralévő időtartamra  azaz 2015. június 30. napjáig.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntéseiket meghozni 
szíveskedjenek 
 
I. Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1. tudomásul veszi, hogy Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna 2360 Gyál,  Tél u. 6. sz.  alatti lakos Gy.T.H. 
Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő bizottsági 
tagsága 2015. január 10. napjával megszűnt a  nevezett által 2014. november 11-én kelt és átadott írásbeli 
lemondása és a Gt. 36.§ (3) és 31.§ (2)   bekezdések alapján. 
 
2. felhatalmazza a polgármestert, és a Kft ügyvezetőjét, hogy a fentiek szerinti Alapító Okirat egységes 
szerkezetbe foglalását – többi rendelkezés változatlanul hagyása mellet – készíttesse el és a változásoknak a 
cégnyilvántartásban való átvezetése iránt intézkedjen. 
 
Határidő: 2015. február 09. 
Felelős: ügyvezető, polgármester 
 
 
II. Határozati javaslat: 
1. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően Felügyelő Bizottsági 
tagként: Szabó Lajosné (szül: Bóni Tünde, Szekszárd, 1961.02.11.) Gyál, Berzsenyi Dániel u. 6. szám alatti 
lakost választja 2015. február 1. napjától a Felügyelő Bizottság többi tagjának a megbízatásából még 
hátralévő időtartamra, azaz  2015. június 30. napjáig   
 
2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, és a Kft. ügyvezetőjét, 
hogy a fentiek szerinti Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását – többi rendelkezés változatlanul hagyása 
mellet – készíttesse el és a változásoknak a cégnyilvántartásban való átvezetése iránt intézkedjen. 
 
Határidő: 2015. március 2. 
Felelős: ügyvezető, polgármester 
 
 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető  
 
G y á l, 2015. január 07. 
          Pápai Mihály 
          polgármester 



Tárgy: Javaslat Gyáli-Városgazda Kft. (székhelye: 2360 
Gyál, Rákóczi Ferenc u. 44.) Felügyelő Bizottság 
tagjának lemondásáról, illetve új bizottsági tag 
választásáról, továbbá az Alapító Okirat módosítására 

 
  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság Gyál Város Önkormányzatának 
100%-os tulajdonát képezi. A fent megjelölt Kft. egyszemélyi alapítója Gyál Város Önkormányzata, az alapítói 
döntések meghozatalára, mint legfőbb szerv a Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.   
  
1.Felügyelő Bizottság tagjának  lemondása illetve új bizottsági tag választása 
 
Az Alapító Okirat 13/2. pontja  rögzíti a Felügyelő Bizottság  tagjait: 
 

Név:     Badics Ferenc 
Anyja születési neve:   Bátor Gizella 
Születési hely és idő:   Budapest, 1959.07.25. 
Lakcím:    2360 Gyál, Kiskomáromi utca 11. 
Adóazonosító jele:   8338072605 
 
A megbízatás időtartama: 2012. november 12. - 2017. november 11. 
 
Név:     Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna  
Anyja születési neve:   Ronga Mária 
Születési hely és idő:   Budapest, 1962.01.26. 
Lakcím:    2360 Gyál, Tél utca 6. 
Adóazonosító jele:   8347233373 
 
A megbízatás időtartama:  2012. november 12. - 2017. november 11. 
 
Név:     Sárközi András 
Anyja születési neve:   Szabó Margit 
Születési hely és idő:   Pomáz, 1953.09.09. 
Lakcím:   2360 Gyál, Somogyi Béla utca 8. 
Adóazonosító jele:   8316623978 
 

A megbízatás időtartama: 2012. november 12. - 2017. november 11. 
 
Marjainé dr. Szerényi Zsuzsannát a Felügyelő Bizottság tagját a 2014.október 12-i önkormányzati 
választáson Gyál Város 2. számú választókerület önkormányzati képviselőjévé választották. 
 
Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna  2014.november 11-én kelt és e napon átadott nyilatkozatában 
lemondott többek között a fenti   Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt Felelősségű 
Társaság Felügyelő bizottsági tagságáról. 
 
A jelen cég még nem helyezkedett a 2013.évi V. tv. ( Ptk.) hatálya alá, ezért a fentiekre a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) szabályait kell alkalmazni. 
  
A  Gt. 36.§ (3) bekezdése szerint : 
Egyebekben a felügyelőbizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére - ha törvény eltérően nem 
rendelkezik - e törvény 23-24. és 31. §-át, a jogviszony tartalmára a 25. § és a 27. § (1) bekezdésének 
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 
 
A  Gt. 31.§ (2) bekezdése szerint : 
A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a gazdasági társaság működőképessége 
ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, 
ha a gazdasági társaság legfőbb szerve az új vezető tisztségviselő megválasztásáról e határidő elteltét 



megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig a vezető 
tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles 
részt venni. 
 
Tehát a lemondás 2015. január 10-én vált hatályossá, mivel ezidáig nem került sor a Felügyelő Bizottság  új 
tagjának megválasztására, illetve nem tudott arról gondoskodni. 
 
A Felügyelő Bizottság új tagjának Szabó Lajosné (szül: Bóni Tünde, Szekszárd, 1961.02.11.) Gyál, Berzsenyi 
Dániel u. 6. szám alatti lakost javaslom megválasztani, 2015. február 1-től a  Felügyelő Bizottság többi 
tagjának a megbízatásából még hátralévő időtartamra, azaz  2017. november 11. napjáig.   
 
 
2. Alapító okirat módosítása, döntés a Társaság 2013.évi V.. tv. ( Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló 
továbbműködésről.   
 
Javaslom, hogy a Társaság a 2013.évi CLXXVII.  tv. a Ptké. ( a Polgári Törvényről szóló 2013.évi V. törvény 
– Ptk. - hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvény  )  12.§ ( 1.) bek.-
ben előírt kötelezettségének már most tegyen eleget és az Alapító a külön írásban foglaltaknak megfelelően 
módosítsa az Alapító Okiratát és az Alapító a Társaság 2013.évi V. tv. ( Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló 
továbbműködésről döntsön. A cég törzstőkéje jelenleg is 3.000.000.-Ft,. tehát e tekintetben nem kell intézkedni, 
mert a törzstőke eléri a Ptk-ban meghatározott minimumot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntéseiket meghozni 
szíveskedjenek 
 
I. Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő – testülete  
1. tudomásul veszi, hogy Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna 2360 Gyál, Tél u.6. sz.  alatti lakos, Gyáli-
Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság  Felügyelő bizottsági tagsága 2015. 
január 10. napjával megszűnt a  nevezett által 2014. november 11-én kelt  és e napon  átadott írásbeli lemondása 
és a Gt. 36.§ (3) és 31.§ (2)  bekezdések alapján. 
 
2. felhatalmazza a polgármestert, és a Kft ügyvezetőjét, hogy a fentiek szerinti Alapító Okirat egységes 
szerkezetbe foglalását – többi rendelkezés változatlanul hagyása mellet – készíttesse el és a változásoknak a 
cégnyilvántartásban való átvezetése iránt intézkedjen. 
 

Határidő: 2015. február 9. 
Felelős: ügyvezető, polgármester 
 
 
II. Határozati javaslat: 
1. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó 
Korlátolt Felelősségű Társaság  Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően az Alapító Felügyelő bizottsági 
tagként: Szabó Lajosné (szül: Bóni Tünde, Szekszárd, 1961.02.11.) Gyál, Berzsenyi Dániel u. 6. szám alatti 
lakost választja 2015. február 1-től a Felügyelő Bizottság többi tagjának a megbízatásából még hátralévő 
időtartamra, azaz 2017. november 11. napjáig.   
 
2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, és a Kft. ügyvezetőjét, 
hogy a fentiek szerinti Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását – többi rendelkezés változatlanul hagyása 
mellet – készíttesse el és a változásoknak a cégnyilvántartásban való átvezetése iránt intézkedjen. 
 
Határidő: 2015. március 2. 
Felelős: ügyvezető, polgármester 
 
 
 
 
 



III. Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. A Gyáli-Városgazda Gazdasági-Műszaki Ellátó Korlátolt Felelősségű Társaság  ( a továbbiakban: 
Társaság ) a 2013.évi CLXXVII.  tv. a Ptké. ( a Polgári Törvényről szóló 2013.évi V. törvény – Ptk. - 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvény  )  12.§ ( 1.) bek.-ben 
előírt kötelezettségének már most  eleget tesz és az Alapító a külön írásban foglaltaknak megfelelően 
módosítja az Alapító Okiratát és az Alapító a Társaság 2013.évi V. tv. ( Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló 
továbbműködésről dönt.   
 
2. Felhatalmazza a polgármestert, és a Kft. ügyvezetőjét, hogy a Felügyelő bizottsági tag változásból és az 
Alapító Okirat módosításból eredő feladatoknak tegyen eleget, a fentieknek megfelelően gondoskodjanak  az 
Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalásáról és a változásoknak a cégnyilvántartásban való átvezetése iránt 
intézkedjenek. 
 

Határidő: 2015. február 27. 
Felelős: polgármester, ügyvezető 
 
Az I-II. határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget, míg a III. határozati javaslat ( Alapító okirat 
módosítása ) elfogadása minősített szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető  
 
G y á l, 2015. január 07. 
         Pápai Mihály 
         polgármester  
 

 
 



              

 AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ 
OKIRAT MÓDOSÍTÁSA    

  az egyszemélyi alapító  Gyál Város  Önkormányzatának Képviselő -testülete  ..../2015. 
(I.29. ) számú  határozatával  

valamint a Felügyelő Bizottságban történt személyi változást ( törlést )    átvezető  
..../2015. (I.29. ) számú határozatával     

A módosítások szövege és az új szöveg dőlt betűvel szedve 

1. A társaság cégneve,  székhelye, telephelye, fióktelepe  

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

2. A társaság alapítója 

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

3. A társaság tevékenységi körei 

3.1. Főtevékenység: 8110 Építményüzemeltetés 
   3.2 Egyéb tevékenységi körök:  

3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
4110 Épületépítési projekt szervezése 
4120 Lakó- és nem lakó épület építése 
4211 Út, autópálya építése 
4299 Egyéb m.n.s. Építés 
4311 Bontás 
4312 Építési terület előkészítése 
4321 Villanyszerelés 
4322 Víz,- gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 



4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 
4331 Vakolás 
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
4333 Padló-, falburkolás 
4334 Festés, üvegezés 
4339 Egyéb befejező építés m.n.s. 
4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
4941 Közúti áruszállítás 
4942 Költöztetés 
5210 Raktározás, tárolás 
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 
5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 
5510 Szállodai szolgáltatás 
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 
5621 Rendezvényi étkeztetés 
5629 Egyéb vendéglátás 
5630 Italszolgáltatás 
6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6831 Ingatlanügynöki tevékenység 
6832 Ingatlankezelés 
7021 PR. Kommunikáció 
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 
8121 Általános épülettakarítás 
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás 
8129 Egyéb takarítás 
8130 Zöldterület-kezelés 
8299 M.n.s.  Egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
9311 Sportlétesítmény működtetése 
9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása 
7500 Állat-egészségügyi ellátás 
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 

4. A társaság működésének időtartama 

A társaság időtartama határozatlan. 

5. A társaság törzstőkéje 

5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint készpénz, amely a 
törzstőke 100%-a. 

5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig az alapításkor a pénzbeli 
hozzájárulás 100%-át befizette az Alapító a társaság házipénztárába, a 2014. január 06-án 
kelt alapító okirat módosítás szerinti tőke emelésnek megfelelő 2.500.000.-Ft. a társaság 
bankszámlájára a változás elhatározásától számított 15 napon belül megfizetésre került.   



6. A tag törzsbetéte 

Név  : Gyál Város Önkormányzat 
A törzsbetét összege: 3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint 
A törzsbetét összetétele:  3.000.000.- Ft, azaz Hárommillió forint készpénz. 

 
6.1. Pótbefizetés 

 
Az alapító jogosult olyan döntést hozni, amellyel, mint tag a veszteség fedezésére a szükséges 
mértékben és időben pótbefizetést teljesít. Az ilyen címen kivethető pótbefizetés összege  
évente több alkalommal elrendelhető az egyenként elrendelhető pótbefizetés mértéke  
törzsbetét 100 %-áig terjedhet. 
A pótbefizetést az alapítói határozat meghozatalának napjától számított 30 napon belül kell  
befizetni a társaság bankszámlájára. 
A pótbefizetés a törzsbetét teljes befizetése előtt is előírható. 
 
A pótbefizetés késedelmes teljesítése, vagy teljesítésének elmulasztása esetén a hatályos Ptk-
nak a vagyoni hozzájárulás nem teljesítésére vonatkozó jogkövetkezményeit kell alkalmazni. 
 
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket - a visszafizetés időpontjában a 
tagjegyzékben szereplő - tag részére vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak a törzsbetétek 
teljes befizetése után kerülhet sor.  
 
A visszafizetés konkrét összegéről, a visszafizetés határidejéről a társsaság a könyvelőjáével 
történt egyeztetés után az ügyvezető javaslatára az alapító külön határozattal dönt. 
 
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó 
vagyonból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni.  

7. Üzletrész 

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

8. Az egyszemélyes társaság működése 

8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
8.2. Az üzletrész csak a Ptk-ban meghatározott esetekben osztható fel. Az üzletrész 

felosztásához az alapító hozzájárulása szükséges. 
8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán 

új tagokkal egészül ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot 
társasági szerződésre módosítani. 



9. A nyereség felosztása 

A társaság saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a 
társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad 
eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor 
kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében 
nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság 
fizetőképességét. 

10. Az alapítói határozat 

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az 
ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 

11. Az ügyvezető   

A társaság ügyvezetője határozatlan időtartamra 2012. november 12. napjától: 

Név:    Zsigovits Gábor 
Születési hely és idő:  Budapest, 1982. október 12. 
Anyja születési neve:  Laskovits Lívia 
Lakcím:    2360 Gyál, Dobó Katica utca 29. 
Adóazonosító jele:   8422873192 
 
( Utolsó mondat törölve )  

12. Cégjegyzés 

Önálló cégjegyzésre jogosult:  Zsigovits Gábor ügyvezető   

13.Felügyelőbizottság 

13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. 
 
13.2 A felügyelőbizottság tagjai: 
 
Név:    Badics Ferenc 
Anyja születési neve:  Bátor Gizella 
Születési hely és idő:  Budapest, 1959.07.25. 
Lakcím:    2360 Gyál, Kiskomáromi utca 11. 
Adóazonosító jele:   8338072605 
 
A megbízatás időtartama: 2012. november 12. - 2017. november 11. 
  
Név:    Sárközi András 
Anyja születési neve:  Szabó Margit 
Születési hely és idő:  Pomáz, 1953.09.09. 
Lakcím:   2360 Gyál, Somogyi Béla utca 8. 
Adóazonosító jele:   8316623978 
 
A megbízatás időtartama: 2012. november 12. - 2017. november 11. 



 
( A harmadik Felügyelő bizottsági tag 2015.február 01-től kerül megválasztásra. )  

14. Könyvvizsgáló 

A társaságnak nincs  könyvvizsgálója.  

15. A társaság megszűnése 

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

16. Egyéb rendelkezések 

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének 
a Cégközlönyben tesz eleget. 

16.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ( 2013.évi V. tv. ) 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 Gyál, 2015.  január 29.  
 
 

                                                                              ……………………………….. 
                               Gyál Város Önkormányzat egyszemélyi tag, alapító 
          Képviseletében:  Pápai Mihály polgármester 
 
 

 

Készítettem és ellenjegyzem  :    dr. Falatovics Katalin 
       ügyvéd 
 



Tárgy: Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. (székhelye: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 
44.) Felügyelő Bizottsága tagjának lemondásáról, illetve új 
bizottsági tag választásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  Gyál Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonát 
képezi.  
A Kft. Alapító Okirata 17/1. pontja alapján a  taggyűlés 3 tagú Felügyelő Bizottságot választ öt évre. 
 
Az Alapító Okirat 17/3. pontja  rögzíti a Felügyelő Bizottság  tagjait: 

 
Név:  Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna  2012. június 01-től 5 évre azaz 2017. május 31-ig . 
Anyja neve:  Ronga Mária 
Lakik: 2360 Gyál,  Tél u.6. sz. 
 
Név: Sárközi András  2011.december 10-től 5 évre azaz 2016.december 10-ig . 
Anyja neve: Szabó Margit 
Lakik: 2360 Gyál, Somogyi B. u. 8. sz. 
 
Név:  Badics Ferenc a társaság Felügyelő Bizottságának tagja 2010.november 01-től 2015.november 
01. napjáig.   
Anyja neve.:  Bátor Gizella 
Lakik: 2360 Gyál,  Kiskomáromi u. 11.sz. 

  
 
Marjainé dr. Szerényi Zsuzsannát a Felügyelő bizottság tagját a 2014.október 12-i önkormányzati 
választáson Gyál Város 2. számú választókerület önkormányzati képviselőjévé választották. 
 
A fent megjelölt Kft. egyszemélyi alapítója Gyál Város Önkormányzata, az alapítói döntések 
meghozatalára, mint legfőbb szerv, a Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.   
Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna  2014.november 11-én kelt és e napon átadott nyilatkozatában 
lemondott többek között a fenti  Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Felügyelő 
bizottsági tagságáról. 
  
A Kft. már a 2013.évi V. tv. ( Ptk.)  hatálya alá helyezkedett, tehát  a Ptk-t kell alkalmaznunk: 
 
 A Ptk. 3:26.§ (5) bekezdése szerint : 
A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető 
tisztségviselőjéhez intézi.  
A Ptk. 3:25.§ (4) bekezdése szerint : 
Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy 
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.  
 
Tehát a lemondás 2015. január 10-én vált hatályossá, mivel ezidáig nem került sor a Felügyelő Bizottság  új 
tagjának megválasztására. 
 
A Felügyelő Bizottság új tagjának Szabó Lajosné (szül: Bóni Tünde, Szekszárd, 1961.02.11.) Gyál, Berzsenyi 
Dániel u. 6. szám alatti lakost  javaslom megválasztani 2015. február 1-től öt éves időtartamra. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és döntéseiket meghozni 
szíveskedjenek! 
 
Felhívom a T.  Képviselő-testület figyelmét, hogy a Ptk. 3:18.§ (1) bekezdés utolsó mondata alapján : 
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.  
Ptk. 3:18.§ (2) bekezdés: Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.  



Indokolás:  a Ptk. 3:19.§  (2) bekezdése valamint a  2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról  ( a továbbiakban: Civil.tv. ) 38.§ (1) bek. 
speciális, szavazásra vonatkozó tiltó szabályokat tartalmaz egyes nevesített esetekre.    
 
 38.§ (2) Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. ( Ezt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell .) 
 
I. Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő – testülete: 
 
1. tudomásul veszi, hogy Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna 2360 Gyál,  Tél u.6. sz.  alatti lakos, Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Felügyelő bizottsági tagsága 2015. január 10. napjával megszűnt a 
nevezett által 2014.november 11-én kelt  és átadott írásbeli lemondása és a Ptk. 3:26.§ (5) és 3:25.§ (4) 
bekezdések alapján. 
 
2. felhatalmazza a polgármestert, és a Kft témafelelős ügyvezetőjét, hogy a fentiek szerinti Alapító Okirat 
egységes szerkezetbe foglalását – többi rendelkezés változatlanul hagyása mellet – készíttesse el és a 
változásoknak a cégnyilvántartásban való átvezetése iránt intézkedjen. 
 
 

Határidő: 2015. február 09. 
Felelős: témafelelős ügyvezető, polgármester 
 
 
II. Határozati javaslat: 
 
1. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően a taggyűlés Felügyelő bizottsági tagként Szabó 
Lajosné (szül: Bóni Tünde, Szekszárd, 1961.02.11.) Gyál, Berzsenyi Dániel u. 6. szám alatti lakost választja a 
2015. február 1-tól öt éves időtartamra azaz 2020. január 31-ig. 
 
2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, és a Kft. témafelelős 
ügyvezetőjét, hogy a fentiek szerinti Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalását – többi rendelkezés 
változatlanul hagyása mellet – készíttesse el és a változásoknak a cégnyilvántartásban való átvezetése iránt 
intézkedjen. 
 
Határidő: 2015. március 02. 
Felelős: témafelelős ügyvezető, polgármester  
 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
Az előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor ügyvezető  
 
 
G y á l, 2015. január 05. 
          Pápai Mihály 
          polgármester 
 
 



 
 
              
                                                              Tárgy: Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által  
                                                                                       készített gördülő fejlesztési terv elfogadására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat), mint ellátásért felelős és a Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban DPMV Zrt.), mint víziközmű-szolgáltató között 2013.05.10.napján a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (továbbiakban: Vktv) figyelembevételével BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI 
SZERZŐDÉS jött létre az ellátásért felelős Önkormányzat közigazgatási területén a víz- és csatornaszolgáltatási 
feladatok folyamatos végzése érdekében.  
 
A Vktv. 11.§-a  - 2014.01.01. határnappal hatályba lépett rendelkezése – alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú 
biztosíthatósága érdekében gördülő fejlesztési tervet kell készíteni, amely felújítási és pótlási tervből, valamint 
beruházási tervből áll. A felújítási és pótlási tervet a Szolgáltató (DPMV Zrt.), a beruházási tervet az ellátásért felelős 
(Önkormányzat) kötelezett elkészíteni és benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. 
A jogszabályi kötelezettség végrehajtásának és a folyamatos magas színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében a 
Hivatal - a szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés alapján - elkészítette a DPMV Zrt.-vel kötött BÉRLETI-
ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRE vonatkozó tervezetet, amelyet a Képviselő-testület megvizsgált 
és az 54/2014.(IV.24.) sz. határozatában egyetértett az abban foglaltakkal. 
 
A DPMV Zrt. az Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés alapján elkészítette Gyál város ivóvíz és csatornamű 
rendszerei műszaki állapotának dokumentálását, értékelését és gördülő fejlesztési tervét. A gördülő fejlesztési tervet 
szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra kell készíteni.  
A gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák finanszírozására Önkormányzatunk részéről rendelkezésre áll Gyál 
Város Önkormányzatának Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás összege (a 
számla jelenlegi egyenlege: 39.300.318,- Ft,), valamint az ivóvíz és csatornahálózat üzemeltetéséért fizetett éves bérleti 
díj összege, amely jelenleg bruttó 96.532.000,- Ft/év. A jelenlegi jogszabályok alapján ezek a bevételek csak 
közműfejlesztési célokra fordíthatók.  
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és DPMV Zrt. által megküldött gördülő fejlesztési tervet 
szíveskedjenek megvitatni és azzal kapcsolatos döntésüket meghozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. egyetért az előterjesztéshez mellékelt Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. által elkészített  
gördülő fejlesztési terv tervezetében foglaltakkal, 

2. a gördülő fejlesztési tervben megjelölt munkák elvégzésének finanszírozására Gyál Város Önkormányzatának 
Közműfejlesztési elszámolási számlára befolyt közműfejlesztési hozzájárulás összegét, valamint az évenként a 
Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. által a víziközmű-hálózat használatáért fizetett bérleti díjat jelöli 
meg, 

3. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2015. február 28. 
Felelős:   Polgármester  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 
                                           Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság    
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2015. január 6. 
      
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
 
 
Mellékletek:  

1. a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által készített Gördülő fejlesztési terv tervezete 



 GYÁL VÍZELLÁTÓ RENDSZER GFT

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

I. Épület, építmény

1 db búvárszív. Felújítás

400.000 Ft/db

400 000

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Építmény

4 db tűzcsap csere 200.000 Ft/db 800 000

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

Pótlás összesen 800 000 Felújítás összesen 400 000 Fejlesztés  összesenÉves nettó költség összesen

Éves nettó költség mindösszesen

I.ütem

1 200 000

a, Vízműtelep

VIII. Földterületek

2 015

b, Vízkezelő létesítmények

I. Felszin alatti vízkivétel

a, Mélyfúrású kút

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

II. Gép, berendezés

b, Víztárolók

II. Gép, berendezés
a, Ivóvízhálózat

c, Nyomásfokozók

IV. Vízelosztás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 1



 GYÁL VÍZELLÁTÓ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

Éves nettó költség összesen

Éves nettó költség mindösszesen

a, Vízműtelep

VIII. Földterületek

b, Vízkezelő létesítmények

I. Felszin alatti vízkivétel

a, Mélyfúrású kút

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

II. Gép, berendezés

b, Víztárolók

II. Gép, berendezés
a, Ivóvízhálózat

c, Nyomásfokozók

IV. Vízelosztás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

1 db búvárszív. Felújítás

400.000 Ft/db

400 000

Vastalanító berendezés töltetcsere 2 000 000

4 db tűzcsap csere 200.000 Ft/db 800 000

1 db nyomásfokozó szivattyú  

 800.000 Ft/db

800 000

Pótlás összesen 2 800 000 Felújítás összesen 1 200 000 Fejlesztés  összesen 0

II. ütem

2 016

4 000 000

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 2



 GYÁL VÍZELLÁTÓ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

Éves nettó költség összesen

Éves nettó költség mindösszesen

a, Vízműtelep

VIII. Földterületek

b, Vízkezelő létesítmények

I. Felszin alatti vízkivétel

a, Mélyfúrású kút

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

II. Gép, berendezés

b, Víztárolók

II. Gép, berendezés
a, Ivóvízhálózat

c, Nyomásfokozók

IV. Vízelosztás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

1 db búvárszív. Felújítás

400.000 Ft/db

400 000

Totózár akna rekonstrukció

4.000.000 Ft/db

4 000 000

150 db házi bekötés szerelvények

csere  30.000 Ft/db

4 500 000

4 db tűzcsap csere 200.000 Ft/db 800 000

Nyomásfokozó szivattyú 

 800.000 Ft/db

800 000

Pótlás összesen 5 300 000 Felújítás összesen 5 200 000 Fejlesztés  összesen 0

II. ütem

2 017

10 500 000

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 3



 GYÁL VÍZELLÁTÓ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

Éves nettó költség összesen

Éves nettó költség mindösszesen

a, Vízműtelep

VIII. Földterületek

b, Vízkezelő létesítmények

I. Felszin alatti vízkivétel

a, Mélyfúrású kút

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

II. Gép, berendezés

b, Víztárolók

II. Gép, berendezés
a, Ivóvízhálózat

c, Nyomásfokozók

IV. Vízelosztás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

1 db búvárszív. Felújítás

400.000 Ft/db

400 000

150 fm Széchenyi utca NÁ150 KM 

PVC cső csere 

2 250 000 Totózár akna rekonstrukció

4.000.000 Ft/db

4 000 000

150 db házi bekötés szerelvények

csere  30.000 Ft/db

4 500 000

4 db tűzcsap csere 200.000 Ft/db 800 000

Nyomásfokozó szivattyú 

 800.000 Ft/db

800 000

1 db Danfoss frekvenciaváltók csere

1.000.000 Ft/db 1 000 000

Pótlás összesen 8 550 000 Felújítás összesen 5 200 000 Fejlesztés  összesen 0

II. ütem

2 018

13 750 000

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 4



 GYÁL VÍZELLÁTÓ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

Éves nettó költség összesen

Éves nettó költség mindösszesen

a, Vízműtelep

VIII. Földterületek

b, Vízkezelő létesítmények

I. Felszin alatti vízkivétel

a, Mélyfúrású kút

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

II. Gép, berendezés

b, Víztárolók

II. Gép, berendezés
a, Ivóvízhálózat

c, Nyomásfokozók

IV. Vízelosztás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

1 db búvárszív. Felújítás

400.000 Ft/db

400 000

150 db házi bekötés szerelvények

csere  30.000 Ft/db

4 500 000

4 db tűzcsap csere 200.000 Ft/db 800 000

Nyomásfokozó szivattyú 

 800.000 Ft/db

800 000

Pótlás összesen 5 300 000 Felújítás összesen 1 200 000 Fejlesztés  összesen 0

II. ütem

2 019

6 500 000

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 5



 GYÁL VÍZELLÁTÓ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

Éves nettó költség összesen

Éves nettó költség mindösszesen

a, Vízműtelep

VIII. Földterületek

b, Vízkezelő létesítmények

I. Felszin alatti vízkivétel

a, Mélyfúrású kút

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

II. Gép, berendezés

b, Víztárolók

II. Gép, berendezés
a, Ivóvízhálózat

c, Nyomásfokozók

IV. Vízelosztás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

1 db búvárszív. Felújítás

400.000 Ft/db

400 000

150 db házi bekötés szerelvények

csere  30.000 Ft/db

4 500 000

4 db tűzcsap csere 200.000 Ft/db 800 000

Nyomásfokozó szivattyú 

 800.000 Ft/db

800 000

1 db Danfoss frekvenciaváltók csere

1.000.000 Ft/db 1 000 000

Pótlás összesen 6 300 000 Felújítás összesen 1 200 000 Fejlesztés  összesen 0

III. ütem

2 020

7 500 000

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 6



 GYÁL VÍZELLÁTÓ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

Éves nettó költség összesen

Éves nettó költség mindösszesen

a, Vízműtelep

VIII. Földterületek

b, Vízkezelő létesítmények

I. Felszin alatti vízkivétel

a, Mélyfúrású kút

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

II. Gép, berendezés

b, Víztárolók

II. Gép, berendezés
a, Ivóvízhálózat

c, Nyomásfokozók

IV. Vízelosztás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

1 db búvárszív. Felújítás

400.000 Ft/db

400 000

Vastalanító berendezés töltetcsere 2 000 000

150 db házi bekötés szerelvények

csere  30.000 Ft/db

4 500 000

4 db tűzcsap csere 200.000 Ft/db 800 000

Nyomásfokozó szivattyú 

 800.000 Ft/db

800 000

Pótlás összesen 7 300 000 Felújítás összesen 1 200 000 Fejlesztés  összesen 0

III. ütem

2 021

8 500 000

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 7



 GYÁL VÍZELLÁTÓ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

Éves nettó költség összesen

Éves nettó költség mindösszesen

a, Vízműtelep

VIII. Földterületek

b, Vízkezelő létesítmények

I. Felszin alatti vízkivétel

a, Mélyfúrású kút

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

II. Gép, berendezés

b, Víztárolók

II. Gép, berendezés
a, Ivóvízhálózat

c, Nyomásfokozók

IV. Vízelosztás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

1 db búvárszív. Felújítás

400.000 Ft/db

400 000

150 db házi bekötés szerelvények

csere  30.000 Ft/db

4 500 000

4 db tűzcsap csere 200.000 Ft/db 800 000

Nyomásfokozó szivattyú 

 800.000 Ft/db

800 000

Pótlás összesen 5 300 000 Felújítás összesen 1 200 000 Fejlesztés  összesen 0

2 022

III. ütem

6 500 000

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 8



 GYÁL VÍZELLÁTÓ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

Éves nettó költség összesen

Éves nettó költség mindösszesen

a, Vízműtelep

VIII. Földterületek

b, Vízkezelő létesítmények

I. Felszin alatti vízkivétel

a, Mélyfúrású kút

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

II. Gép, berendezés

b, Víztárolók

II. Gép, berendezés
a, Ivóvízhálózat

c, Nyomásfokozók

IV. Vízelosztás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

1 db búvárszív. Felújítás

400.000 Ft/db

400 000

150 db házi bekötés szerelvények

csere  30.000 Ft/db

4 500 000

4 db tűzcsap csere 200.000 Ft/db 800 000

Nyomásfokozó szivattyú 

 800.000 Ft/db

800 000

1 db Danfoss frekvenciaváltók csere

1.000.000 Ft/db 1 000 000

Pótlás összesen 6 300 000 Felújítás összesen 1 200 000 Fejlesztés  összesen 0

2 023

III. ütem

7 500 000

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 9



 GYÁL VÍZELLÁTÓ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

Éves nettó költség összesen

Éves nettó költség mindösszesen

a, Vízműtelep

VIII. Földterületek

b, Vízkezelő létesítmények

I. Felszin alatti vízkivétel

a, Mélyfúrású kút

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

II. Gép, berendezés

b, Víztárolók

II. Gép, berendezés
a, Ivóvízhálózat

c, Nyomásfokozók

IV. Vízelosztás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

1 db búvárszív. Felújítás

400.000 Ft/db

400 000

Vastalanító berendezés felújítás 20 000 000

150 db házi bekötés szerelvények

csere  30.000 Ft/db

4 500 000

4 db tűzcsap csere 200.000 Ft/db 800 000

Nyomásfokozó szivattyú 

 800.000 Ft/db

800 000

Pótlás összesen 5 300 000 Felújítás összesen 21 200 000 Fejlesztés  összesen 0

III. ütem

2 024

26 500 000

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 10



 GYÁL VÍZELLÁTÓ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

Éves nettó költség összesen

Éves nettó költség mindösszesen

a, Vízműtelep

VIII. Földterületek

b, Vízkezelő létesítmények

I. Felszin alatti vízkivétel

a, Mélyfúrású kút

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

II. Gép, berendezés

b, Víztárolók

II. Gép, berendezés
a, Ivóvízhálózat

c, Nyomásfokozók

IV. Vízelosztás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

1 db búvárszív. Felújítás

400.000 Ft/db

400 000

150 db házi bekötés szerelvények

csere  30.000 Ft/db

4 500 000

4 db tűzcsap csere 200.000 Ft/db 800 000

Nyomásfokozó szivattyú 

 800.000 Ft/db

800 000

1 db Danfoss frekvenciaváltók csere

1.000.000 Ft/db 1 000 000

Pótlás összesen 6 300 000 Felújítás összesen 1 200 000 Fejlesztés  összesen 0

III. ütem

2 025

7 500 000

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 11



 GYÁL VÍZELLÁTÓ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

Éves nettó költség összesen

Éves nettó költség mindösszesen

a, Vízműtelep

VIII. Földterületek

b, Vízkezelő létesítmények

I. Felszin alatti vízkivétel

a, Mélyfúrású kút

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

II. Gép, berendezés

b, Víztárolók

II. Gép, berendezés
a, Ivóvízhálózat

c, Nyomásfokozók

IV. Vízelosztás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

1 db búvárszív. Felújítás

400.000 Ft/db

400 000

Vastalanító berendezés töltetcsere 2 000 000

150 db házi bekötés szerelvények

csere  30.000 Ft/db

4 500 000

4 db tűzcsap csere 200.000 Ft/db 800 000

Nyomásfokozó szivattyú 

 800.000 Ft/db

800 000

Pótlás összesen 7 300 000 Felújítás összesen 1 200 000 Fejlesztés  összesen 0

III. ütem

2 026

8 500 000

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 12



 GYÁL VÍZELLÁTÓ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

Éves nettó költség összesen

Éves nettó költség mindösszesen

a, Vízműtelep

VIII. Földterületek

b, Vízkezelő létesítmények

I. Felszin alatti vízkivétel

a, Mélyfúrású kút

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

II. Gép, berendezés

b, Víztárolók

II. Gép, berendezés
a, Ivóvízhálózat

c, Nyomásfokozók

IV. Vízelosztás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

1 db búvárszív. Felújítás

400.000 Ft/db

400 000

Vastalanító berendezés töltetcsere 2 000 000

150 db házi bekötés szerelvények

csere  30.000 Ft/db

4 500 000

4 db tűzcsap csere 200.000 Ft/db 800 000

Medence és zárkamra felújítás 5 000 000

Nyomásfokozó szivattyú 

 800.000 Ft/db

800 000

Pótlás összesen 7 300 000 Felújítás összesen 6 200 000 Fejlesztés  összesen 0

III. ütem

2 027

13 500 000

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 13



 GYÁL VÍZELLÁTÓ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

Éves nettó költség összesen

Éves nettó költség mindösszesen

a, Vízműtelep

VIII. Földterületek

b, Vízkezelő létesítmények

I. Felszin alatti vízkivétel

a, Mélyfúrású kút

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

II. Gép, berendezés

b, Víztárolók

II. Gép, berendezés
a, Ivóvízhálózat

c, Nyomásfokozók

IV. Vízelosztás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

1 db búvárszív. Felújítás

400.000 Ft/db

400 000

150 db házi bekötés szerelvények

csere  30.000 Ft/db

4 500 000

4 db tűzcsap csere 200.000 Ft/db 800 000

Nyomásfokozó szivattyú 

 800.000 Ft/db

800 000

1 db Danfoss frekvenciaváltók csere

1.000.000 Ft/db 1 000 000

Pótlás összesen 6 300 000 Felújítás összesen 1 200 000 Fejlesztés  összesen 0

2 028

III. ütem

7 500 000

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 14



 GYÁL VÍZELLÁTÓ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III.  Irányítástechnika, energia ellátás

Éves nettó költség összesen

Éves nettó költség mindösszesen

a, Vízműtelep

VIII. Földterületek

b, Vízkezelő létesítmények

I. Felszin alatti vízkivétel

a, Mélyfúrású kút

III. Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

II. Gép, berendezés

b, Víztárolók

II. Gép, berendezés
a, Ivóvízhálózat

c, Nyomásfokozók

IV. Vízelosztás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

1 db búvárszív. Felújítás

400.000 Ft/db

400 000

150 db házi bekötés szerelvények

csere  30.000 Ft/db

4 500 000

4 db tűzcsap csere 200.000 Ft/db 800 000

Víztorony felújítás 40 000 000

Nyomásfokozó szivattyú 

 800.000 Ft/db

800 000

Pótlás összesen 5 300 000 Felújítás összesen 41 200 000 Fejlesztés  összesen 0

2 029

III. ütem

46 500 000

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 15



 GYÁL SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER GFT

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

Pótlás összesen 0 Felújítás összesen 0 Fejlesztés összesen 0

* Üllő 33,3%-Vecsés 33,3%-Gyál 33,3%

0

2 015

I.ütem

II. Gép, berendezés

V. Szennyvízelvezetés

II. Gép, berendezés

Éves nettó költség  összesen

Éves nettó települési költség  mindösszesen

a, Szennyvízcsatorna

 (gravitációs)

b, Szennyvízvezetékek

 (kényszeráramoltatású)

VI. Szennyvíztisztítás

a, Szennyvíztisztító telep

VIII. Földterületek

c, Szennyvízátemelők

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 1



 GYÁL SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

* Üllő 33,3%-Vecsés 33,3%-Gyál 33,3%

II. Gép, berendezés

V. Szennyvízelvezetés

II. Gép, berendezés

Éves nettó költség  összesen

Éves nettó települési költség  mindösszesen

a, Szennyvízcsatorna

 (gravitációs)

b, Szennyvízvezetékek

 (kényszeráramoltatású)

VI. Szennyvíztisztítás

a, Szennyvíztisztító telep

VIII. Földterületek

c, Szennyvízátemelők

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

Szennyvízátemelő szivattyúk 

javítása

500 000

*Szennnyvíz átemelő telepi 

  szivattyú

  3 db-3 évente 900.000 Ft/db

300 000

*Vecsési átemelő telepi vésztározó

  felújítása,keringtetés megoldása

2 000 000

Pótlás összesen 0 Felújítás összesen 2 800 000 Fejlesztés összesen 0

2 016

II. ütem

2 800 000

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 2



 GYÁL SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

* Üllő 33,3%-Vecsés 33,3%-Gyál 33,3%

II. Gép, berendezés

V. Szennyvízelvezetés

II. Gép, berendezés

Éves nettó költség  összesen

Éves nettó települési költség  mindösszesen

a, Szennyvízcsatorna

 (gravitációs)

b, Szennyvízvezetékek

 (kényszeráramoltatású)

VI. Szennyvíztisztítás

a, Szennyvíztisztító telep

VIII. Földterületek

c, Szennyvízátemelők

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

Szennyvízátemelő szivattyúk 

javítása

500 000

*Szennnyvíz átemelő telepi 

  szivattyú

  3 db-3 évente 900.000 Ft/db

300 000

Magyar utcai szv. átemelő teljes

gépészeti felújítása

4 000 000

*Vecsési átemelőtelep agregátor 3 000 000

Pótlás összesen 0 Felújítás összesen 7 800 000 Fejlesztés összesen 0

7 800 000

II. ütem

2 017

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 3



 GYÁL SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

* Üllő 33,3%-Vecsés 33,3%-Gyál 33,3%

II. Gép, berendezés

V. Szennyvízelvezetés

II. Gép, berendezés

Éves nettó költség  összesen

Éves nettó települési költség  mindösszesen

a, Szennyvízcsatorna

 (gravitációs)

b, Szennyvízvezetékek

 (kényszeráramoltatású)

VI. Szennyvíztisztítás

a, Szennyvíztisztító telep

VIII. Földterületek

c, Szennyvízátemelők

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

*Vecsési szv.átemelő telepi kezelő

épület felújítás

5 000 000

Szennyvízátemelő szivattyúk 

javítása

500 000

*Szennnyvíz átemelő telepi 

  szivattyú

  3 db-3 évente 900.000 Ft/db

300 000

Szélső utcai szv. átemelő teljes

gépészeti felújítása

4 000 000

Petőfi utcai átemelő gépészet 3 000 000

Pótlás összesen 0 Felújítás összesen 12 800 000 Fejlesztés összesen 0

12 800 000

2 018

II. ütem

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 4



 GYÁL SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

* Üllő 33,3%-Vecsés 33,3%-Gyál 33,3%

II. Gép, berendezés

V. Szennyvízelvezetés

II. Gép, berendezés

Éves nettó költség  összesen

Éves nettó települési költség  mindösszesen

a, Szennyvízcsatorna

 (gravitációs)

b, Szennyvízvezetékek

 (kényszeráramoltatású)

VI. Szennyvíztisztítás

a, Szennyvíztisztító telep

VIII. Földterületek

c, Szennyvízátemelők

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

Szennyvízátemelő szivattyúk 

javítása

500 000

*Szennnyvíz átemelő telepi 

  szivattyú

  3 db-3 évente 900.000 Ft/db

300 000

Pótlás összesen 0 Felújítás összesen 800 000 Fejlesztés összesen 0

800 000

2 019

II. ütem

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 5



 GYÁL SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

* Üllő 33,3%-Vecsés 33,3%-Gyál 33,3%

II. Gép, berendezés

V. Szennyvízelvezetés

II. Gép, berendezés

Éves nettó költség  összesen

Éves nettó települési költség  mindösszesen

a, Szennyvízcsatorna

 (gravitációs)

b, Szennyvízvezetékek

 (kényszeráramoltatású)

VI. Szennyvíztisztítás

a, Szennyvíztisztító telep

VIII. Földterületek

c, Szennyvízátemelők

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

Szennyvízátemelő szivattyúk 

javítása

500 000

*Szennnyvíz átemelő telepi 

  szivattyú

  3 db-3 évente 900.000 Ft/db

300 000

Petőfi utcai szv. átemelő

kapacitás bővítés

2 000 000

*Vecsési végátemelő gépi rács

beépítése

6 000 000

Pótlás összesen 0 Felújítás összesen 6 800 000 Fejlesztés összesen 2 000 000

8 800 000

III. ütem

2 020

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 6



 GYÁL SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

* Üllő 33,3%-Vecsés 33,3%-Gyál 33,3%

II. Gép, berendezés

V. Szennyvízelvezetés

II. Gép, berendezés

Éves nettó költség  összesen

Éves nettó települési költség  mindösszesen

a, Szennyvízcsatorna

 (gravitációs)

b, Szennyvízvezetékek

 (kényszeráramoltatású)

VI. Szennyvíztisztítás

a, Szennyvíztisztító telep

VIII. Földterületek

c, Szennyvízátemelők

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

Szennyvízátemelő szivattyúk 

javítása

500 000

*Szennnyvíz átemelő telepi 

  szivattyú

  3 db-3 évente 900.000 Ft/db

300 000

Pótlás összesen 0 Felújítás összesen 800 000 Fejlesztés összesen 0

800 000

III. ütem

2 021

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 7



 GYÁL SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

* Üllő 33,3%-Vecsés 33,3%-Gyál 33,3%

II. Gép, berendezés

V. Szennyvízelvezetés

II. Gép, berendezés

Éves nettó költség  összesen

Éves nettó települési költség  mindösszesen

a, Szennyvízcsatorna

 (gravitációs)

b, Szennyvízvezetékek

 (kényszeráramoltatású)

VI. Szennyvíztisztítás

a, Szennyvíztisztító telep

VIII. Földterületek

c, Szennyvízátemelők

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

Szennyvízátemelő szivattyúk 

javítása

500 000

*Szennnyvíz átemelő telepi 

  szivattyú

  3 db-3 évente 900.000 Ft/db

300 000

Pótlás összesen 0 Felújítás összesen 800 000 Fejlesztés összesen 0

800 000

III. ütem

2 022

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 8



 GYÁL SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

* Üllő 33,3%-Vecsés 33,3%-Gyál 33,3%

II. Gép, berendezés

V. Szennyvízelvezetés

II. Gép, berendezés

Éves nettó költség  összesen

Éves nettó települési költség  mindösszesen

a, Szennyvízcsatorna

 (gravitációs)

b, Szennyvízvezetékek

 (kényszeráramoltatású)

VI. Szennyvíztisztítás

a, Szennyvíztisztító telep

VIII. Földterületek

c, Szennyvízátemelők

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

Szennyvízátemelő szivattyúk 

javítása

500 000

*Szennnyvíz átemelő telepi 

  szivattyú

  3 db-3 évente 900.000 Ft/db

300 000

Pótlás összesen 0 Felújítás összesen 800 000 Fejlesztés összesen 0

800 000

2 023

III. ütem

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 9



 GYÁL SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

* Üllő 33,3%-Vecsés 33,3%-Gyál 33,3%

II. Gép, berendezés

V. Szennyvízelvezetés

II. Gép, berendezés

Éves nettó költség  összesen

Éves nettó települési költség  mindösszesen

a, Szennyvízcsatorna

 (gravitációs)

b, Szennyvízvezetékek

 (kényszeráramoltatású)

VI. Szennyvíztisztítás

a, Szennyvíztisztító telep

VIII. Földterületek

c, Szennyvízátemelők

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

Szennyvízátemelő szivattyúk 

javítása

500 000

*Szennnyvíz átemelő telepi 

  szivattyú

  3 db-3 évente 900.000 Ft/db

300 000

Pótlás összesen 0 Felújítás összesen 800 000 Fejlesztés összesen 0

III. ütem

800 000

2 024

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 10



 GYÁL SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

* Üllő 33,3%-Vecsés 33,3%-Gyál 33,3%

II. Gép, berendezés

V. Szennyvízelvezetés

II. Gép, berendezés

Éves nettó költség  összesen

Éves nettó települési költség  mindösszesen

a, Szennyvízcsatorna

 (gravitációs)

b, Szennyvízvezetékek

 (kényszeráramoltatású)

VI. Szennyvíztisztítás

a, Szennyvíztisztító telep

VIII. Földterületek

c, Szennyvízátemelők

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

Szennyvízátemelő szivattyúk 

javítása

500 000

*Szennnyvíz átemelő telepi 

  szivattyú

  3 db-3 évente 900.000 Ft/db

300 000

Pótlás összesen 0 Felújítás összesen 800 000 Fejlesztés összesen 0

III. ütem

800 000

2 025

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 11



 GYÁL SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

* Üllő 33,3%-Vecsés 33,3%-Gyál 33,3%

II. Gép, berendezés

V. Szennyvízelvezetés

II. Gép, berendezés

Éves nettó költség  összesen

Éves nettó települési költség  mindösszesen

a, Szennyvízcsatorna

 (gravitációs)

b, Szennyvízvezetékek

 (kényszeráramoltatású)

VI. Szennyvíztisztítás

a, Szennyvíztisztító telep

VIII. Földterületek

c, Szennyvízátemelők

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

Szennyvízátemelő szivattyúk 

javítása

500 000

*Szennnyvíz átemelő telepi 

  szivattyú

  3 db-3 évente 900.000 Ft/db

300 000

Pótlás összesen 0 Felújítás összesen 800 000 Fejlesztés összesen 0

III. ütem

2 026

800 000

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 12



 GYÁL SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

* Üllő 33,3%-Vecsés 33,3%-Gyál 33,3%

II. Gép, berendezés

V. Szennyvízelvezetés

II. Gép, berendezés

Éves nettó költség  összesen

Éves nettó települési költség  mindösszesen

a, Szennyvízcsatorna

 (gravitációs)

b, Szennyvízvezetékek

 (kényszeráramoltatású)

VI. Szennyvíztisztítás

a, Szennyvíztisztító telep

VIII. Földterületek

c, Szennyvízátemelők

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

6 db lakossági kisátemelő szivattyú

100.000 Ft/db

600 000

*Szennnyvíz átemelő telepi szivattyú

  3 db-3 évente 900.000 Ft/db

300 000

14/3 db szennyvízátemelő szivattyú

400.000 Ft/db

1 867 000

Szennyvízátemelők gépészet

felújítás 

8 000 000

Pótlás összesen 0 Felújítás összesen 10 767 000 Fejlesztés összesen 0

III. ütem

2 027

10 767 000

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 13



 GYÁL SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

* Üllő 33,3%-Vecsés 33,3%-Gyál 33,3%

II. Gép, berendezés

V. Szennyvízelvezetés

II. Gép, berendezés

Éves nettó költség  összesen

Éves nettó települési költség  mindösszesen

a, Szennyvízcsatorna

 (gravitációs)

b, Szennyvízvezetékek

 (kényszeráramoltatású)

VI. Szennyvíztisztítás

a, Szennyvíztisztító telep

VIII. Földterületek

c, Szennyvízátemelők

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

6 db lakossági kisátemelő szivattyú

100.000 Ft/db

600 000

*Szennnyvíz átemelő telepi szivattyú

  3 db-3 évente 900.000 Ft/db

300 000

14/3 db szennyvízátemelő szivattyú

400.000 Ft/db

1 867 000

Szennyvízátemelők gépészet

felújítás 

8 000 000

Pótlás összesen 0 Felújítás összesen 10 767 000 Fejlesztés összesen 0

10 767 000

III. ütem

2 028

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 14



 GYÁL SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZER GFT

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

I. Épület, építmény

II. Gép, berendezés

III. Irányítástechnika, energia ellátás

* Üllő 33,3%-Vecsés 33,3%-Gyál 33,3%

II. Gép, berendezés

V. Szennyvízelvezetés

II. Gép, berendezés

Éves nettó költség  összesen

Éves nettó települési költség  mindösszesen

a, Szennyvízcsatorna

 (gravitációs)

b, Szennyvízvezetékek

 (kényszeráramoltatású)

VI. Szennyvíztisztítás

a, Szennyvíztisztító telep

VIII. Földterületek

c, Szennyvízátemelők

VII. Egyedi víziközmű létesítmények

Pótlás Költség Felújítás Költség Fejlesztés Költség

6 db lakossági kisátemelő szivattyú

100.000 Ft/db

600 000

*Szennnyvíz átemelő telepi szivattyú

  3 db-3 évente 900.000 Ft/db

300 000

14/3 db szennyvízátemelő szivattyú

400.000 Ft/db

1 867 000

Szennyvízátemelők gépészet

felújítás 

8 000 000

Pótlás összesen 0 Felújítás összesen 10 767 000 Fejlesztés összesen 0

III. ütem

10 767 000

2 029

Készült a Magyar Víziközmű Szövetség 2014/2. sz. szakmai ajánlása alapján 15



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Városi Egészségügyi 
Központ intézményvezetői állás 
pályázatának kiírására 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Dr. Molnár Andor - a Városi Egészségügyi Központ igazgatója - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 25.§ (2)/a bekezdésére való hivatkozással 2013. június 30. napjával kérte közalkalmazotti 
jogviszonyának és magasabb vezetői megbízásának közös megegyezéssel történő megszüntetését. 
 
A Képviselő-testület a 179/2013.(VII.17.) sz. határozatával közös megegyezéssel megszüntette Dr. Molnár 
Andor közalkalmazotti jogviszonyát, és egyben felkérte a Polgármesteri Hivatalt az intézményvezetői pályázat 
kiírására. A Képviselő-testület 192/2013 (IX.12.) sz. határozatával kiírta az intézményvezetői pályázatot. A 
pályáztatási eljárás sikertelenül zárult – a jelölt pályázó csak részben felelt meg a pályázati feltételeknek, ezért a 
Képviselő-testület a 23/2014. (II.27.) sz határozatával ismételten kiírta az intézményvezetői pályázatot. A 
meghirdetett pályázati felhívás alapján 2014. április 30. napjáig lehetett pályázatot benyújtani, de a törvényes 
határidőn belül egy pályázat sem érkezett.  
 
A Városi Egészségügyi Központ intézményvezetői állásának betöltése érdekében ismételten pályázati eljárás 
lefolytatására van szükség. 
 
A pályázat benyújtásával és elbírálásával kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a pályázati feltételeket az alábbi 
törvény és rendeletek tartalmazzák: 
 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (továbbiakban: Kjt.); 
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. egészségügyi intézményekben 

történő végrehajtásról szóló 356/2008.(XII.31.) Korm. rendelet; 
 a gyógyintézetek vezetőjének és vezető helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a 

vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 
13/2002.(III.28.) EüM rendelet; 

 az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet. 

 
A vezetői beosztás ellátására szóló megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre adható (Kjt.23. § (3) 
bekezdése). 
 
A pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv – közismert nevén a 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: KIH)– internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu) kell 
közzétenni. (Kjt. 20/A. § (4 ) bek.) 

A pályázat benyújtásának határideje: a KIH honlapján történő megjelenéstől számított 30. nap. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül (Kjt. 20/A. § (6) bek.) 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az intézmény álláspályázatának kiírásával 
kapcsolatban. 
 
Határozati javaslat: 
 
 Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

http://www.kozigallas.gov.hu/
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a.) pályázatot hirdet a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői állás betöltésére az alábbi 
tartalommal és szövegezéssel: 

 
 

P Á L Y A Z A T I  F E L H Í V Á S 
 

 Közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 Közalkalmazotti jogviszony kezdete:  2015. július 1. 
 Foglalkoztatás jellege:    részmunkaidős, heti 20 óra 
 A vezetői megbízás időtartama:   2015. 07. 01. - 2020. 06. 30-ig  
 A közalkalmazott által betöltendő munkakör: intézményvezető 
 A munkavégzés helye:    2360 Gyál, József Attila u. 1. sz. 

   Bérezés:      a Kjt szerint 
   Az intézmény jogállása, jogköre:   jogi személyisége: önálló jogi személy 

 gazdálkodási jogköre: önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv (a pénzügyi, 
gazdálkodási, valamint számviteli feladatait – 
együttműködési megállapodás alapján – a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája 
látja el.) 

 Az intézmény tevékenységi köre:   egészségügyi alapellátás  
       (az alapellátást háziorvosokkal kötött megbízási 

      szerződés útján biztosítja az önkormányzat), 
      szakorvosi ellátás 

       (kórházzal létrejött szerződésben foglaltak szerint 
      kihelyezett telephelyként működik) 

 
 A magasabb vezető munkakörébe tartozó lényeges feladatok: 
 

 Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és 
gazdasági működésének valamennyi területét. 

 Gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, 

önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére 
előírt feladatokat. 

 Elkészíti és aktualizálja az intézmény szabályzatait. 
 Felel a személyügyi feladatok ellátásáért, szakmai 

együttműködésért a privát praxisokkal. 
 Felel az OEP szerződések megkötéséért. 
 Folyamatosan értékeli a szervezeti egységek és az intézmény 

tevékenységét, munkáját. 
 A megbízás feltételei:   

 orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség; 
 mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser 

szakképesítés; 
 legalább ötéves vezetői gyakorlat;  
 büntetlen előélet; 
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 
 magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 

munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. 

 
   A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 önéletrajz, szakmai életrajz, 
 intézmény vezetésére vonatkozó program, 
 szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 
 erkölcsi bizonyítvány, 
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 végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél/elek 
bemutatása és fénymásolati példánya/ai-nak csatolása, 
valamint 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban  
résztvevők megismerhetik. 

 
   A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

 A pályázatokat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által 
összehívott bizottság, szakma szerint illetékes egészségügyben 
működő szakmai kamara képviselője véleményezi.  

 A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a bizottság 
személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzőkönyvet 
készít. 

 A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja. 

   A pályázat benyújtásának határideje: 
 a KIH honlapján történő megjelenéstől számított 30. nap 

A pályázat benyújtásának helye, módja:  
 a pályázatot „a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői 

pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati 
példányban) kell leadni a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. fsz. 13.). 

 
   A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül. 

 
b.) felkéri a polgármestert a pályázat szövegének az Egészségügyi Közlönyben, az Új Gyáli Újságban, a 

Williams Tv-ben, Gyál Város hivatalos honlapján és a hivatali hirdetőtáblán való közzétételre, valamint 
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu) való 
megjelentetésére. 

 
 c.) felkéri a pályázat elbírálására a Szociális, Egészségügyi és Közbiztonsági Bizottságot, mely az alábbi 

tagokkal kerül kibővítésre 
 

 az intézmény közalkalmazotti képviselője; 
 az egészségügyben működő szakmai kamara képviselője. 

 Határidő: azonnal 
 Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Sághi Tamásné csoportvezető, címzetes vezető főtanácsos 
 
Gyál, 2015. január 5. 
 
 
 
 
 
           Erős József 
           alpolgármester 

http://www.kozigallas.gov.hu/
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1.sz. melléklet 

1. számú melléklet a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

Közzétételi adatlap adatai 

I. A pályázatot kiíró munkáltató adatai 
1. A közzétételi adatlap kitöltésének dátuma 
2. A közzétételi adatlapot kitöltő személyügyi munkatárs neve 
3. A közzétételi adatlap - munkáltató által képzett - iktatószáma 
4. A munkáltató megnevezése 
5. A munkáltatói jogkör gyakorlójának neve, munkaköre 
6. A munkáltató levelezési címe, ahová a pályázatok benyújthatók 
7. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ 
8. A munkáltató részéről a szolgáltató központtal való kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) neve, e-mail    

címe, telefonszáma 
(A 7-8. pont kitöltése nem kötelező) 

II. A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok 
1. A munkakör megnevezése 
2. A munkakörhöz kapcsolódó esetleges vezetői megbízás megnevezése 
3. A vezetői megbízás szintje (vezető/magasabb vezető) 
4. Ha a kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja, az az intézmény, ahol a munkavégzésre sor kerül 
5. Az a szervezeti egység, ahol a munkakört be kell tölteni 
6. A munkakör betölthetőségének időpontja 
7. A jogviszony időtartama (határozatlan/határozott) 
8. A foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős) 
9. Vezetői megbízás esetén a megbízás időtartama 
10. A munkavégzés helye 
11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása 
12. A Kjt. rendelkezésein túl az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb 

jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése 
13. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat 
14. A munkakör, vezetői megbízás betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje, nyelvvizsga 

típusa 
15. A munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret 
16. A munkakör betöltéséhez szükséges jogosítvány típusa 
17. A munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje 
18. A munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat 
19. Egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez 
20. A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák 
(A 3. pont kitöltése csak a 2. pont kitöltése esetén kötelező. A 4. pont kitöltése csak akkor kötelező, ha a 

kinevezés jogát a fenntartó gyakorolja. A 14-20. pont, illetve az előnyt jelentő kategóriák kitöltése nem 
kötelező.) 

III. A munkakörre kiírandó pályázat adatai 
1. A pályázat honlapon való közzétételének kért dátuma 
2. A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása 
3. A pályázat benyújtásának határideje 
4. A pályázat benyújtásának módja 
5. A pályázat benyújtásának feltételei 
6. A pályázat elbírálásának határideje 
7. A pályázat elbírálásának módja, rendje 
8. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje, határideje (a szolgáltató központ honlapján való 

közzétételen kívül) 
9. A pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén az annak fogadására kijelölt munkatárs neve, e-

mail címe 
10. A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma 
(A 9-10. pont kitöltése nem kötelező.) 



 
 
 
 
 
 

 
Tárgy: Javaslat az Arany János Közösségi Ház és 

Városi Könyvtár engedélyezett 
létszámának 1 fővel történő csökkentésére 

  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Költséghatékonysági szempontból felmerült, hogy az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár gondnoki 
feladatait a 2015. költségvetési évtől a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.vel láttatná el a 
fenntartó. Ebben az esetben az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár engedélyezett létszámát 1 fővel 
csökkenteni szükséges. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
a) az Arany János és Közösségi Ház és Városi Könyvtár engedélyezett létszámát 1 fő gondnoki 

álláshellyel csökkenti 2015. március 1-jétől, 
b) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

  
Határidő:  2015. február 28.  
Felelős:   polgármester  
   
  
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság  
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  Sághi Tamásné csoportvezető  
 
G y á l, 2015. január 8. 
 
 
   
             Erős József 
              alpolgármester 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tárgy: Javaslat Gyál-felső vasútállomás környezetrendezésére 

vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárására. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Gyál Város Önkormányzata kiemelt feladatának tartja, hogy a Kőrösi úton lévő 3984/1 helyrajzi számú épületet 
– Gyál-felsői vasútállomást – mielőbb rendezze. Az épület állapota nap, mint nap romlik, jelenlegi állapotában 
életveszélyes. 
 
A MÁV által bonyolított beszerzés, és az időjárás függvényében a közeljövőben időszerűvé válik a felújított 
épület körüli tér rendezésére szolgáló tájépítészeti munkákat végző kivitelező kiválasztása. 
 

A fentiekre tekintettel az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint a közbeszerzési eljárást a Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottság 143/2014 (XI.19.) számú határozatával megindította. 
 
A 2014.12.19.-i ajánlattételi határidőig a 3 felkért ajánlattevőből egy adta be ajánlatát, a HAJNAL PLASZT Kft.  
A bontás adatai a bontási jegyzőkönyvben szerepelnek. Az ajánlat pontosításához szükséges hiánypótlási 
felhívás kiküldésre került, a hiánypótlás határideje 2015.01.12. 
 

A kiküldött hiánypótlási felhívásra 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 „Gyál-felső vasútállomás környezetrendezése építés kivitelezés” tárgyú közbeszerzési 
eljárás lezárására a szakvélemény és döntési javaslatában szereplőeket, és a HAJNAL PLASZT Kft. 
ajánlattevőt hirdeti nyertesnek, valamint szerződést kíván kötni vele az ajánlatában szereplő 36 123 
109,-Ft+ÁFA összegért. 

2. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. február 15. 
Felelős:  munkacsoport 
 
A határozati javaslat elfogadása névszerinti szavazással, egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 

Gyál, 2015. január 05. 
 
 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

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

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: Bontási jegyzőkönyv 
  Írásbeli szakvélemény és döntési javaslat (később kiosztandó) 
 









Tárgy: 
Gyál Város Önkormányzata 
GYÁL-FELSÖ VASÚTÁLLOMÁS KÖRNYEZETRENDEZÉSE építés kivitelezés 
tárgyú közbeszerzési eljárása 

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: 
GYÁL-FELSÖ VASÚTÁLLOMÁS KÖRNYEZETRENDEZÉSE építés kivitelezés 
Részletek a dokumentációban. 
Becsült érték: nettó 34 OOO OOO,- Ft 
3. A választott eljárás faj táj a: Kbt. 122/ A. § szerinti 
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: Az eljárást megindító felhívás 2014. november 28-án 
közvetlenül került ajánlattevőknek megküldésre. 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: 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):l 
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): 
HAJ!\AL PLASZT Műanyag feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
2360 Gyál, Deák Ferenc utca 69. 
Ajánlati ár: 36 123 109 Ft+ ÁFA. 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:-
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
HAJ?\AL PLASZT Műanyag feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
2360 Gyál, Deák Ferenc utca 69. 
Ajánlati ár: 36 123 109 Ft-r ÁFA. 
Az adott ajánlat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes, egyetlen 
ajánlat. 

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: elektromos munkák, aszfaltozás 
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: 

1 



i 
1 

1 

1 

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:-

Gyál, 2015. január 20. 

Bíráló Bizottság 
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Tárgy: Javaslat Gyál 04/23 és 04/24 hrsz.-ú ingatlanok
 belterületbe vonására 

 
 

Tisztelt  Képviselő-testület! 
 
 

A gyáli 04/23 és 04/24 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlanok tulajdonosa Kovács Antal Gyál, Zrínyi Miklós 
utca 22. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be Hivatalunkhoz tárgyi ingatlanok végleges más célú hasznosítására 
és belterületbe csatolására vonatkozóan - összhangban Gyál Város Településrendezési eszközeivel – gazdasági 
terület céljára. 
 
A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint külterületi termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet 
kizárólag az Önkormányzat terjeszthet elő. 
A kérelem megalapozottságát az Önkormányzatnak képviselő-testületi döntéssel kell igazolnia. 
 
A Képviselő-testület 190/2014.(XI.27.) számú határozatával elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Terve 
alapján Gyál, Patak utca melletti 04/23 és 04/24 hrsz-ú földrészletek beépítésre szánt, belterületbe vonható 
területek. Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) számú rendelet mellékletét képező 
12. számú Szabályozási Tervlap alapján tárgyi ingatlanokat Gksz-13, azaz kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
területbe sorolja. 
 
Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
 
1.) Gyál Város Településszerkezeti Tervének megfelelően a Gyál, Patak utca melletti 04/23 és 04/24 hrsz-ú 

földrészleteket - az SZT 12 jelű tervlap alapján beépítésre szánt kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
övezetnek jelölt ingatlanokat - kivett beépítetlen területként belterületbe vonja, 

2. a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonos Kovács Antal Gyál, Zrínyi Miklós utca 22. 
szám alatti lakos viseli, 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 
 
 
Gyál, 2015. január 07. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 
Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld. térképkivonat 
  1 pld. Szabályozási tervlap részlet 









 
 
 

 
 
 
Tárgy: Javaslat Szent György 

emlékhely megépítésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Pápai Mihály Polgármester úr és Hefler Gábor plébános úr évek óta latolgatta, hogyan kellene méltó emléket 
állítani történelmi múltunknak, de különösképpen az azt jól szimbolizáló volt Árpád-kori Szent György 
templomnak. 
 
Gyálról a 1990-es évek végéig csak néhány régészeti lelet került elő. Azonban a beruházásokat megelőző 
kötelező régészeti feltárásoknak köszönhetően ezt követően a település nevét a régészeti szakma is jól 
megismerte. 
Már a kora bronzkorban ( Krisztus előtt 1900-1700 között) élt itt népesség, majd III-IV. században a (római kori) 
szarmaták, VIII. században az avarok és XII.-XIII. században az Árpád-kori népesség hagyta hátra 
településeinek maradványait. 
Gyál a gazdag régészeti lelőhelyeink és a fennmaradó írások bizonysága szerint a középkorban lakott hely volt, s 
a budai káptalan 1323-i oklevele szerint temploma Szent György tiszteletére volt szentelve. 
A később pusztává lett Gyál a középkorban elég nagy jelentőséggel bírt és más írások megemlítik, hogy 
templomában harang is volt.  
Egy 1673 körüli időből származó térképről 1773-ban készült mellékelt másolati rajz maradt fenn, mely a Váci 
Egyházmegye templomait tünteti fel. Ezen megtaláljuk Gyál templomát is. 
 
A virágzó jobbágyközségekből a török hódoltság folyamán puszták lettek. Pusztává lett a középkori Gyál, 
melynek templomát 1736 körül bontották le, s kőanyagából korcsmát és istállót építettek (Chobot: Váci 
egyházmegye I. köt. 277. l) 
Egyes adatok 1731-es dátumra utalnak a lebontást illetően. Hozzá kell tenni, hogy a Váci Egyházmegyében kb. 
15 templom védőszentje volt Szent György, amelyet a pusztaságokon élő pásztornépek érthetően választottak 
névadóul. 
 
Az Árpád-kori település jelentős mérvű kutatására az M0 autóút építését megelőzően került sor. A feltárt 
Árpádkori lakóházakról sok régészeti anyag került elő és ennek külön irodalma van.  
Bár a Gyál 13. lelőhely volt legközelebb a gyáli Szent György templom alapjaihoz, mégis az a néhány száz 
méter elválasztott minket attól, hogy múltunk alapköveit feltárhassuk. Ugyanez a helyzet a mellette húzódó 
MOL vezetékkel kapcsolatban is, ami még annál is közelebb lett lefektetve. 
 
A Gyáli Szent György templom alapkövei a 037/8 hrsz-ú ingatlanon -Márkus István tanyáján- találhatóak, s 
mivel a nagy beruházások azt elkerülték, azok feltárása igen nagy költséggel történhetne, és lehet, hogy időben is 
nagyon elhúzódna a régészeti feltárások engedélyeztetése miatt. 
Figyelemre méltó továbbá az a tény is, hogy a helyet földúton lehet megközelíteni, s félő hogy a múltunk iránt 
érdeklődő emberek nem vállalnák a gyaloglást, hiszen mindent kényelmesebb gépkocsival elérni. 
 
A fentiek miatt Hefler Gábor plébános úr javaslatát célszerű megfontolni, hogy állítsunk emléket történelmi 
múltunknak az MO-ról jól megközelíthető Felsőpakony és Gyált összekötő úton Gyál kapujában, az egykori 
„marhahajtó útvonal mentén”kb. a DPMV Zrt (vízmű) magasságában az Árpád-kori Szent György templomra 
emlékezve. Lehetne ott egy táblán ismertetni még azokat a jelentős régészeti emlékeket is, melyek az MO 
útépítése kapcsán feltárásra kerültek. 
A javaslat alátámasztására egy építész el is készítette az emlékhely vázlatát és makettjét, a melléklet szerint. 
(Források: Czagányi László:Gyál története, Gyurkó János. Árpád-kori templomok a Kárpát medencében. Tari 
Edit a ceglédi Kossuth Múzeum múzeológusa a Pest megyei középkori templomok kataszterének szerzője, aki 
szintén kutatta a templom helyét.) 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testület támogató döntését, s a megépítést követően terveink szerint Gyál városát az 
MO lehajtójánál történelmi emlékhely táblával is megjelöltetnénk. 



 
Határozati javaslat:  
 

I. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy emléket állít a település történelmi 
múltjának az MO-ról jól megközelíthető Felsőpakony és Gyált összekötő úton Gyál kapujában, az 
egykori „marhahajtó útvonal mentén”kb. a DPMV Zrt (vízmű) magasságában az Árpád-kori Szent 
György templomra emlékezve. 

II. A 2015. évi költségvetésében az emlékhely kialakítására 5 millió Ft-ot (azaz ötmillió forintot) biztosít 
és felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére, azzal a megkötéssel, hogy az 
emlékhely kiviteli terveit legkésőbb 2015. év első félévéig hagyassa jóvá a Képviselő-testülettel. 

 
Határidő: 2015. június 30.  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
     

Az előterjesztést készítette: Sávai Mária aljegyző 

 

Gyál, 2015. január 6. 

 

          Pápai Mihály 
          polgármester 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. 
 
 
         Diera Éva 

irodavezető 
        Pénzügyi és Adó Iroda 
 
Melléklet: 6 db 







HÉSZ 1. FÜGGELÉK 
 
 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek listája 

 
Nr Lelőhely neve Azon Korszak Jelenség Hrsz. 

1. 
Gyál, M5-ös 

autópálya mellett 
25565 

bronzkor 
római-kor, szarmata 

település 
település 

7000/9 

2. 
László-majori- dűlő 
(Gyál 7. lelőhely) 

27012 

kora-vaskor, szkíta 
középső-bronzkor 

római-kor, szarmata 
Árpád-kor 

település 
település 
település 
település 

0123/12,111,116,117,122,123,128,
129,134,135,140,141,146-148,151-
154, 157-166,169-172,0123/175-

178,181-184,187-190, 193-
196,198-209,211-214,217,218, 

0131 

3. Gyál 7B. lelőhely 27013 

kora-vaskor, szkíta 
római-kor, szarmata 

Árpád-kor 
középkor 

 
ismeretlen-korú 

település 
település 
település 
település 

faragott kő 
sír 

7702, 7701, 0134 

4. Gyál 7C. lelőhely 27014 római-kor, szarmata település 0132/12,14-17,31-33 

5. Csárda-rét 27015 

bronzkor 
római-kor, szarmata 

Árpád-kor 
középkor 

település 
település 
település 
település 

029/25, 029/31-34, 034/20-22, 
035/1-3, 036/29,30,32,33,40,55-82, 

6. Gyál 9. lelőhely 27017 

bronzkor 
kora-vaskor, szkíta 
római-kor, szarmata 

népvándorlás-kor 
avar 

Árpád-kor 
középkor 

település 
település 
település 

 
település 
település 
település 

023/4-6, 024, 025/2-5,7,9-12 

7. Gyál 13. lelőhely 27018 
őskor 

Árpád-kor 
település 
település 

037/22,23,27,30,31,42-45, 47-52, 
040/2,9,10, 

8. Gyál 3. lelőhely 30951 

római-kor, szarmata 
népvándorlás-kor 

Árpád-kor 
késő-középkor 

település 
település 
település 
település 

0107/4,12,14,21,53, 0109/1,2, 
0110/149,152,153,156,157,160,161

,164-173,179, 
180,216-224, 0110/225-
233,257,258, 0154/4,5 

9. M0 7a. lelőhely 30952 
őskor 

kora-vaskor 
újkor 

település 
település 
település 

0123/12,13,75,82,84,86,88,91,94-
97,100,101,103,250,253,258-273 

10
. 

M0 10. lelőhely 30953 

újkőkor 
római-kor, szarmata 

népvándorlás-kor 
késő avar 
Árpád-kor 

késő-középkor 
újkor 

település 
település 
település 

 
település 
település 
szórvány 

0110/10-13, 32,37-39,41-46,58, 
65,66-69,106,108,110,111,113-

125,136, 
139-140,143, 

144,147149,183,186,190,191,194,1
96,198,199,202,203,206, 

207,233,2667506 

11
. 

M0 22. lelőhely 30956 

őskor 
kora-vaskor, szkíta 
római-kor, szarmata 

Árpád-kor 
újkor 

település 
település 
település 
település 
település 

0117/1,3-6,9-11,14,18,19,21-
23,25,27 

0118/2,3,6, 0119/37,44, 46,47-50, 
0119/65-74, 0122/2,4-7, 0123/215-

239,241,242,244,246-249, 0131, 
7510, 073/2,3, 075/1 

12
. 

M0 23. lelőhely 30957 
őskor 

népvándorlás-kor 
avar 

település 
település 

0123/107,108,113,114,119,120,125 

13
. 

M0 24. lelőhely 30959 

újkőkor 
rézkor 

római-kor, szarmata 
Árpád-kor 

újkor 

település 
település 
település 
település 
település 

044/8-11, 043/1-2, 042/1-3, 



14
. 

Némedi-szőlő 33357 ismeretlen kor település 0151/1,2,5, 0150/11-15 

15
. 

Rózsa-kúti 
- dűlő II. 

33358 

őskor 
bronzkor 

népvándorlás-kor 
Árpád-kor 

település 
település 
település 
település 

7100 

16
. 

Gyál 2. lelőhely 41322 
bronzkor 

római-kor, szarmata 
Árpád-kor 

település 
település 
település 

090/37,41,42,54,55,56 

17
. 

Gyál 5. lelőhely 41331 
őskor 

római-kor, szarmata 
település 
település 

7000/13 

18
. 

Gyál 6. lelőhely 41332 
népvándorlás-kor 

avar 
település 0110/123,221,259,260, 0154/3 

19
. 

Gyál 11. lelőhely 41334 
népvándorlás-kor 

avar 
település 0110/125,261,262,266,267 

20
. 

Gyál 12. lelőhely 41335 
népvándorlás-kor 

avar 
település 0110/12,266 

21
. 

Gyál 15. lelőhely 41336 Árpád-kor település 036/7,21-27 

22
. 

Gyál 16. lelőhely 41337 
őskor 

Árpád-kor 
település 
település 

029/34-35 

23
. 

Gyál 17. lelőhely 41338 római-kor, szarmata település 0137/4, 0135/2, 0136 

24
. 

Gyál 18. lelőhely 41340 
őskor 

római-kor, szarmata 
település 
település 

0154/10-12 

25
. 

Némedi-szőlő, 
Schlosser-telep 

48659 
Árpád-kor 

 
település 0145/41 

26
. 

Bitó-hegy 54266 bronzkor, Vatyai k. temető 

0156/1-6, 0196175, 0156/3, 0157, 
0158/1-3, 0156/1-6, 

0159, 0160/1-3, 0163, 0166/4, 
196177, 196175, 196176, 196173 

 











 
 
 

 
 
 
Tárgy: Beszámoló az ÁROP Projekt 

megvalósításáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

 
 
A projekt alapvető célja és háttere: 
 
Gyál Város Önkormányzata elkötelezett híve minden olyan fejlesztésnek, szervezeti és belső 
működési átalakításnak amely alapvetően a civil, vállalkozói és lakossági szféra, a különféle helyi 
érdekképviseletek érdekeit szolgálja azáltal, hogy javítja a párbeszéd minőségét, az együttműködést, 
ezáltal az elégedettséget , s mindezt költséghatékony önkormányzati működésen keresztül valósítsa 
meg. 
Önkormányzatunk számára fontos volt, hogy egy közbeszerzés útján kiválasztott külső szakértő (IPS 
Tanácsadó Kft) vizsgálja meg a 2013. évtől életbe lépett változásokra adott önkormányzati 
intézkedések megfelelőségét. A leglényegesebb változás mint ismeretes, a Gyáli járás és a tankerület 
megalakulását követte: 

• Jelentősen csökkentett a hivatali apparátus (90 fős állományi létszámról 55 főre, de 
ugyanakkor az önkormányzatnál maradó intézmények könyvelési feladatai viszont a 
Polgármesteri Hivatalba kerültek beszervezésre.)  

• A Gyáli Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. feladatai viszont 
bővültek az iskolák működtetésével kapcsolatosan.  

A fenti környezeti változásokra adott válaszok helyességét vizsgálva reméltük, hogy ezzel egyidejűleg 
sikerül feltárni az esetleges működési diszfunkciókat mind a hivatali működés és mind az intézmények 
vonatkozásában. 
 
A projekt megvalósításával az alábbi fő irányokat tűztük ki: 

 A támogatottság és az elégedettség növekedése a lakossági és vállalkozói szféra körében, 



egyszerűbb, hatékonyabb, gyorsabb és költségtakarékosabb működtetési folyamatok 
kialakítása 

 ügyfélszolgálati és rendeletalkotási hatékonyság növelése (gyorsaság és ezzel egy időben 
pontosság, panaszmentesség) 

 a lakosság és vállalkozási szféra kooperációs, szabálykövetési és adófizetési hajlandóságának 
növelése 

 A forrásfelhasználás hatékonyságának növelése, értékteremtő és bevételnövelő döntések 
meghozatala, arányának növekedése 

 költséggazdálkodás hatékonyságának növekedése. 
 

Gyál Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0008 kódszámú pályázatának megvalósítására 
irányuló vállalások és szervezetfejlesztési tevékenységek: 
 

1. ÁROP-3.A.1/A-2008-0050 A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztési c. pályázatban vállalt és 
megvalósított intézkedések felülvizsgálata. 

2. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális 
változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, 
finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, 
közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező 
opciók meghatározása.  

3. A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos 
elégedettségről és felmerülő igényekről. A lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak 
felmérése minimum egy adekvát módszer ( kérdőív) két időintervallumban. 

4. A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem 
önkormányzati szolgáltatás nyújtók bevonásával. 

5. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel – különösen köznevelési-
oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat 
által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - 
kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása. 

6. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses 
kapcsolatok felülvizsgálata.  A kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az 
új feladat-ellátási rendben. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell felülvizsgálata, 
átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti 
javaslatok kidolgozása és megvalósítása. 

7. A közszolgáltatások nyújtásának és a szervezet működésének folyamatos, ciklikus minőségfejlesztése 
érdekében nemzetközileg elfogadott minőség-menedzsment modell bevezetése vagy felülvizsgálata, a 
közigazgatásra adaptált Közös Értékelési Keretrendszer (Common Assessment Framework; CAF) 
alkalmazása révén. 

8. Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, 
újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat 
átszervezése, optimalizálása.  

9. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok és a települések 
intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak 
munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése. 

10. Tudásmegosztás. 
11. Horizontális szempontok teljesítése. 
12. A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes 

időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatás biztosítása. 

 
Valamennyi elkészült anyag közzé lett téve és a www.gyal.hu/Mi városunk Gyál/ Közérdekű 
adatok/ÁROP webhelyen megtalálható. 
Az anyag rendkívül nagy terjedelme miatt, ezen beszámoló mellékleteként csak 1 db kivonatos 
prezentációt és 1 db szakmai projekt management tevékenységnaplót terjesztünk a Tisztelt Képviselő-
testület elé. 

http://www.gyal.hu/Mi%20v%C3%A1rosunk%20Gy%C3%A1l/


A Polgármesterrel egyeztetett és a Jegyző által foganatosított CAF priorizált fejlesztési javaslatok: 
Szisztematikus, rendszerszintű adatgyűjtés és értékelés biztosítása (kontrolling). 
Partneradatok értékelése, kommunikálása. 

1. a.A kijelölt (Inter-ambulance, FEGY, BKSE, NAVAX ) szervezetekkel a megállapodások 
aláírásra kerültek. 

Hatályosak: 2014. 03. 18.-tól F: Dr. Sándor Tamás, dr. Flórián-Karvalics Katalin 
b.A Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttműködési megállapodásai megkötésre 
kerültek. 
100/2014.(VI.26.) sz. határozat Városi Egészségügyi Központ 
101/2014.(VI.26.) sz. határozat Bóbita Bölcsöde 
102/2014.(VI.26.) sz. határozat Arany János Köz.Ház 
103/2014.(VI.26.) sz. határozat Tulipán Óvoda 
104/2014.(VI.26.) sz. határozat Liliom Ővoda 
105/2014.(VI.26.) sz. határozat Tátika Óvoda 
Hatályosak: 2014. 07. 01.-től F: Diera Éva 
c.1 fő meglévő álláshely betöltése a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán a kontroller 
funkciót betöltő munkatárssal 2015. 01. 01.-től megvalósult. F: Sávai Mária 
Feladatkörei: 
A fejlesztés megvalósításához Gyál Város Önkormányzata által felhasznált pénzügyi, humán 
és fizikai erőforrások mennyisége és minősége, rendszeres adatelemzés és kommunikálás 
biztosítása. Az adatoknak a hozzáférési lehetőség biztosításán túlmutató közzététele a 
munkatársak és külső érdekelt felek számára. Szabályzók folyamatos felülvizsgálata, 
monitoring. Szervezeti és működési adottságok, vezetési területek fejlettségi szintje, speciális 
belső működési megfelelőség (pl. szabályszerűség, átláthatóság) vizsgálata. 
d. Az együttműködési megállapodások alapján az intézményekkel 04. 30 és 09. 30.-ig 
történik a közös értékelések elkészítése, azok egységes szerkezetű nyilvántartása, kommunikálása 
az önkormányzati vezetés és a város lakossága felé.  

Határidő: folyamatosan évente kétszer. F: Sávai Mária, Tamás Tímea 
2. Rendeletek, szabályzatok felülvizsgálata.  

Honlap, Nemzeti Jogtár, Közös szerver :hatályos, hatályát vesztett, egységes szerkezetű csoportok 
tételes átvizsgálása. 
Határidő: 2014. 12. 31. és folyamatos F: Sávai Mária,Szabó Józsefné, Tamás Tímea 

Rendszeres dolgozói elégedettségi és igény felmérés (beleértve a vezetők dolgozói megítélésének 
lehetőségét is). 
 A kérdőívek kérdéseinek felülvizsgálata, összehasonlíthatóságának biztosítása, majd az 
 eredmények feldolgozása és kommunikálása. 
 Évente: 3 munkanap mérés,feldolgozás, értékelés és kommunikáció. 

Határidő: 2014. 06. 01.-2014. 06. 15. között megvalósult, majd évente egyszer. F: Suhajda Yvett 
Számítógépes park minőségének javítása az önkormányzati ASP központhoz való csatlakozás keretében. 

a. A 2014. évi költségvetés terhére 10 db használt számítógép beszerzése megtörtént.  
 F: Sávai Mária, Surányi András 

b. ASP felhasználói munkaállomások kialakítása, hardver- és szoftverfejlesztése,  kiegészítő 
eszközök – nyomtatók, hálózati eszközök – beszerzése( további 6 munkaállomás) a KMOP-
4.7.1.-13  sz. pályázat -az elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése- 
 megvalósulása kapcsán. 

      Határidő: 2015. 06. 30.  F: Sávai Mária, Surányi András 
Intézményi költséghatékonyság növelés ösztönzése, támogatása, hatékonysági mutatók. 

a. Intézményi költséghatékonyság ösztönzése projektindító megbeszélés megtörtént. 
F: Diera Éva 

b. Költséghatékonyság növelés ösztönzési rendszere kidolgozása, jóváhagyatása. 
Határidő: 2015. 01. 31. F: Diera Éva, Zsigovits Gábor 

c. Költséghatékonyság növelés ösztönzési rendszer megismertetése az intézmények vezetőivel. 
Határidő: 2015. 02.28. F: Rozgonyi Erik  

 
A szervezetfejlesztéssel kapcsolatosan elkészült anyagok ismertetésére a projekt zárásaként az alábbi 
fórumokon került sor: 



2014. 11. 26. ÁROP Workshop és metakommunikációs tréningek tartása, konfliktuskezelés és projekt 
végrehajtási tapasztalatcsere a projektben résztvevők számára. 
2014. 11. 27. Tudásmegosztás az „Önkormányzatok szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi 
régióban” című ÁROP pályázat más nyertes önkormányzataival. 
2014. 11. 28. A lakosság tájékoztatása a szervezetfejlesztési tevékenységről.  
2014. 12. 05. Projektzáró rendezvény helyi intézmények és civil szervezetek vezetői részére, a 
lakossági felmérés eredményeinek ismertetése. 
 
Az ÁROP projekt 31.641.435,-Ft pénzügyi elszámolásának állása 2014. 12. 31. 

Előleg kifizetés 2013.12.16. 7.910.358,-Ft  

1. sz. kifizetési igény  3.579.387,-Ft       
2. sz. kifizetési igény  6.722.335,-Ft 
3. sz. kifizetési igény 17.857.364,-Ft 

 Összesen 1-3.igény:        28.159.086,-Ft 

4. sz. kifizetési igény összeállítása folyamatban  3.482.349,-Ft-ról 
2015. évben elvárt támogatás beérkezése    23.731.077,-Ft. 
 Az 1. és 2. kifizetési igényünk hiánypótlási fázisban van, míg a 3. számút beküldtük. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a mellékelt beszámoló elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0008 kódszámú 
pályázatának megvalósításáról szóló beszámolót és az eddig megvalósított intézkedéseket 
elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   
 
Az előterjesztést készítette:  Sávai Mária aljegyző 
 
 
Gyál, 2015. január 6. 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 
 
Mellékletek: 1 db kivonatos prezentáció és 1 db szakmai projekt management tevékenységnapló 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

         Diera Éva 

       Pénzügyi és Adóiroda vezető 

 



ÁROP pályázat 2013-2014 életútja a Gyáli Polgármesteri Hivatalban 

 
 
Projektidőszak alatt végzett tevékenységek 
 

2013 Tevékenység Menedzsment / felelős 

Április 
 
04.25 

 
 
DFT-Hungária ÁROP pályázat ismertetésen való részvétel 

 
 
Sávai Mária 

Május  
 
 
 
05.04 
 
05.30 

 
előterjesztés készítése ajánlatok készítése DFT,Agenda Pályázatház, Evidens Team 
Kft. 
 
javaslat együttműködési megállapodás megkötésére ÁROP 3 A. 2- 2013 pályázathoz 
 
132/2013. (V.30. sz. KT határozat) ÁROP 3.A.2-2013 szervezetfejlesztési pályázaton 
való indulás és szerződés megkötése Evidens Team Kft-vel 
 

 
Sávai Mária, Rozgonyi Erik 
 
 
 
 
 
Sávai Mária, Rozgonyi Erik 

Június 
 
 
06.07 
 
 
 
 
06.10-07.04 
 
 
2013.06.10- 

 
pályázati kiírás tanulmányozása 2x4 óra 
 
megbízási szerződés megkötése Evidens Team Kft 
 
 
munkacsoport megalakítása 
 
adatszolgáltatások pályázatíráshoz  
 
 
Gyál PH ügyfél-elégedettség mérés 10 nap 

 
Sávai Mária, Rozgonyi Erik 
 
Sávai Mária, Rozgonyi Erik, Diera Éva, Dr. 
Flórián-Karvalics Katalin 
 
Sávai Mária, Rozgonyi Erik, Diera Éva, 
Szabó Józsefné 
 
 
 
Sávai Mária, Szabó Józsefné, Suhajda Yvett 

Július 
 
07.02 
 

 
 
Visegrád: apparátusi értekezlet és kirándulás, szervezetfejlesztési pályázat ismertetése 
az apparátussal 

 
 
59 fő 
 



07.04. 10.00-13.00 
07.29 
 
 
07.30 

intézkedési terv megbeszélése 
Evidens Team részéről a pályázat megírva, azonban a pályázat feltöltésének 
hiányában a szerződéses kapcsolat azonnali hatállyal felbontva 
 
pályázat feltöltése 
 
A pályázat benyújtása 07.30-án megtörtént. 
 

 
 
 
 
Sávai Mária, Szebeni Dávid, Rigó Fanni 

Augusztus  
 
08.02 
 
08.08 
 
08.14-08.26 

 
 
Dr. Kiss Árpád Evidens Team Kft. felé felmondás 
 
A beadott pályázat tartalmi ellenőrzése MAG részéről 
 
Pályázati hiánypótlás 

 
Pápai Mihály, Rozgonyi Erik, Sávai Mária, 
Dr. Flórián-Karvalics Katalin 

Szeptember 
 
09.03-09.10 
 
 

 
 
MAG tisztázó kérdések megválaszolása, projekt adatlapok javítása 

 
 
Rozgonyi Erik, Sávai Mária, Rigó Fanni 

Október 
 
10.02 
 
 
10.08 
 
10.08- 
 
 
 
 
10.28 
 
 

 
 
Értesítés támogatásról 31.641.435 Ft  
(projekt megvalósításának tervezett kezdete ekkor: 2013.09.01) 
 
értesítés MAG szerződéskötési feltételekről 
 
szerződéskötési dokumentumok összeállítása (15 dokumentum) 
 
„Szakmai felhívás ajánlattételre” című anyag összeállítása. ÁROP 3.A.2-2013-2013-
008 sz. pályázatban foglalt szervezetfejlesztési tevékenységek megvalósítására 
 
PGB ülés 137/2013.( X.28.) sz. PGB határozat ajánlattételre a következő cégeket 
kívánják felkérni: Kozák HR Soultions, IPS Tanácsadó Kft. IDScher Hungária Kft.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Rozgonyi Erik, Sávai Mária, Szabó Józsefné 
 
Rozgonyi Erik, Sávai Mária 
 
 
 
 
 



10.29 
 
 
10.31 

közbeszerzésre ajánlati felkérések (Kozák HR Soulutions, Perfectus Kft.)  
közbeszerzési eljárást megindító felhívása közzététele 
 
megbízási szerződés megkötése Perfectus Kft-vel 

Rozgonyi Erik, Sávai Mária 
 
 
Rozgonyi Erik, Sávai Mária, Pápai Mihály 

November  
 
11.08 
 
 
11.12 
 
11.14 
 
11.15 8.00-11.00 
 
 
 
 
11.18 
 
 
 
 
 
 
 
11.20 
 
11.25 
 
11.26 

 
 
ajánlati hiánypótlások benyújtása IDScher  
IPS Tanácsadó Kft.  
 
közbeszerzési bíráló bizottsági értekezlet 
 
közbeszerzési bíráló bizottság ülése 
 
tárgyalás a szervezetfejlesztési tevékenységek közbeszerzési eljárásában ajánlattevő 
cégekkel (IPS Tanácsadó Kft. Idscher Hungária Kft.) 
 
közbeszerzési bíráló bizottság ülése 
 
összegzés az ajánlatok elbírálásáról. Legalacsonyabb ajánlatot az IPS Tanácsadó Kft. 
tette 14 mFt+áfa összegért 
 
KT előterjesztés készítése   
 
MAG tisztázó kérdések szerződéskötéshez, módosítások és dokumentumok 
összeállítása, elkészítése 
 
PGB döntés 151/2013 (XI.25.) számú határozat 
 
KT döntés 11.18-án 244/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 
Aláírt támogatási szerződés megküldése a MAG részéről ( Kezdő időpont: 2013. 10. 
29-re változott!) 

 
 
Brabánti József (Prefectus Kft.), Rozgonyi 
Erik, Diera Éva 
 
Rozgonyi Erik, Diera Éva, Sávai Mária, Dr. 
Dóka Zsolt 
 
 
Sávai Mária, Diera Éva, Máthé Márk 
(Perfectus Kft. ) 
 
 
 
Sávai Mária, Rozgonyi Erik 
 
 
 
 
Sávai Mária, Rozgonyi Erik, Pápai Mihály, 
Rigó Fanni 

December 
 
12.02 

 
 
közbeszerzési eljárást lezáró döntés írásbeli összegzés készítése, 

 
 
Sávai Mária, Rozgonyi Erik 



 
 
12.04 
 
 
12.05 
 
12.12 
 
12.16 
 
12.17 
 
12.18 

közbeszerzési összegzés megküldése 
 
ÁROP 3.A.2-2013-2013-0008 pályázat 1. sz. előleg igénylési kérelem benyújtása a 
MAG felé 7.910.358 Ft 
 
titoktartási megállapodás kötése IPS Tanácsadó Kft-vel 
 
Long Best ÁROP eseményekkel kapcsolatos szerződésének megkötése 
 
MAG élő támogatási szerződés utólagos minőségellenőrzésének hiánypótlása 
 
teljesítési igazolás Perfectus Kft. (Br. 469.900 Ft) 
 
IPS Tanácsadó Kft.-vel vállalkozási szerződés aláírása 

 
 
Sávai Mária, Rigó Fanni 
 
 
Rozgonyi Erik, Sávai Mária, Pápai Mihály 
 
Rozgonyi Erik, Sávai Mária, Balogh Elemér 
 
Rozgonyi Erik, Sávai Mária 
 
 
 
Rozgonyi Erik, Sávai Mária, Pápai Mihály, 
Diera Éva, Dr. Flórián-Karvalics Katalin 

2014   

Január  
 
01.02 
 
01.02.01.16 
 
01.03 
 
01.09 
 
 
 
 
01.14 
 
01.15.  13:00-16:00 
 
 
 

 
 
MAG támogatási szerződés 4. számú melléklete módosítások átvezetése 
 
ÁROP 3.A.1/A pályázatban megvalósított intézkedések felülvizsgálata 
 
teljesítési igazolás közbeszerzési hatóság ellenőrzési díj: 80.000 Ft 
 
közbeszerzési értesítőben való megjelenés 
ajánlatkérés ÁROP 3.A.2 -2013-2013-008 projektmanagementjének ellátására ( 
Enrawell, Planet Design Bt., Monori Városfejlesztő Kft., Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. ) 
 
tanácsadói ajánlatok 
 
projektmegbeszélés: projektfelelősök meghatározása 
Első projekttalálkozó előkészítése, a partnerek folyamatos tájékoztatása 
Tanácsadói ajánlatok beérkezése 
 

 
 
Rozgonyi Erik 
 
Sávai Mária, Szabó Józsefné, Dr. Sándor 
Tamás 
 
 
 
Sávai Mária, Rozgonyi Erik 
Rozgonyi Erik,Sávai Mária,Diera Éva,Dr. 
Flórián-Karvalics Katalin,Dr. Sándor Tamás, 
Szabó Józsefné 
 
 
 
 
 
 



01.17 
 
 
 
 
01.20-01.31 
 
 
 
01.20 
 
 
 
01.23 
 
01.29. 08:00-11:00 
 
01.31 
 

projektmanagementi ajánlatok elbírálása 
 
1. sz .lakossági elégedettségi kérdőív véglegesítése 

Enrawell-el projektmanagement szerződés megkötése 
 
lakossági felmérések ütemezése és megbízólevelek kiadása 
 
 
 
szakmai projektmanagement tagjainak megbízóleveleinek kiadása 
 
 
 
2014-es forrás ütemezése MAG felé ÁROP 3.A.2 -2013-2013-008 
 
Enrawell -Long BC pályázatíró és rend. szervező cégekkel tárgyalás 
 
ÁROP 3.A.1/A teljesítés felülvizsgálásának  igazolása 1 mFt/IPS felé 

Rozgonyi Erik, Sávai Mária, Diera Éva 
 
Rozgonyi Erik,Sávai Mária,Diera Éva, 
Dr.Flórián-Karvalics Katalin 
Pápai Mihály 
 
Pápai Mihály, Rozgonyi Erik, Sávai Mária, 
Diera Éva, Dr. Flórián-Karvalics Katalin 
 
Dr. Sándor Tamás, Szabó Józsefné, Diera 
Éva, Dr. Flórián-Karvalics Katalin, Sávai 
Mária, Rozgonyi Erik 
 
Sávai Mária, Dr. Sándor Tamás 
 
Sávai Mária, Dr. Sándor Tamás 
 
Pápai Mihály 

Február 
 
02. 04. 09:00-12:00 
 
02.07. 10:00-12:00 
 
02.10. 08.00-14.00 
 
 
02.14 8.00-16.00 
 
02.18. 14.00-16.00 

 
 
ÁROP rendezvények kijelölése  
 
ÁROP tréningek időpont egyeztetése 2 cég között (IPS, PH  és előadók között) 
 
ÁROP kérdőívek összeállítása 
CAF önértékelési modell első változatának átbeszélése 
 
CAF oktatás 
 
Képzési terv készítése 

 
 
Long Best, Sávai Mária, Dr. Sándor Tamás 
 
 
 
 
IPS – szakmai projektmanagement tagjai 
 
 
IPS – szakmai projektmanagement tagjai 
 
Dr. Sándor Tamás, Long Best 

Március  
 
03.06. 09.00-16.00 

 
 
CAF oktatás + közszolgáltatások áttekintése  

 
 
IPS-szakmai projektmanagement 



 
03.12 
 
 
03.14. 10.00-12.00 
 
 
 
03.14-03.19 
 
03.18. 10.00-12.00 
 
03.19. 09.00-14.00 
 
03.25. 13.00-16.00 
 
03.28. 09.00-12.00 
 
03.30 

 
Gyál Város Önk. pénzügyi átvilágításáról szóló jelentés egyeztetése 
 
 
ÁROP egyeztető IPS Tanácsadóval (intézményi finanszírozási modell, 
adatszolgáltatások, valamennyi szerződés, SZMSZ szabályzat, stb. alapdokumentumok 
átadása) 
 
együttműködési megállapodások megkötése adatszolgáltatás céljából 4 szervezettel 
 
ÁROP egyeztető IPS Tanácsadóval 
 
ÁROP egyeztető IPS Tanácsadóval 
 
Pénzügyi elszámolás összeállítása 
 
ÁROP egyeztető IPS Tanácsadóval 
 
teljesítési igazolás települési közszolgáltatások összehangolása, fejlesztése a nem 
önkormányzati tulajdonú szolgáltatók bevonásával. ( 1 mFt.) 

 
Pápai Mihály, Rozgonyi Erik, Diera Éva, 
Sávai Mária 
 
projektmanagement tagjai, IPS 
 
 
 
Dr. Sándor Tamás, Rozgonyi Erik, Dr. 
Flórián-Karvalics Katalin 
 
projektmanagement tagjai, IPS 
 
projektmanagement tagjai, IPS 
Diera Éva, Rigó Fanni 
 
projektmanagement tagjai, IPS 
 
Pápai Mihály 

Április 
 
04.08 
 
04.11 
 
04.14. 08.00-16.00 
 
 
04.15-16-17. 
 
04.23. 10,00-13.00 

 
 
prezentáció intézmények feladat ellátási és finanszírozási modellje 
 
monitoring jelentés összeállítása, NexCon Technológiai Kft. felé 
 
ÁROP monitoring, felkészülés a tréningre, előadások, foglalkozások véglegesítése, 
szervezése 
 
Intézményvezetői tréning Simontornya (22 fő) 
 
CAF önértékelési program ismertetése 

 
 
projektmanagement tagjai, IPS 
 
Dr. Sándor Tamás, Sávai Mária 
 
 
 
 
valamennyi intézmény vezetője és 
felsővezetés 
IPS 



Május 
 
05.08 
 
05.20 

 
 
CAF oktatás 
 
közszolgáltatások fejlesztése, szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 

 
 
projektmanagement tagjai 
 
projektmanagement tagjai 

Június 
 
06.03.09.00-15.00  
  
 
 
 
 
06.04. 
 
 
09.00-15.00 
 
 
 
 
06.02-16. közötti 
időszak 
 
06.05-06.10 
 
 
06.16 
 
 
06.17. 13.00-16.00 
 
 

 
 
CAF oktatás (15 fő) 
 
 
 
 
 
1. sz. kifizetési igénylés (3.579.387 Ft)  
1. sz. időszakos beszámoló benyújtása 
 
CAF oktatás (15 fő) 
 
 
 
 
 
 
Gyáli Polgármesteri Hivatal ügyfél-elégedettségmérés 
 
projekt költség átcsoportosítás, kérelem összeállítása, személyi jellegű költségekből 4 
mFt. rendezvényszervezésre 

 
fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtése (pénzügyi 
átvilágítás) teljesítési igazolás 2 mFt.  

 
CAF konszenzus kialakítása (12 fő) 
 

 
Rozgonyi Erik,Sávai Mária, Diera Éva, 
Dr.Flórián-Karvalics Katalin, Dr. Sándor 
Tamás,Szabó Józsefné, Kiss István, Márki 
Tímea, Zsidó Zsoltné, Kojnok Balázs, Barka 
Ferenc, Sághi Tamásné, Egresiné Nagy 
Erika,Sárkány Tünde, Dr. Ányos Éva 
 
Diera Éva, Sávai Mária, Rigó Fanni 
Sávai Mária, Rigó Fanni 
 
Rozgonyi Erik,Sávai Mária, Diera Éva, Dr. 
Karvalics Katalin, Dr. Sándor Tamás,Szabó 
Józsefné, Kiss István, Márki Tímea, Zsidó 
Zsoltné, Kojnok Balázs, Barka Ferenc, Sághi 
Tamásné, Egresiné Nagy Erika,Sárkány 
Tünde, Dr. Ányos Éva 

 

Szabó Józsefné, Sávai Mária 

Rozgonyi Erik, Sávai Mária, Rigó Fanni 
 
Pápai Mihály, Rozgonyi erik 
 
 
Rozgonyi Erik,Sávai Mária, Diera Éva,  
Dr. Karvalics Katalin, Szabó Józsefné, 



06.24. 09.00-16.00 
 
 
06.18-06.25. 
 
 
 
06.26 
 
 
06.30-07-02. 
 
 
 
06.30 

CAF konszenzus kialakítása (12 fő) 
 
 
Apparátusi tréning programokra felkészülés,  
CAF anyagok véglegesítése, 
 
Ügyfél-elégedettségmérés eredményének feldolgozása (346 db) 
 
 
Polgármesteri Hivatal és intézmények együttműködési megállapodásainak megkötése 
és KT által történt elfogadása 100-105/2014. (VI.26) sz. 6 db határozat szerint 
 
Apparátusi tréning Zsámbék (58 fő) 
 
teljesítési igazolás, rendezvényszervezés, 25 esemény előkészítése Long Best 
Consulting Kft. 1,5 mFt.  

Márki Tímea, Zsidó Zsoltné, Kojnok Balázs, 
Barka Ferenc, Sághi Tamásné, Egresiné Nagy 
Erika, Dr. Ányos Éva 
 

Rozgonyi Erik,Sávai Mária, Diera Éva, 
Dr.Flórián-Karvalics Katalin, Szabó 
Józsefné,Márki Tímea, Zsidó Zsoltné, Kojnok 
Balázs, Barka Ferenc, Sághi Tamásné, 
Egresiné Nagy Erika, Dr. Ányos Éva 
 
Rozgonyi Erik, Diera Éva,.Dr. Flórián-
Karvalics Katalin 

Pápai Mihály, Rozgonyi Erik 

Július 
 
07.04. 10.00-13.00 
 
 
 
 
 
07.15 

 
 
CAF módszertan szerinti intézkedések megbeszélése,   
fejlesztési program és intézkedési terv készítése,  
 
teljesítési igazolás önk.-i intézmények feladat-, és finanszírozási modell kidolgozása 2 
mFt. közszolgáltatások fejlesztése 3 mFt.  
 
fejlesztési programok kidolgozása, CAF értékelés fejlesztési javaslatok alapján 
intézkedési terv kidolgozása  CAF fejlesztési javaslatokhoz 

 
 
Rozgonyi Erik, Sávai Mária, Diera Éva 
Dr. Karvalics Katalin, Dr. Sándor Tamás 
Szabó Józsefné 
 
Pápai Mihály, Rozgonyi Erik, Sávai Mária 

 
 

Rozgonyi Erik, Sávai Mária, Diera Éva 
 

Szeptember 
 
09.02 
 
 
 
 
 

 
 
2. lakossági kérdőíves felmérés indítása, megbízólevelek kiadása 
 
Dr. Sándor Tamás megbízás visszavonása, Nagy Martina, Suhajda Yvett szakmai 
projektmanagementi feladatokkal való megbízása 
 
 

 
 
IPS, Suhajda Yvett 
 
Rozgonyi Erik 
 
 
 



09.04-18. 
09. 23 
 
 
09.30 
 

ÁROP kérdezőbiztosok (2 fő) ütemterv 
levél a Miniszterelnökségi Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztálya felé, 
likviditási problémák jelzése 
 
intézményi költséghatékonyság növelése, projektindító megbeszélés 
 
10 db használt számítógép beszerzése a 3. sz. fejlesztési javaslat szerint 
közszolgáltatásokra kifejlesztett általános együttműködési modell 
teljesítési igazolás a lakosság körében végzett átfogó felmérés 2 alkalommal 2 mFt. 
IPS szerződés 7-8-9-es pontja számlabenyújtása 4,28 mFt. 

Suhajda Yvett 
Pápai Mihály, Sávai Mária 
 
 
Rozgonyi Erik, Sávai Mária 
 
 
 
Pápai Mihály, Rozgonyi Erik 

Október 
 
10.12 13.00-16.00 
 
10.27-11.05 
 

 
 
projektmanagement értekezlet 
2. sz. időszaki beszámoló  
2. sz. változás bejelentés hiánypótlása a Miniszterelnökség felé 

 

 
 

Projektmanagement tagok 
 

Sávai Mária, Rozgonyi Erik, Rigó Fanni 

November 
11.03. 
11.04. 09.00-12.00 
 
11.04 
 
 
 
11.19  
 
 
11.24-25 
 
 
11.26 
 
 
 
11.27. 09.00-15.00 

 
IPS 5 m Ft számla, teljesítés igazolása 
ÁROP projekt megvalósítása adatszolgáltatás(IPS) 
 
ÁROP prezentáció készítése 
szakmai felhívás ajánlattételre ÁROP 3.A.2-2013-2013-0008 tájékoztatási és 
nyilvánossági kötelezettség biztosítása 
 
megbízási szerződés kötése Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárral 1,75 
mFt 4 záró rendezvény és sajtónyilvánosság biztosítása 
 
ÁROP záró projektekre való előkészületek egyeztetése 
 
 
ÁROP Workshop és metakommunikációs tréningek tartása, konfliktuskezelés és 
projekt végrehajtási tapasztalatcsere a projektben résztvevők számára  
 
Tudásmegosztás az Önkormányzatok szervezetfejlesztése a Közép Mo-i Régióban c. 
ÁROP pályázat más nyertes önkormányzataival Monor 

 
Pápai Mihály, Rozgonyi Erik 
Rozgonyi Erik, Szabó Józsefné 
 
 
Rozgonyi Erik, Sávai Mária, IPS 
 
 
Pápai Mihály, Rozgonyi Erik, Diera Éva, 
Sávai Mária 
 
Suhajda Yvett, Nagy Martina, Sávai Mária, 
Szabó Józsefné 
 
projektmanagement tagok, apparátus vezetői 
kör és  intézményvezetők 
 
10 nyertes önkormányzat,Rozgonyi Erik, 
Szabó Józsefné 



 
 

11.28 
 

 
projektzáró rendezvény helyi intézmények és civil szervezetek vezetői és érdeklődő 
lakosság részére  

 
 

 
60 fő  

December 
 
12.02.- 12.04 

 
 
12.04. 
12.05. 
 
12. 11. 
 
12.15.-16. 
 
12.15. 
 
 
12. 22. 

 
 
Miniszterelnökség Közig. Programok Lebonyolítási Főosztálya 2. sz. kifizetési 
igénylés és időszakos beszámoló hiánypótlásra való felhívása 

 
Felkészülés és egyeztetés Arany János Közösségi Ház 12.05 záróeseményre 
ÁROP bemutató 
 

2.sz. kifizetési kérelem (6.722.335,-Ft) hiánypótlása 
 
3.sz.Időszakos beszámoló összeállítása 
 
3.sz kifizetési kérelem (17.857.364,-Ft) dokumentumainak összeállítása 
 
 
3sz. kifizetési kérelem pontosítása 

 
 

projektmanagement tagjai 
 
 
Suhajda Yvett, Nagy Martina 
Sávai Mária, Ljubimov Krisztina 
 
Sávai Mária, Diera Éva, Szabó Józsefné, 
Hergeltné Hajdú Ibolya 
Szabó Józsefné, Sávai Mária 
 
Pápai Mihály, Rozgonyi Erik, Sávai Mária, 
Diera Éva, Szabó Józsefné, Hergeltné Hajdú 
Ibolya 
Sávai Mária 

 



Az Az ÁÁROP projekt ROP projekt 
megvalmegvalóóssííttáásasa

GYGYÁÁL VL VÁÁROS ROS ÖÖNKORMNKORMÁÁNYZATNYZATÁÁNNÁÁLL

2014. október



Vállalt feladatok

• Korábbi ÁROP-pályázatban vállalt intézkedések felülvizsgálata

• Pénzügyi-gazdasági átvilágítás, kötségcsökkentési, hatékonyságnövelési 
javaslatok kidolgozása

• Lakossági kérdőíves felmérés két időpontban

• Közszolgáltatások összehangolása  a nem önkormányzati 
szolgáltatásnyújtók bevonásával

• Önkormányzati fenntartású intézményekkel kapcsolatos feladatellátási és 
finanszírozási modell kidolgozása

• A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

• CAF-modell alkalmazása

• Három kiválasztott folyamat optimalizálása

• A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények humán 
erőforrásának felmérése és a kapacitások kihasználtságának 
felülvizsgálata



Belsőműködési környezet, munkaszervezés, szabályozás, 
rendelkezésre álló infrastruktúra

A kA köözfeladatok mzfeladatok műűkköödtetdtetéési ksi köörnyezeternyezete

CCéél: l: Az adott közfeladat ellátás 
hatékonyságának  javítása, 

eredményességének növelése

Jogszabályok, előírások
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Önkormányzati intézmény rendszer



INTÉZMÉNY KÜLDETÉSE, ALAPFELADATA
Mi az intézmény rendeltetése, mire hozták létre?

ÜGYFÉL ÉS BIZALMI NÉZŐPONT KÖLTSÉGVETÉSI NÉZŐPONT

BELSŐ FOLYAMATOK NÉZŐPONTJA

TANULÁS ÉS FEJLŐDÉS NÉZŐPONTJA

Hogyan felelhetünk meg az intézménnyel 
kapcsolatba kerülő érintettek elvárásainak? 

Milyen elvárásokat támasztanak az 
intézménnyel szemben?

Melyek az intézmény forrásbiztosítójának 
a költségvetés-gazdálkodással kapcsolatos 

elvárásai?

Mely folyamatokban kell kiválót 
nyújtanunk, hogy elégedetté tegyük 
ügyfeleinket és a forrásbiztosítókat?

Hogyan kell tanulnunk és fejlődnünk 
ahhoz, hogy elérjük jövőképünket és 

céljainkat?

A CA Céél l éés Mutats Mutatóószszáám Tervezm Tervezéés rendszere: s rendszere: 
A BALANCED SCORECARDA BALANCED SCORECARD



A PDCA ciklus, mint kA PDCA ciklus, mint köövetendvetendőő elvelváárrááss

Minden közfeladat ellátást a Magyary program elvárása szerint  a PDCA általános minőségfejlesztési                     
folyamat mentén szükséges működtetni.



Minőségre törekvő közszolgálati szervek

A CAF keretrendszer alapelvei, fejlesztA CAF keretrendszer alapelvei, fejlesztéési si 
iriráányainyai



A lakossA lakossáági felmgi felméérréés alapadatais alapadatai

Kérdőív: papíralapú és elektronikus
Lekérdezés időtartama: 2014. január 20 - 30 között, illetve 
szeptember  2 – 18 között
Kérdezőbiztosok száma: 4 fő
Lakosok száma 2014. január 1. napján: 23574 fő
Felvett kérdőívek száma:  január - 1218 db, szeptember – 1200 db
Célcsoport: 18 éven felüli gyáli lakosság
Lekérdezések főbb helyszínei: Polgármesteri Hivatal (hivatali 
ügyintézés), Egészségügyi Központ – rendelő,  Kultúrház – civil 
szervezetek  összejövetelei, lakossági rendezvények,  Könyvtár, 
Lakossági ügyfélszolgálatok, Piac, Posta, Gyáli honlap



ÖÖNKORMNKORMÁÁNYZATI FEJLESZTNYZATI FEJLESZTÉÉSEKSEK

515

569

680

651

786

598

604

844

54

17

Óvodák fejlesztése és felújítása

Iskolák fejlesztése és felújítása

Sportcsarnok

Járdaépítések

Közutak javítása

Közvilágítás

Szelektív hulladékgyűjtés

Gyál-felső MÁV állomás környékének …

Uszoda

Orvosi rendelő/állandó szakellátás

Milyen fejlesztéseket szeretne?

Érdekesen változtak a prioritások a két vizsgálati időpont között: míg januárban egyértelműen a MÁV 
állomás, a közutak és a sportcsarnok megvalósítása élvezett elsőbbséget, szeptemberben az 

uszodafejlesztés és az egészségközpont fejlesztése tört előre. Ez egyben rámutat a kommunikáció
fontosságára is. 

A statisztikai adatok alapján jelentős különbségeket nem lehet kimutatni az egyes lakossági csoportok 
között, hacsak azt nem, hogy a járdaépítések az idősebb korosztály számára fontosabbak.

2014. szeptember

2014. január



FEJLESZTFEJLESZTÉÉSEKKEL VALSEKKEL VALÓÓ ELELÉÉGEDETTSGEDETTSÉÉGG

Éppen a megnövekedett érzékenység kapcsán közvetlenül rákérdeztünk a fejlesztésekkel való
lakossági elégedettségre is szeptemberben. A megkérdezett lakosság több, mint egyharmada
teljes egészében elégedett és ezzel együtt 60%-uk mondható inkább elégedettnek. A kevésbé

elégedettek aránya mindössze 7 %.

2014. szeptember



A PH MUNKA PH MUNKÁÁJJÁÁVAL VALVAL VALÓÓ ELELÉÉGEDETTSGEDETTSÉÉG G 

A válaszadók több, mint fele inkább elégedett, vagy teljes mértékben elégedett a 
Polgármesteri Hivatal munkájával és ez január óta csak növekedett. Külön kiemelendő, 

hogy a teljes mértékben elégedettek aránya meghaladja a lakosság egyharmadát.

2014. szeptember

2014. január



ELELÉÉGEDETTSGEDETTSÉÉG A FEJLG A FEJLŐŐDDÉÉSSEL HELYI SZINTENSSEL HELYI SZINTEN

A válaszadók 60%-a inkább elégedett, vagy teljes mértékben elégedett a fejlődéssel 
helyi szinten, ami az országos fejlődéssel való elégedettség több mint kétszerese és 

csak növekedett a legutóbbi januári felmérés óta. 

1%

6%

35%

28%

25%

5%

Elégedettség a fejlődéssel helyi 
szinten

egyáltalán nem elégedett kevésbé elégedett

közepesen elégedett inkább elégedett

teljes mértékben elégedett NV

2014. szeptember

2014. január



Polgármester - Képviselő Testület

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati 
Intézmények

Önkormányzati 
Társaságok

Nem önkormányzati 
közszolgáltatókK

Ö
ZF

EL
A

D
A

TO
K

DÖNTÉS

SZABÁ-
LYOZÁS, 
VÉGRE-
HAJTÁS

Tartalékok a költséghatékonyság és működési szinergia terén

KKöözfeladat ellzfeladat ellááttáás fejleszts fejlesztéési fsi fóókuszaikuszai

1. Hagyományos monitoring és kontrolling rendszer

2. Kapacitás kihasználtság

5. Költségnövelő tényezők

4. Szabályozottság

7. Kommunikáció, információ áramlás

6. Bevétel termelő képesség

3. Tervezés



A fejlesztA fejlesztéési intsi intéézkedzkedéések megvalsek megvalóóssííttáássáának nak 
folyamatafolyamata

1 2 3 4

A fejlesztési intézkedések forrásai lehetnek:

• Szolgáltatói (külső) javaslat

• Önkormányzati (belső) javaslat

• Negyedéves/éves teljesítmény értékelés eredményei

– A lakossági elégedettség felmérés és bejelentések alapján

– A BSC mutatószámok kiértékelése, trendek elemzése a 
szolgáltatói adatszolgáltatás alapján



Az intAz intéézmzméények nyek öönkormnkormáányzati szakmai nyzati szakmai éés ells ellááttáási feladataisi feladatai

Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde

Ellátási feladatok:
tárgyi eszközök kezelése, felújítása, karbantartása;
Élelmezési feladatok; takarítás (külső szolgáltató)
(konyhai dolgozó, technikai dolgozók)

Közfeladat:
bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása, valamint 
testi-, szellemi fejlődését elősegítő nevelése

Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár

Iskolák

Óvodák (Liliom, Tátika, Tulipán) 

Ellátási feladatok:
tárgyi eszközök karbantartása, javítása;
takarítás, kertgondozás, konyhai feladatok
(karbantartó, kertész, dajkák részfeladatai)

Közfeladat:
Óvodai nevelés, ellátás, iskolai előkészítő oktatás, 

Közfeladat:
Egészségügyi ellátás: gyógyító-megelőző alapellátás, + 
szakellátás és laboratóriumi ellátás 

Ellátási feladatok:
anyag és eszközgazdálkodás, ellátás, anyagok, eszközök 
megrendelése, raktározása
(gazdasági ügyintéző)

Ellátási feladatok:
köznevelési intézmények működtetői feladatainak ellátása: 
üzemeltetés, karbantartás, vagyonvédelem, állagmegóvás, 
szükséges eszközök, szolgáltatások megrendelése, átadás-
átvétele, raktározása, készletek pótlása. 
(Gyál Városfejlesztési és városüzemeltetési Nonprofit Kft.)

Közfeladat:
Közművelődési. Közgyűjteményi feladatok ellátása + 
kiegészítő, kisegítő tevékenységek 

Ellátási feladatok:
Eszközök, anyagok beszerzése, karbantartása;
Intézmény és berendezések fenntartása, karbantartása, 
állagmegóvás, a szakmai munka, rendezvények műszaki, 
technikai feltételeinek biztosítása, takarítás
(gondnok, takarítók)



Az IntAz Intéézmzméény irny iráánynyííttáási modellsi modell

Összevont üzemeltetés

Összevont takarítás

Összevont karbantartás

Összevont gondnokság

Összevont őrzés-védelem

Összevont étkeztetés

Városi 
Egészségügyi 

Központ

Bölcsőde és óvódák

Arany J. Közösségi 
Ház és Városi 

Könyvtár

Iskolák üzemeltetése

ELLÁTÁSI FELADATOK

Fejlesztések, beruházások

VAGYONKEZELÉSI 
FELADATOK

Közfeladat ellátási elemzések

Probléma megoldás

KONTROLLING FELADATOK

Teljesítménymérés és értékelés

Összevont kertészet

Összevont anyag és 
eszközgazdálkodás

Vagyongazdálkodás

Vagyonhasznosítás

Teljesítmény elvárások

LAKOSSLAKOSSÁÁGI IGGI IGÉÉNYEK, ELVNYEK, ELVÁÁRRÁÁSOK SOK ÉÉS ELS ELÉÉGEDETTSGEDETTSÉÉGG

Önkormányzati tulajdonú Intézmények

INTÉZMÉNYI 
SZAKFELADATOK

EGYÉB 
KÖZFELADATOK

Kiemelt projektek 
menedzsmentje

Pályázati elszámolás

Pályázati fenntartás

PROJEKTMENEDZSERI 
FELADATOK

Önk. Által 
közvetlenül 

ellátott 
közfeladat

Szerződéses 
kapcsolatok 
keretében 

ellátott 
közfeladat



Szervezeti javaslat Szervezeti javaslat –– éérintett funkcirintett funkcióókk

INTÉZMÉNYEK

GYÁL Városüzemeltetési  
Nonprofit Kft. 

PH – Városfejlesztési IrodaPH –– Szervezési és 
ügyfélszolgálati Iroda -

IntegrIntegráált vagyonkezellt vagyonkezelééss

Kontrolling  funkciKontrolling  funkcióó

Szakfeladatok tervezSzakfeladatok tervezéése se 
éés ellens ellenőőrzrzéése se 

+

Gyáli Városgazda Kft.
ProjektmenedzsmentProjektmenedzsment



A kA köözfeladat ellzfeladat ellááttáás javasolt folyamatas javasolt folyamata

1. Gazdasági program 
kidolgozása, adott 
közfeladat célok 
meghatározása

2. Elvárt Kulcs 
Teljesítmény Mutatók 
meghatározása adott 
évre

3. A költségvetés 
tervezése adott 
közfeladatra

4. Szerződés 
kötés, elvárások 
rögzítése 5. Erőforrás 

biztosítás, szervezés

6. Megvalósítási ütemterv, 
erőforrás allokáció

7. Közfeladat ellátás

9. A közfeladat 
ellátás alapadatainak 
rendszeres gyűjtése

10. Az alapadatokból Kulcs 
Teljesítmény Mutatók 
képzése és kiértékelése

11. Az eltérések 
elemzése, okok 
feltárása

8. Közfeladat ellátás 
finanszírozása

12. Akciók megtervezése 
a hatékonyság 
növelésére

13. Fejlesztések, 
beavatkozások  
megvalósítása

14. Új célok  kijelölése 
gazdasági programhoz 
illeszkedően



Egy kEgy köözfeladat leggyakoribb Kulcs Teljeszfeladat leggyakoribb Kulcs Teljesíítmtméény Mutatny Mutatóóii

CCéél: l: Az adott közfeladat 
ellátás hatékonyságának  

javítása, 
eredményességének 

növelése

• Szolgáltatást 
igénybevevők 
elégedettségének 
növekedése 

• Panaszok 
számának 
csökkenése

• Választási 
eredmények 
javulása

ÜÜgyfgyféél, bizalmi l, bizalmi 
nnéézzőőpontpont

KKööltsltséégvetgvetéési nsi néézzőőpontpont

• Bevétel/ráfordítások arányának növekedése
• Költségfelhasználás/ költségvetési 

előirányzat arányának csökkenése
• Köz/magánfinanszírozás arányának 

csökkenése
BelsBelsőő folyamatok folyamatok 
nnéézzőőpontjapontja

• Rendelkezésre álló
eszközök, 
infrastruktúra 
kihasználtságának 
növekedése

• Átfutási idő
javulása

• Nyilvántartások 
pontosságának és 
naprakészségének 
javulása

TanulTanuláás, fejls, fejlőőddéés ns néézzőőpontpont

• Egyedi elbírálást igénylő esetek arányának 
csökkenése

• Működési problémák számának csökkenése



KiszervezhetKiszervezhetőő, beintegr, beintegráálhatlhatóó tevtevéékenyskenyséégekgek

VVáárosfejlesztrosfejlesztééss
Problémák:
• Azonos néven hasonló, sokszor párhuzamos tevékenységek és felelősségek is vannak telepítve a 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-hez, illetve a Városfejlesztési Irodához 
(projektmenedzser vs.  erőforrás gazdálkodás, műszaki előkészítés).

• A pályázati lehetőségek kiaknázásához a Gyál Városfejl. és Városüz. Nonprofit Kft. két 
ügyvezetővel és gyakorlatilag elkülönült, gazdálkodási jogkörrel működik egy szervezeten belül.

• Jelenleg „tevékenység nélküli” a Gyáli Városgazda Kft., amely szintén a pályázati lehetőségek 
kihasználása érdekében jött létre profitorientált formában, szerepében megegyezően a 
nonprofit Kft. Városfejlesztési „részlegével”.

Javaslatok:
• A városfejlesztési és vagyonkezelési funkciók összekapcsolásával integrált gazdálkodási 

felelősség megteremtése a Polgármesteri Hivatalon belül.
• A projektmenedzsment tevékenységek egy kézbe adásával koncentrált projekt megvalósítás a 

Gyáli Városgazda Kft.-ben
• A főépítészi feladatok szerződéses formában való ellátása az önálló, szupervízori funkciót erősíti
• A Gyáli Városüzemeltető Kft. Létrehozása, tiszta üzemeltetési profillal, integrált szakmai 

irányítás.
Előnyök:
Rövidebb döntési utak, egyértelmű felelősségek, tiszta szakmai profilok, ezáltal középtávon költség 

megtakarítás, profitorientáció és költségvetési „megtakarítás” a Városgazda Kft.-n keresztül.
Kockázatok:
• A főépítész kiszervezésével  annak szerepe alapvetően hatóságivá, formálissá válik.



KiszervezhetKiszervezhetőő, beintegr, beintegráálhatlhatóó tevtevéékenyskenyséégekgek

IntIntéézmzméényi karbantartnyi karbantartóók, technikai szemk, technikai szeméélyzet kihelyezlyzet kihelyezéésese

Problémák:
• Jelenleg az intézményeknél külön 1-2 fős személyzet látja el a karbantartási, 

kertgondozási, technikai és gondnoksági tevékenységeket, akik kapacitás kihasználtsága 
erősen változó.

• A tervszerű karbantartásokat, jelentősebb hibajavításokat a Gyáli városfejlesztési és 
városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el, amely hasonló, de magasabb szintű szakértelmet 
kíván az első ponthoz képest. 

Lehetőségek:
• Méretgazdaságosság kihasználása a technikai dolgozók egy helyre koncentrálásával és 

optimálisabb terhelésével (mozgósíthatók több intézményre is)
• Hibaelhárítás, -javítás bejelentő rendszeren keresztül, ügyeleti szolgálat
• Szolgáltatási színvonal fenntartása minőségi paraméterek teljesítéséhez kötött 

teljesítmény elszámolással (SLA típusú szerződések)
Előnyök:
Az intézményekben a szakmai munkára koncentrálás, a Nonprofit Kft.-ben pedig a 

szolgáltatások minőségi ellátása
Kockázatok:
• A fizikai távolság miatt romlanak a szolgáltatás minőségi paraméterei, különösen a 

kiszolgálási, reagálási idő



KonkrKonkréét fejlesztt fejlesztéési javaslatok si javaslatok 
VVáárosfejlesztrosfejlesztéés beintegrs beintegráálláásasa

CCéél: l: Városfejlesztés 
hatékonyságának 

növelése 2015 év végére

• Kivitelezési 
dokumentációkkal 
való elégedettség  
>=4,4

ÜÜgyfgyféél, bizalmi l, bizalmi 
nnéézzőőpontpont

KKööltsltséégvetgvetéési nsi néézzőőpontpont

• Városfejlesztés költségvetésének 
csökkenése 30%-kal 2015 végére a 
2013-as tényadatokhoz viszonyítva 

BelsBelsőő folyamatok folyamatok 
nnéézzőőpontjapontja

• Nyertes pályázatok 
száma >=3

• Pályázatok 
elkészítésének 
átfutási ideje <=1 
hónap 

TanulTanuláás, fejls, fejlőőddéés ns néézzőőpontpont

• Projektmenedzsment  hiánypótlásai számának  
30 %-kal csökkentése 2015 végére 



KonkrKonkréét fejlesztt fejlesztéési javaslatok si javaslatok 
KarbantartKarbantartáási tevsi tevéékenyskenyséégek kihelyezgek kihelyezéésese

CCéél: l: Karbantartási 
tevékenység  

hatékonyságának 
növelése 2015 év végére

• Karbantartási 
tevékenységgel 
való elégedettség  
>=4,2

ÜÜgyfgyféél, bizalmi l, bizalmi 
nnéézzőőpontpont

KKööltsltséégvetgvetéési nsi néézzőőpontpont

• Karbantartási költségek csökkentése 20%-
kal a 2013-as költségvetéshez képest

BelsBelsőő folyamatok folyamatok 
nnéézzőőpontjapontja

• Sürgősségi 
hibaelhárítás átlagos 
megkezdésének ideje 
a bejelentéshez 
viszonyítva<=10 perc

• Meghibásodások 
számának 
csökkenése >= 20%-
kal

TanulTanuláás, fejls, fejlőőddéés ns néézzőőpontpont

• Hibaelhárítások átlagos idejének csökkenése 
>= 20%-kal
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CAF alkritérium pontszámok alapján történő értékelés 

Erősségek

• 1.4.Politikai döntéshozókkal  és 
más érdekelt felekkel való
kapcsolattartás (85pont)

• 4.1.Partnerkapcsolatok (84pont)

• 5.2.Szolgáltatások kialakítása,  
fejlesztése (75pont)

• 6.1.Ügyfél elégedettség (75pont)

• 7.1.Dolgozói elégedettség 
(86pont)

Fejlesztendők
• 2.1.Érdekelt felek igényeire 

vonatkozó adatgyűjtés (62pont)
• 2.3.Stratégia lebontása, 

rendszeres felülvizsgálata 
(61pont)

• 6.2.ügyfél elvárások kielégítése 
(belső adatok alapján) (60pont)

• 5.3.Belső és partner folyamatok 
összehangolása (55pont)

• 4.5.Technológia menedzselése 
(54pont)

• 3.3.Munkatársak bevonása 
(55pont)
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• Szisztematikus, rendszerszintű adatgyűjtés és értékelés biztosítása 
(kontrolling).
(2.1. CAF alkritérium; Adat és információ menedzsment témakör)

• Rendszeres dolgozói elégedettségi és igény felmérés (beleértve a 
vezetők dolgozói megítélésének lehetőségét is).
(3.3. CAF alkritérium; Munkatársak bevonása témakör)

• Számítógépes park minőségének javítása.
(4.5. CAF alkritérium; IT fejlesztés témakör;)

• Intézményi költséghatékonyság növelés ösztönzése, támogatása, 
hatékonysági mutatók.
(9.2. CAF alkritérium; Partnerkapcsolatok menedzselése témakör)

• Partneradatok értékelése, kommunikálása.
(4.1. CAF alkritérium; Partnerkapcsolatok menedzselése témakör)

CAF priorizált fejlesztési javaslatok



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2014. 
évi beszámolójának elfogadására 
 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (1) f) pontja, továbbá Gyál 
Város Önkormányzata Jegyzőjének a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésről szóló 6. sz. 
utasítása 9. pontja szerint a Jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal 
tevékenységéről. 
 
Megköszönve a T. Képviselő-testületnek az egész éves szakmai együttműködést, az egyes irodák munkáját és a 
kapcsolódó tevékenységeket bemutatva, a mellékelt beszámoló elkészítésével ezen törvényi kötelezettségemnek 
kívánok eleget tenni. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. 
 
Határozati javaslat:  
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2014. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pápai Mihály polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Ifjúsági és Sport Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 
 
Az előterjesztést készítette:  Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2015. január 14. 
 
 
 
         Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
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Beszámoló a Gyáli Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 
Bevezető 

 
A Gyáli Polgármesteri Hivatal struktúrájának 2012. évi végi átalakítását követően, immáron második 

éve kialakult az a gyakorlat, amellyel hatékonyabban sikerült működtetni a várost, a városi intézményeket 
egyaránt.  
2013-ban megnyertük az ÁROP 3-A.2-2013-2013-0008 szervezetfejlesztési pályázatot, melyet a 2014-es évben 
valósítottunk meg. Önkormányzatunk számára fontos volt, hogy egy közbeszerzés útján kiválasztott külső 
szakértő (IPS Tanácsadó Kft) vizsgálja meg a 2013. évtől életbe lépett változásokra adott önkormányzati 
intézkedések megfelelőségét. A leglényegesebb változás, mint ismeretes, a Gyáli járás és a tankerület 
megalakulását követte: 

• Jelentősen csökkent a hivatali apparátus (90 fős állományi létszámról 55 főre, de ugyanakkor 
az önkormányzatnál maradó intézmények könyvelési feladatai a Polgármesteri Hivatalba 
kerültek beszervezésre).  

• A Gyáli Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. feladatai viszont bővültek az 
iskolák működtetésével kapcsolatosan.  

A fenti környezeti változásokra adott válaszok helyességét vizsgálva reméltük, hogy ezzel egyidejűleg sikerül 
feltárni az esetleges működési diszfunkciókat mind a hivatali működés, mind az intézmények vonatkozásában. 
2014-ben a szervezeti átvilágítással egyidőben három választás (országgyűlési, európai parlamenti, polgármester, 
önkormányzati képviselő és nemzetiségi képviselő) rótt extra terheket a Hivatalra. 

 
A Gyáli Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 

 
A 2013-tól működő hivatali struktúra nem változott. A Hivatal élén a jegyző áll, akit feladatainak ellátásában a 
független törvényességi referens és a belső ellenőr is segít. Helyettese az aljegyző, aki egyben vezeti a 
Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodát. E mellett a Pénzügyi és Adó Iroda, az Igazgatási Iroda és a 
Városfejlesztési Iroda vesz részt a város életének irányításában és a polgárok kiszolgálásában.  
 

Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 
 

A Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda két csoportra tagozódik, Szervezési és Koordinációs csoportokra. 
Mindkét csoportot Szabó Józsefné vezeti augusztus (Dr. Sándor Tamás áthelyezése) óta, aki egyben az 
irodavezető helyettese is. A létszám – nyugdíjazások következtében – 10 főre csökkent a korábbi 12 fővel 
szemben. Hosszabb időre 2 közhasznú dolgozóval sikerült helyettesíteni a kieső munkatársakat. 1 álláshelyen 
problémát okozott, hogy még próbaidőn belül meg kellett válni kollégánktól. 
Az irodavezető Sávai Mária aljegyző.  
A Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 2014. évi tevékenysége a statisztika szerint  2.434 ügyszám alatt került 
dokumentálásra. 
 
A Szervezési Csoport feladatkörébe tartozik a hivatali és önkormányzati rendezvények szervezése, a civil 
szervezetekkel való kapcsolattartás, illetve a támogatásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, a 
városi honlap gondozása és a médiával való kommunikáció, valamint a külföldi kapcsolatok ápolása, beleértve 
egyes pályázatok kezelését is.  
 
A Szervezési Csoport által/közreműködésével rendezett események 2014-ben: 
Havi bontás szerint: 
1. hó  22 esemény, 
2.hó  20 
3.hó  27  
4.hó  22 
5.hó  25 
6.hó  25 
7.hó  11 
8.hó  13 
9.hó  23 
10.hó  31 
11.hó  21 
12.hó  16 
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Összesen: 256 db esemény kb. 32 ezer fő részvételével került lebonyolításra. Ez havi átlagban 21,3 eseményt 
jelentett a rendezvénynaptárban.  
A 2014.évi rendezvénynaptárban az események jellege szerint: 
 
Apparátust érintő:  12 
Választási:   34 
Képviselő-t-, Biz.-i: 85 
Városi rendezvények: 22 
Külső kapcs.-i rend.:  45 
Szervezetfejlesztési: 58. 
 
Ezek közül kiemelkedik: 
január 10. Dr Navracsics sajtótáj.   

január 30. Nagy adózók rendezvény   

március 15. ünnepség   

március 24. Comenius német delegáció   

április 6. OGY választás   

ápr.15-17 Intézményvezetői tréning   

május 12-16 kiutazás Comenius   

május 25. EP választás   

május 29. pedagógusnap   

június 2. trianoni megemlékezés   

június 8. II. Utcazenei Fesztivál   

jún.30-Júl.02 Zsámbék App. Tréning, CAF   

július 4. Semmelweis Nap   

augusztus 20. ünnepség   

aug.22-24 fogathajtó fesztivál, utcabál   

szeptember 17. EÜ Kp átadás   

október 12. Pm. képv. és nemz.választás   

október 20. KT alakuló ülés   

október 23. ünnepség   

november 26. iskolabörze   

november 28. közmeghallg,  ÁROP konf.   

dec. 1-3 
Kertváros kistérségi 
rendezvény   

december 5. Téli Tárlat és ÁROP bemutató   

december 10. Cargo közmegh.   

december 18. karácsonyi ünnepség   

december 18. Kibővített FAÖT ülés   

december 19-20 Advent Gyálon   

 
A városi ünnepségek lebonyolításában az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár, a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft, valamennyi köznevelési intézmény, a civil szervezetek, és a 
Városi Egészségügyi Központ is részt vállalt. Elmondhatjuk, hogy csakis ez a gyümölcsöző munkakapcsolat 
tette lehetővé, hogy ezek az események 2014-ben is magas színvonalon kerüljenek megrendezésre.  
Egyéb szervezési munkák:  
Ügyfélelégedettség mérés  június 10-16 346 kérdőív  
Polgármester úr májusi osztályfőnöki órái 171 fő 
Diákmunka Eötvös SZKI gyakorlata 9 fő 
Pályázati diákmunka 8 fő 
Tavaszi lomtalanítás  05.10 és 05. 17. 
Őszi lomtalanítás  09.21 és 09.28. 
 
Civil szervezetekkel való kapcsolattartás 
Az önkormányzati költségvetés cél- és általános tartalék rovaton tervezett keretösszegeken (15 millió Ft) belül a 
Képviselő-testület és Polgármester által jóváhagyott 79 db megállapodást kötöttünk civil szervezetekkel, 
melyből 8 millió Ft 45 civil szervezet részére pályázati úton került odaítélésre. A pályázatok lebonyolítása 
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kapcsán a civil szervezetek eseményein több alkalommal részt vettünk és értesültünk a vállalt programok 
megvalósításáról. A városnak nagyon jelentős közösségi élete van és mi is törekszünk a civil szervezetekkel való 
folyamatos kapcsolattartásra, illetve segítségnyújtásra. 
 
Arculati elemek, városi image, honlap 
A városi rendezvények színvonalát sikerült a korábbi nívón tartani és a médiamegjelenések száma is 
megfelelőnek mondható. Az Új Gyáli Újságba 2014-ben 90 db újságcikket adtunk le.  
Gyál város hivatalos honlapját – az adatvédelmi és közzétételi szabályok figyelembe vételével - folyamatos 
frissítéssel, aktuális adatszolgáltatásokkal, friss információkkal töltjük fel. Az oldalunkat 2014 évben 72868 
alkalommal keresték fel, tehát elmondhatjuk, hogy sokan látogatják. A honlapon megtalálhatóak a képviselő-
testületi ülések előterjesztései és jegyzőkönyvei, ezzel az állampolgárok még alaposabb betekintést nyerhetnek a 
Képviselő-testület döntéseinek előkészítési munkáiba. A honlap mindezeken felül folyamatosan igyekszik 
beszámolni a városban zajló fontosabb eseményekről, történésekről. 2014. évben 170 db hírt, eseményt tettünk 
fel. 
 
A Koordinációs Csoport feladatkörébe tartozik a Képviselő-testület és bizottságai munkájának kiszolgálása, a 
polgármesteri és jegyzői titkársági feladatok ellátása, az iktatás, postázás és ügyiratkezelés, közszolgáltatási 
panaszok és egyéb ügyfélszolgálati ügyek.  
 
85 képviselő-testületi és bizottsági ülésen, 2 közmeghallgatáson, valamint 60 választással és egyéb külső 
kapcsolati (FAÖT, kistérségi stb)ülésen láttak el a munkatársak titkársági feladatokat.Ők végzik a helyi 
rendeletek egységes szerkezetbe foglalását, nyilvántartását és közzétételét, és a hivatali belső szabályzatok, 
utasítások nyilvántartását, amelyek aktulizálása az új szervezeti felépítés és a jogszabályi változások miatt 
különösen nagy terhet rótt a Polgármesteri Hivatal valamennyi vezetőjére. 
Hozzájuk tartozik a hirdetmények kifüggesztése, határidő lejártának figyelése, nyilvántartása, a beérkező 
számlák érkeztetése, nyilvántartásba vétele, átadása a Pénzügyi és Adó Iroda részére, valamint a képviselői 
vagyonnyilatkozatok jogszabályi előírás szerinti átadás-átvétele, nyilvántartása. 
A csoporthoz tartozik a panaszügyek kezelése illegális szemétügyben, zöld hulladék szállítással kapcsolatban, 
árok, út ügyben: 35 ügyfélpanasz, a közvilágítással kapcsolatban pedig 103 db bejelentés volt. 
A 2014. június 10-16 között a Polgármesteri Hivatalban végzett ügyfélelégedettségi felmérés kérdőívei is a 
csoport munkatársainak közreműködésével készültek és azok kiértékelését is ők végezték. A kérdőívek 
kiértékelése a beszámoló 2. számú mellékleteként található meg. 
 
Iktató 
Az iktatón keresztül bonyolódik a napi postaforgalom, ők végzik a beérkező küldemények elektronikus 
érkeztetését. 2014 évben 39.073 irat keletkezett. Az ügyintézők egy része maga végzi az alszámos iktatást. Az 
iktató munkatársai havonként hátralékos listát készítenek, amely alapját képezi a vezetői ellenőrzéseknek, illetve 
negyedévente ügyiratforgalmi statisztikát teszünk közzé a honlapon, valamint éves hatósági statisztikai 
adatszolgáltatást (OSAP) is készítenek. Az ügyiratforgalom a beszámoló 1. számú mellékleteként található meg. 
 
 
Diákmunka  
A Gyáli Eötvös József Szakképző Iskolából 9 fő töltötte itt a nyári ngyakorlatát, a Munkaügyi Kirendeltség 
pályázati támogatásával pedig további 8 fő diák foglalkoztatását szerveztük a nyár folyamán. Segítséget jelentett 
ez az irodáknak és az iktatónak egyaránt, ezen esetekben a napi munka szervezését végeztük. 
 
Pályázatok, melyeket az Iroda koordinált: 
 
Comenius Régió 2012-2014 pályázat 
A pályázat 38.750 eurót nyert. A pályázat 2014-ben került lezárásra és elszámolásra. 
2014-ben két alkalommal vehettünk részt külföldi partnereinknél szakmai konferenciákon, illetve 
workshopokon. 
2014. április 23-án sor került a Pedagógus minősítés, pedagógiai szakmai ellenőrzés 2014  című előadásra, 
melyet dr. Gera Tibor közoktatási szakértő tartott a gyáli pedagógusoknak.  
Eredmények: 

 A Tét a Jövőm iskolabörze, mely már hagyománnyá vált városunk életében, segít eligazodni a 7. 
osztályos tanulóknak a pályaválasztás útvesztőjében.  

 A Tét a Jövőm iskolabörze adta az ötletet egy kiadvány készítésére, amely óriási sikert aratott a diákok 
körében. Gyál Város Önkormányzata több száz példányban jelentetett meg egy továbbtanulási kisokost. 
A „Kisokos” útmutatót ad a szakmaválasztáshoz, áttekintést nyújt a magyar iskolarendszerről, a 
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gimnáziumi oktatás formáiról, a szakiskolai, szakközépiskolai oktatás-képzés formáiról és felépítéséről. 
A központi írásbeli felvételi vizsga lényegéről, a szóbeli vizsgáról és a Köznevelési Hídprogramról is 
részletes leírást tartalmaz a kiadvány. 

 A kiadványon kívül készíttettünk egy videót is, amely minden évben a 8. osztályos diákok számára dvd-
n elérhető.  

 Ezen kívül a város összes 8. osztályos diákja eljutott a Szakmasztár Fesztiválra, melynek országos híre 
van.   
 

Az ÁROP-3.A.2 -2013-2013-0008 „Az új szervezeti-működési kultúra bevezetése Gyál Város 
Önkormányzatának napi rutinjába” c. pályázati anyagot a Közigazgatási Reform Programok Irányító 
Hatóságának vezetője 31.641.435,-Ft támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatás pézügyi elszámolása még 
folyamatban van. 2015. évben az utólagosan elvárt támogatás 23.731.077,-Ft. 
A projekt megvalósításának kezdete: 2013. 11. 29. 
A projekt megvalósításának befejezése: 2014. 12. 31. 
 
ASP csatlakozási pályázat 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 234/2013. (X.31.) sz. határozatával nyilvánította ki a 
KMOP-4.7.1-13-3013-0009”elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázathoz való 
csatlakozását. A pályázat megvalósítása Gyál-Gomba-Mogyoród-Tápióság és Tápiószecső önkormányzati 
konzorciumban történik. 
Az önkormányzati ASP központ a csatlakozó települések számára lehetővé teszi a hatékony forrásfelhasználás 
mellett a belső működés támogatását, és egyes E-közigazgatási szolgáltatások nyújtását, korszerű informatikai 
megoldások segítségével.  
Gyál az induló alkalmazások közül a gazdálkodási rendszer, az ingatlan- vagyonkataszter rendszer, a helyi 
adórendszer, az ipari és kereskedelmi rendszer, valamint az iratkezelő rendszer csatlakozását vállalta.  
Az ASP központból a szolgáltatásokat térítés nélkül használhatják a csatlakozó önkormányzatok.  
Az ASP pályázati támogatás Gyál városra nézve 4 elemből épül fel.  

- projektmanagementi feladatok ellátása         825.500 Ft 
- ASP szakrendszeri szolgáltatások bevezetése    8.928.100 Ft 
- nyilvánosság biztosítása             45.000 Ft  
- eszközbeszerzés (6 db számítógép)      1.493.520 Ft 

Ez mindösszesen:       11.292.120 Ft-ot 
jelent városunknak. 

A konzorcium az öt településre összesen 57.157.148,-Ft támogatást nyert el. 
A projekt kezdete: 2014. 11.04. befejezése: 2015. 06. 30. 2014. év végéig a projektmanagementi feladatok 
ellátására, a szakrendszeri szolgáltatások bevezetésére és az eszközbeszerzésre sikerült szerződést kötnünk. 
 

 
Pénzügyi és Adó Iroda 

 
A Pénzügyi és Adó Iroda vezetője és egyben a Hivatal gazdasági vezetője Diera Éva. Az Iroda három csoportra 
tagozódik, 15 munkatársunk tartozik ide. A személyi állomány stabilnak mondható, de a 2013. évben alakult 
Intézményi Gazdálkodási Csoport egy álláshelye nem volt év közben betöltve, illetve a csoportvezető 
novemberben új munkahelyre ment dolgozni, ami nehezítette a munkavégzést.  
Az Iroda fő tevékenységei: 

- Adóztatási feladatok, 
- Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Önkrományzat fenntartásában és működésében 

maradt hat intézmény, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás, valamint az általa működtetett 
Szociális és Családsegítő Központ, a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) és a 
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, valamint 2014. október 12-től megalakult Román Nemzetiségi 
Önkormányzat és Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi és számviteli feladatai. 

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

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

 
A helyi adók mértéke Önkormányzatunknál építményadó és iparűzési adó tekintetében 2014. évben sem 
változott, így az új határozatok kiküldése nem rótt többletterhet kollégáinkra. 
 
Iparűzési adóban változást az e-útdíj bevezetése eredményezett, mivel a 2013. évi adót csökkenteni lehetett a 
költségként elszámolt e-útdíj összegével ez hozzájárult ahhoz, hogy a  2013. adóévről benyújtott bevallások 
feldolgozását követően a beszedett iparűzési adó összege 0,5%-kal csökkent. 
 
2014. évben gépjárműadó tekintetében 3% -os növekedés figyelhető meg az előző évhez képest  
 
A gépjárműadó tekintetében az adóztatási feladatokat továbbra is az Önkormányzatunk végzi, a beszedett 
gépjárműadónak csak 40%-a marad helyben, 60%-ot továbbra is  a központi költségvetésnek kell átutalni. 2013. 
július 1-el újabb törvényi változás következtében az e-útdíj bevezetésének kompenzálására a légrugós, vagy 
azzal egyenértékű rugózási rendszerrel ellátott tehergépjárművek adójának mértéke 1200.- Ft/100 kg-ról 850.- 
Ft/100 kg-ra változott, ami újabb határozatok kiadását és az adóbevétel csökkenését eredményezte 2013. II. 
félévére. 
A 2014. évi költségvetés ugyanakkor pályázati rendszer alapján az e-útdíj bevezetése miatti gépjármű- és 
iparűzési adó bevétel kiesését kompenzálja, reményeink szerint teljes összegben. 
 
Adóbevételeink 52%-át a 10 legnagyobb adózó fizeti meg Önkormányzatunk felé. 
Adózók száma adónemenként: 

- Építményadó: 
 adófizetésre kötelezett magánszemély adózók száma 390 fő, 
 jogi személy adózók száma 98 db, 

- Iparűzési adó: 
 adófizetésre kötelezett magánszemély adózók száma 456 fő, 
 jogi személy adózók száma 1336 db, 

- Gépjárműadó: 
 adófizetésre kötelezett magánszemély adózók száma 8212 fő, 
 jogi személy adózók száma 595 db. 

 
A kintlévőségek legnagyobb részét a gépjárműadó hátralék teszi ki, utána következik az iparűzési adó és 
legvégül az építményadó. 
Fenti hátralékok behajtására magánszemélyek esetén elsődlegesen munkabérből történő letiltást (2014. december 
23-ig 273 db letiltás készült) eszközöltünk. A Pest Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári 
Szakigazgatási Szervének adatbázisában szereplő munkahelyi adatok több esetben pontatlanok, így a letiltások 
egy része nem vezet eredményre. Másik lehetőségünk magánszemélyek esetén a helyszíni megkeresés. 
Gépjárműadó hátralék esetén, ha a tartozás éven túli, akkor a járás Okmányirodájánál kezdeményezzük a 
gépjárművek forgalomból történő kivonását (2014. december 23-ig összesen 306 db forgalomból kivonást 
eszközöltünk). 
Vállalkozók, vállalkozások esetén leghatékonyabb eszközünk a behajtásra a hatósági átutalási megbízások 
(2014. december 23-ig összesen 337 db inkasszó került benyújtásra, több készült, de számla megszűnés, vagy 
felszámolás ténye miatt azok számát nem vettük figyelembe) benyújtása az adózók bankszámlájára. Az 
inkasszók többnyire eredményre vezetnek, kivéve a fedezetlen, pénz nélküli számlákat. Az adózók az új, vagy 
megszűnő bankszámla változást gyakran „elfelejtik” bejelenteni adóhatóságunk felé így  az inkasszók 
készítésénél először meg kell győződnünk, hogy a számlák „élő” számlák-e. A bankszámlával nem rendelkezők 
esetén helyszíni megkeresést alkalmazunk, illetve gépjárműadó tartozás (éven túli) esetén forgalomból történő 
kivonást kezdeményezünk.  
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Méltányossági kérelemmel összesen 9 esetben fordultak Hivatalunk felé. Ebből 3 kérelem pótlék, 2 kérelem 
mulasztási bírság és 1 esetben iparűzési adóelőleg törlésére irányult. A többi esetben fizetési könnyítési 
(részletfizetési) kérelmet terjesztettek elő. A törlésre vonatkozó eljárásokból 2 esetben hiánypótlás elmulasztása 
miatt az eljárást meg kellett szüntetnünk, mert a kérelmet érdemben elbírálni nem tudtuk. 1 esetben az ügyfél 
vonta vissza kérelmét. A lefolytatott eljárásokban döntésünk pozitív volt, törlést, vagy mérséklést, illetve 
részletfizetést engedélyeztünk. 
 
A Pénzügyi Csoport végzi az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás, 
valamint az általa működtetett Szociális és Családsegítő Központ, a FAÖT, a Bolgár Nemzetiségi 
Önkormányzat, valamint 2014. október 12-től megalakult Román Nemzetiségi Önkormányzat és Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi, számviteli és vagyonnyilvántartási feladatait.  
Legfontosabb feladata az éves költségvetés elkészítése, az év közbeni módosítások elkészítése, az előirányzatok 
és azok teljesítésének nyomon követése. Itt történik a beérkező és kimenő számlák nyilvántartásba vétele, 
kifizetése, könyvelése, az Önkormányzat és annak intézményeinél dolgozók bérének utalása, nem rendszeres 
bérek számfejtése, a foglalkoztatott közmunkások juttatásaival, és nem utolsósorban a segélyezéssel kapcsolatos 
feladatok ellátása, úgy mint kifizetés, elszámolás, támogatás leigénylése. Itt történik a civil szervezetek részére 
nyújtott támogatások elszámoltatása. 
A csoportban foglalkoztatott pénztáros 9 pénztárat kezel, végzi a kiadásokkal és bevételekkel kapcsolatos  
feladatokat. 
Minden évben a jogszabályoknak megfelelően és az abban leírt határidőben készülnek a Magyar Államkicstár 
részére megküldött és a Képviselő-testület elé terjesztett beszámolók. Korábban a jogszabály féléves, 
háromnegyed éves és éves beszámoló, valamint negyedévente mérlegjelentést és költségvetési jelentés 
elkészítését írta elő. 2013. július 1-től a költségvetési jelentést havonta kellett elkészíteni és a Magyar 
Államkincstár felé megküldeni. 
 
A Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat 2013-ban megszűnt, feladatait (közműfejlesztési hozzájárulások, 
azok hátralékainak beszedése) is a Pénzügyi Csoport vette át és látja el. 
 
A mezőőri járulék beszedése is ennél a csoportnál történik. Az ezt megalapozó földhivatali adatokat a járulék 
bevezetésekor – 2000-ben – megkértük a földhivatali nyilvántartásból, ugyanakkor sok problémát okozott, hogy 
a földtulajdonosok, földhasználók nem nagyon jelentették felénk azóta a változásokat. Az adatállomány 
pontosítása érdekében a 2013. március havi földhasználói regisztráció után megkértük a Földhivataltól a Gyál 
külterületére vonatkozó földkönyvet. Az ebben szereplő adatok alapján 1500 tulajdonost szólítottunk fel 
adategyeztetésre, amelynek következtében 820 db bevallás érkezett vissza, amelynek teljes feldolgozása 2014. 
évben fejeződött be. 
 
2014. január 1-től jelentős mértékben megváltozott a költségvetési szervek számviteli rendszere, amely azzal 
járt, hogy teljesen új módon kell könyvelni és nyilvántartani a keletkezett számviteli bizonylatokat. Ez már a 
2013. évben is jelentős feladatot rótt a csoport tagjaira. A jogszabály kötelezően előírta, hogy 2013. december 
31-i fordulónappal el kellett végezni az Önkormányzat vagyonának, valamint kötelezettségeinek és 
követeléseinek teljes körű leltárát, az új számviteli rendnek megfelelően el kellett készíteni az átfordító 
mérlegeket, egyben ki kellett alakítani az új rendszer működéséhez szükséges folyamatokat. 
 
Az Intézmény Gazdálkodási Csoport végzi a Liliom Óvoda, a Tátika Óvoda, a Tulipán Óvoda, a Bóbita 
Bőlcsőde, a Városi Egészségügyi Központ és az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár pénzügyi, 
számviteli és vagyonnyilvántartási feladatait.  
Legfontosabb feladata az éves költségvetés elkészítése, az év közbeni módosítások előkészítése, az előirányzatok 
és azok teljesítésének nyomon követése, az intézmények gazdasági feladatainak koordinálása, a mérlegjelentések 
negyedévente, a költségvetési jelentések havonta történő elkészítése és a Magyar Államkincstár felé történő 
megküldése, valamint a jogszabályban előírt bevallások – úgy mint ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás – 
elkészítése és benyújtása. 
 

Igazgatási Iroda 
 

Az Igazgatási irodát Kojnok Balázs vezeti.Az Igazgatási Iroda tevékenységi köre két fő csoportra osztható, az 
úgynevezett hatósági ügyekre, valamint az önkormányzat működéséhez kapcsolódó ügyekre, azonban közös 
bennük, hogy munkatársai valamiféle engedélyező, felügyeleti, ellenőrzési funkciót látnak el. Az Irodán három 
csoportra tagozódva 19 fő dolgozik.  
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Az Építéshatósági Csoport illetékességi területéhez a Gyáli járás teljes területe, azaz Gyál, Felsőpakony, Ócsa 
és Alsónémedi települések tartoznak. A feladat elvégzése érdekében megállapodást kötöttünk Alsónémedi 
Önkormányzatával, hogy a korábban náluk ezen a területen dolgozó kolléga kihelyezett ügyfélfogadást tart 
településükön. 
A munkatársak mindennapos ügyintézését az engedélyezések folyamatosan átalakuló jogszabályi környezete 
mellett továbbra is jelentősen nehezíti az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus 
Dokumentációs Rendszer (ÉTDR), hiszen aránytalanul sok idő megy az érdemi ügyintézés helyett az 
adminisztratív funkciók ellátására.  
Az építési kedv nőtt 2013-hoz képest, de sikerült az Ócsai Polgármesteri Hivataltól átvett munkatárs 
visszahelyezése utáni csökkentett létszámmal is ellátni a feladatokat. 
 
Az Általános Igazgatási Csoporthoz tartozik az anyakönyvvezető, a közterület-felügyelők, a mezőőrök, 
valamint 2 fő általános igazgatási ügyintéző. Az anyakönyvvezető kolléga nyugdíjba ment az év során, őt a 
Szociális és Intézményi Igazgatási Csoportból áthelyezett munkatárs pótolja.  
Az igazgatási feladatok volumenében és összetételében jelentős változás nem volt 2014-ben, továbbra is jelentős 
munkaterhet ad a hagyatéki ügyek intézése és a birtokvédelmi kérdésekben való döntés. 
 
A közterület-felügyelők tevékenységéről szóló kimutatást, valamint a mezőőrök tevékenységének jellemző 
eseteit az alábbi listák tartalmazzák:  
 

2014. évi összesítő közterület-felügyelet      

Intézkedések 

Esemény megnevezése Esetszám
Illetékes 

szerv 
ért, 

intézk. 

Figyelmezt
etés 

Bírság
(db) 

Bírság 
(érték) 

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése guberálók, 
lomtalanítók ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos 
események 74 db 46 db 28 db     
Roncs autók felderítése  7 db 2 db 5 db     
Tűzgyújtással kapcsolatos események 48 db 11 db 37 db     
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat 
ellenőrzése 136 db 40 db 95 db 1 db 10 000 Ft 
Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával 
kapcsolatos események 31 db 5 db 26 db     
Ebrendészettel, állattartással kapcsolatos esetek 16 db 7 db 8 db 1 db 20 000 Ft 
Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, 
külterületek ellenőrzése 471 db 445 db 26 db     
Irodai munka, ügyfél fogadás 424 db 424 db       
Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának 
jelzése 590 db 590 db       
Gyalogos járőrözés 439 db 439 db       
Utcanévtáblák hiányának, rongálás észlelése, jelzése 50 db 49 db 1 db     
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése 25 db 6 db 19 db     
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése 398 db 173 db 225 db     
Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, 
jelzése 62 db 1 db 61 db     
Zöldterület szennyezése, rongálása, közösségellenes 
magat.kapcs int. 33 db 3 db 30 db     
Illegális fakivágás észlelése 4 db 4 db       
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos 
események 18 db 16 db 2 db     
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 72 db 72 db       
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, 
eltűnésének észlelése, jelzése 30 db 30 db       
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök 
részvételével 130 db 130 db       
KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 1 427 db 2 db 1 011 db 414 db 4 090 000 Ft 
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Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére 
segítség 257 db 236 db 21 db     
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése 54 db 34 db 20 db     
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 83 db 83 db       
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 31 db 31 db       
Irodai értekezletek 16 db 16 db       
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott 
útellenőri járőrözés 11 db 11 db       
Elakadt, lerobbant szgk. műszaki mentésében részvétel, 
segítés  3 db 3 db       
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 199 db 131 db 60 db 8 db 80 000 Ft 
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 427 db 427 db       

Összesen: 5 566 db 
3 467 

db 1 675 db 424 db 4 200 000 Ft 
 
Mezőrök 
Esemény megnevezése:     Esetszám: 
Falopás megelőzésére tett intézkedés    13 
Falopás tettes nélkül      12 
Falopás tettenéréssel, feljelentéssel     15 
Kábelégetés       1 
Állat gázolás       3 
Szemétszedés, külterület takarítás     2 
Szemetelés elkövető nélkül     30 
Rendőrség, Tűzoltóság értesítése     7 
Fegy, közterület-felügyelők értesítése    6 
Vadőr értesítése       8 
Tulajdonosok értesítése      8 
Tilos fürdőzés, korcsolyázás     18 
Orvvadászat, orvhorgászat     5 
Feljelentés, bejelentés      168 
Figyelmeztetés       61 
Elkövetők elmenekülése      6 
Gépjárművek ellenőrzése      28 
Erdőtisztítás       3 
Száraz gallyat szedő emberek     50 
Feggyel, Közterület-felügyelőkkel közös ellenőrzés   13 
 
A Szociális és Intézményi Igazgatási Csoport is többrétű feladatkörrel rendelkezik. A két nagy terület 
(szociális igazgatás, intézményfelügyelet) azonban a gyermekvédelem, hátrányos helyzetű gyermekek gondozása 
vagy éppen a tehetséges gyermekek, felsőoktatási intézményekben tanulók támogatása területein szorosan 
összekapcsolódik, így nem idegen egymástól. 
 
A szociális ügyekkel foglalkozó munkatársak feladatköre az év során nem változott, a segélytípusok lényegüket 
tekintve megmaradtak (a törvényi változás csak ellátásokat vont össze), sajnos a rászorulók száma sem 
csökkent. A feladatokat 3 fő látja el. 
 
Az intézményi igazgatási feladatokat ketten látják el. Az intézményfelügyeleti munka  az óvodák, a szociális és 
egészségügyi intézmények, valamint a kulturális és közművelődési intézmény vonatkozásában teljes, viszont - 
mint ahogyan a 2013. évben is – ebben az évben is azzal szembesültünk, hogy számos feladatot, információt 
tőlünk igényel mind a Gyáli Tankerület, mind a Pest Megyei Kormányhivatal, és sokszor az iskolák 
igazgatói is a megszokott csatornákon kollégáinktól kérnek segítséget, támogatást. Az általuk végzett 
legfontosabb feladatok az alábbiak voltak: 
 

 folyamatosan kapcsolatban álltunk az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
vezetőivel és a „Kertváros” Önkormányzati Társulás által fentartott intézményvezetővel és a szakmai vezetőkkel. 
Szakmai munkájukhoz segítséget nyújtottunk, folyamatosan gondoskodtunk az intézmények működését 
meghatározó alapdokumentumok felülvizsgálatáról, aktualizálásáról (Alapító Okirat, SZMSZ, Szakmai 
Program, munkatervek), gondoskodtunk a kincstári törzskönyvi nyilvántartás aktualizálásáról , 
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 ezen belül fontos megemlíteni valamennyi intézményi SZMSZ egységesítését, melynek indokát 
– a jogszabály változásokon túl – az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0008 kódszámú, „Az új szervezeti-működési 
kultúra bevezetése Gyál Város Önkormányzatának napi rutinjába” című pályázat szolgáltatta: a projekt 
keretében tevékenykedő szervezet- és működésfejlesztők kifejezett ajánlásokat fogalmaztak meg az intézményi 
alapdokumentumok tekintetében, mely ajánlások alapján a nyár folyamán megtörtént az intézményi SZMSZ-ek 
átdolgozása,  

 jogszabály előírása alapján a költségvetési szervek alaptevékenységének besorolása tekintetében 
a korábbi államháztartási szakfeladat helyett kormányzati funkciókódokat kellett szerepeltetni, így a 
megfeleltetés eredményeképpen előállt kormányzati funkciűkódok törzskönyvi nyilvántartásbavételéről 
gondoskodtunk valamennyi intézmény vonatkozásában,  

 ellenőriztük és a Képviselő-testület elé terjesztetttük a városi óvodák továbbképzési programját 
és beiskolázási tervét, 

 ellenőriztük és a Képviselő-testület elé terjesztetttük a közművelődési intézmény továbbképzési 
tervét, 

 közreműködtünk, hogy a Budakalász Gimnázium esti tagozatú gimnáziumi képzése a Gyáli 
Bartók Béla Általános Iskolában elindulhasson; a felek (Budakalász Gimnázium, Bartók Iskola és KLIK) között 
április-május folyamán napi szinten közvetítettünk, hogy az együttműködés sikeresen megvalósuljon és a képzés 
már idén szeptemberben elkezdődhessen, 

 intézményi bejárást tartottunk a nevelési év kezdetekor,  
 bekértük valamennyi intézmény előző évi működéséről készített beszámolóit, melyeket az 

illetékes szakbizottság, majd a Képviselő-testület elé terjesztettünk, 
 felülvizsgáltuk januárban és szeptemberben a pedagógus béreket, továbbá az álláshelyeket, 
 logopédus álláshelyek létesítésével oldottuk meg az óvodás korú SNI beszédfogyatékos 

gyermekek ellátását, hiszen a jogszabályváltozások (anomáliái) miatt a gyermekek ellátása így biztosított, 
 a Városi Egészségügyi Központ engedélyezett létszámának 1 fővel történő bővítésére tettünk 

javaslatot a 2015.évi működés érdekében, 
 helyszínen ellenőriztük az óvodák személyi állományát, óvodások létszámadatait, továbbá az 

október 1-jei statisztikákat az állami támogatások megalapozottsága érdekében, a támogatás elszámolásakor, 
igénylésekor egyeztettünk a Pénzügyi és Adó Irodával az intézményvezetők adatszolgáltatása tekintetében, 

 vezetjük a város óvodaköteles gyermekeinek nyilvántartását, 
 vezetjük az óvodás korú sajátos nevelési igényű gyermekek nyilvántartását, 
 vezetejük a településünkön működő családi napközik nyilvántartását, továbbá 
 azon gyermekek nyilvántartását, akik más településen teljesítik óvodáztatási kötelezettségüket; a 

tanköteles gyermekek nyilvántartásának vezetésében folyamatosan együttműködünk a Kormányhivatallal, 
 jogszabály előírásai szerint intéztük az óvodai beiratkozással kapcsolatos teendőket az óvodai 

jelentkezés időpontjának és módjának meghatározásától folyamatosan,  
 intéztük a 13 éves leány- és fiúgyermekek HPV oltásával kapcsolatos teendőket, 
 bonyolítottuk a Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos feladatokat, 
 érdekeltségnövelő pályázatot nyújtottunk be közművelődési intézmények technikai-, műszaki 

fejlesztése vonatkozásában, 
 könyvtári állománygyarapításra támogatási igényt nyújtottunk be, 
 elszámoltunk a nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatokhoz nyújtott támogatással, 
 megbízási szerződést kötöttünk a 8-as felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettsége 

tárgyában, 
 beszereztük a Gyáli Bóbita Bölcsőde módosított működési engedélyét az engedélyezett 

férőhelyek száma 54 főről 106 főre emelkezedett, 
 előterjesztettük az iskolai alapítványok támogatásával kapcsolatos határozati javaslatot, 
 intéztük a gyáli gyermekek révfülöpi táborozásának támogatásával kapcsolatos teendőket, 
 a KSH statisztikák határidőre történő benyújtásáról gondoskodtunk az egészségügyi, szociális és 

a közművelődési területen, 
 havi, negyedéves és féléves jelentéseket adtunk a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele tárgyában, 
 adatot szolgáltattunk januárban és októberben a KIR-be a HH és HHH gyermekekről (óvodások, 

általános- és középiskolások), 
fogadtuk a hozzánk forduló bölcsődés, óvodás és iskolás korú gyermekek szüleit és 

segítséget nyújtottunk a felmerülő problémáik megoldásában, 
 bonyolítottuk az intézményi ellenőrzésekkel kapcsolatos teendőket, továbbá a helyszíni 

vizsgálatok alkalmával képviseltük a fenntartót: 
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 a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Gyermekvédelmi és Gyermekjóléti 
Engedélyezési és Ellenőrzési osztálya áprilisban 1 napos helyszíni viszgálatot tartott a gyermekjóléti szolgálat 
vonatkozásában, 

 a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális engedélyezési és Ellenőrzési Osztálya áprilisban 1 
napos helyszíni viszgálatot tartott a családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás vonatkozásában, 

 a Magyar Államkincstár szeptemberben 2 napos helyszíni vizsgálatot tartott a 2012. évi és a 
2013. I. félévi finanszírozási időszak elszámolásával kapcsolatban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
vonatkozásában, 

 a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Gyermekvédelmi és Gyermekjóléti 
Engedélyezési és Ellenőrzési osztálya áprilisban 1 napos helyszíni viszgálatot tartott a bölcsődei ellátás 
vonatkozásában. 
 
 

Városfejlesztési Iroda 
 

A Városfejlesztési Iroda vezetője, egyben a város főépítésze Kiss István. 
A Városfejlesztési Iroda a Hivatal legkisebb létszámú, de talán legsokrétűbb feladatú Irodája, hiszen 6 
munkatárssal látja el főépítészi, vagyongazdálkodási feladatokat, a gondnoki teendőket, a humánpolitikai 
feladatokat, végzi a katasztrófavédelemmel kapcsolatos önkormányzati munkát és ide tartozik az informatikus és 
a gépkocsivezető is. Az ide tartozó kollégák hosszabb ideje, jó színvonalon végzik a munkájukat. 2014. október 
1-től új gépkocsivezetője van Hivatalunknak. 
 
A főépítészhez és a stratégiai és műszaki előkészítéssel foglalkozó ügyintézőhöz tartoznak az alábbi feladatok:  
1. Vagyongazdálkodási feladatok, 
2. Főépítészi feladatok, 
3. Egyéb hatásköri feladatok. 
 

1. Vagyongazdálkodási feladatok: 
 
 Az Egressy utca szélesítésének elősegítésére ajándékozási szerződéssel az Önkormányzat tulajdonába 

került a gyáli 1725/1 hrsz.-ú 85 m2-es ingatlan. 
 A Bartók Béla utca szélesítésének elősegítésére szerződéssel az Önkormányzat tulajdonába kerül a 

gyáli 6090/4 hrsz.-ú 28 m2-es ingatlan. 
 A Jálics holdas területrendezésére, utca kialakítására ajándékozási szerződéssel az Önkormányzat 

tulajdonába kerül a gyáli 8104 hrsz.-ú 1741 m2-es ingatlan. 
 A Jálics holdas területén lévő 8103 hrsz-ú önkormányzati közterület kapcsolattal nem rendelkező 

földrészlet, közterületről való megközelítésére ajándékozási szerződéssel az Önkormányzat tulajdonába 
került egy 164 m2-es területrész, amely telekalakítással csatolva lett a gyáli 8103 hrsz.-ú ingatlanhoz, 
így a kialakuló 8103/1 hrsz-ú 1961 m2-es önkormányzati ingatlan építési telek lett. 

 A Patak utca szélesítésére szintén ajándékozási szerződéssel az Önkormányzat tulajdonába kerültek a 
gyáli 07/22 hrsz-ú 369 m2 nagyságú, 07/27 hrsz-ú 269 m2 nagyságú és 07/28 hrsz.-ú 236 m2 nagyságú 
ingatlanok. Az ingatlanok végleges más célú hasznosítását és belterületbe vonását a Dabasi Járás Járási 
Földhivatala engedélyezte, a belterületbe vonási vázrajz elkészítését megrendeltük. 

 A vagyongazdálkodás keretein belül kérelmet nyújtottunk be a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez a 
Magyar Állam tulajdonában lévő gyáli 042/3 hrsz.-ú, 15 ha 5187 m2 nagyságú legelő megnevezésű 
ingatlan tulajdonjogának megszerzésére vonatkozóan. A terület művelési ágának rendezését a NFA 
végzi, hiszen itt található a cross-pálya és egy erdőrész. A NFA elindította a művelési ág változással 
kapcsolatos eljárást a Dabasi Járás Járási Földhivatalánál, még döntés nem született. 

 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től – az ebr42 rendszerben - érkezett állami tulajdonú ingatlanok 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos felhívására Önkormányzatunk jelezte a gyáli 
073/2 hrsz-ú, 87 ha 9874 m2 „korábbi katonai terület „ térítésmentes tulajdonba adási igényét.  
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től érdeklődésünkre e-mailben az alábbi választ kaptuk: 
„Az ingatlan azért nem került bele a 2013. évi CXVIII. tv. alapján ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adható ingatlanok körébe, mert az ingatlan vonatkozásában a miniszter a tulajdonosi jogokat az MNV 
Zrt. és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján gyakorolja.  
A külön eljárás keretében nem lehetett igényt benyújtani olyan ingatlanokra, amelyek részben vagy 
egészben a Nemzeti Földalap részét képezik és/vagy egyébként vagyonkezelésben lévő vagyonelemek. 
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A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 22. § (1) bekezdése szerint csak temető céljára 
lehet ingyenes önkormányzati tulajdonba adni a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet. 
Amennyiben az Önkormányzat az általános szabályok szerint (2007. évi CVI. tv. 36. § (2) bekezdés c) 
pont és a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50-51. §) - nem temető céljára - térítésmentesen tulajdonba 
szeretné igényelni az ingatlant, az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges lenne megvizsgálni, hogy az 
ingatlan megosztható-e. A megosztás költségei a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint az 
Önkormányzatot terhelnék, és az ingatlannak az MNV Zrt., mint tulajdonosi joggyakorló szervezet 
kezelése alá tartozó részét, amely a megosztás következtében önálló helyrajzi számot kapna, lehetne 
ingyenesen tulajdonba adni, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnának.” 
Az első, arról szóló értesítés után, hogy a terület önkormányzati tulajdonba kerülhet, az M2RES projekt 
keretében ismertettük, hogy a marginális területet megújuló energia forrásokkal való hasznosításra 
kívánjuk felhasználni.  Az M2RES projekt során öt kiválasztott marginális területről rövid 
helyzetelemzés készült, majd három terület esetében egy előzetes megvalósíthatósági tanulmány került 
kidolgozásra, amely egy terület (GYÁL 073/2 hrsz-ú ingatlan) esetében egy még részletesebb 
tanulmány alapjául szolgált.  
Tehát a részletes tanulmány a 073/2 hrsz.-ú területre készült el.  A projekt (napelempark vagy 
faültetvény) Önkormányzat által történő megvalósíthatóságának alapfeltétele a terület tulajdonjogának 
megszerzése. 

 A 136/2013.(V.30.) számú önkormányzati határozat alapján jeleztük igényünket a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. felé a gyáli 0154/12 hrsz-ú, 10 ha 5247 m2 nagyságú, kivett horgásztó, pihenőpark, 
játéktér, parkoló, út megnevezésű ingatlan tulajdonba vételére, melyen a Peremvárosi Horgásztó 
helyezkedik el. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a 2014. április 14-én kelt levelében értesítette 
Önkormányzatunkat, hogy a Kormány az „Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról” 
szóló 1200/2014. (IV.1.) Kormányhatározattal döntött a gyáli 0154/12 hrsz-ú ingatlan állami tulajdoni 
hányadának Gyál Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról. Az MNV Zrt.-től 
2014. augusztus 22-én e-mailben kapott szerződéstervezett Hivatalunk véleményezésével 2014. 
augusztus 26-án visszaküldtük véglegesítésre. Az állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás véglegesítésére a mai napig nem került sor. A 
telefonon történt érdeklődésünkre arról tájékoztattak minket, hogy az MNV Zrt. Jogi Osztálya még 
pontosítani szeretné a szerződésben az ingatlanon található építmények eredetét, és meglétét. 

 Az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
20/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályozása miatt 
módosításra került a 15/2014. (X.31.) önkormányzati rendelettel. 

 Tárgyalásokat folytatunk a MÁV Zrt.-vel a Gyáli és a Gyál-felsői vasútállomás közvetlenül a vasút 
üzemeltetéséhez nem szükséges területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról, illetve a 
utasforgalmi területei üzemeltetésének átvételéről. 
 

2. Főépítészi feladatok: 
 

 Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületének döntése nyomán 2013-2014 évben a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően a tervező PESTTERV Kft. közreműködésével elkészült GYÁL VÁROS 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA VALAMINT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA című tervdokumentáció, melynek 
közigazgatási, állami főépítészi és partnerségi egyeztetése -  „a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Kormányrendelet) 28-29.§-aiban előírt, a Kormányrendelet 38.§ és 40.§ szerint lefolytatott 
véleményezési, valamint az Önkormányzatunk által 2013. június 28-án kihirdetett Partnerségi 
Egyeztetési Szabályzatnak is megfelelő eljárás alapján - lezárult, az Állami Főépítész egyetértő végső 
szakmai véleményét kiadta. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. november 27.-
én megtartott testületi ülésén a 189/2014. (XI.27.) sz. határozatával elfogadta Gyál Város 
Településfejlesztési Koncepcióját az előterjesztés mellékletét képező „Gyál Településfejlesztési 
Koncepció: Gyál településrendezési tervének módosítását megalapozó városfejlesztési koncepciója” 
dokumentumban foglaltaknak megfelelően. A 190/2014. (XI.27.) sz. határozatában döntött Gyál Város 
Településszerkezeti Tervének módosításáról, valamint megalkotta a 17/2014. (XII.01.) számú rendeletét 
Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról. 

 A főépítész - Gyál város érdekeit és a településünkre gyakorolt hatást figyelembe véve - véleményezi a 
szomszédos települések készülő településrendezési eszközeit.     2014. évben a Főváros 
Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat, a Fővárosi Településfejlesztési Program, 
a Fővárosi Integrált Településfejlesztési Stratégia, a Pest Megyei Teületfejlesztési Program, a Budapest 
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XXIII. kerület Soroksár M5 autópálya-Gyál és Pestszentimre között található rekultivációs területre 
vonatkozó KSZT, az Ócsa Város új településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv és helyi 
építési szabályzat, a Vecsés Város új településfejlesztési koncepció készítése, településszerkezeti terv, 
helyi építészi szabályzat és szabályozási terv részleges módosítása és felülvizsgálata és a Balázs Mór 
terv (Budapest középtávú közlekedési stratégiája) véleményezésében részt vettünk, illetve részt 
veszünk.  

 Gyál építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az 
építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembe 
vételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények 
kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása céljából 
előterjesztésünk alapján a Képviselő-testület megalkotta Gyál Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 8/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletét a településképi véleményezési eljárásról, amelyet 
ez évben a 12/2014.(IX.12.) számú rendelettel módosított.  

 A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet hatályba lépésétől (2013. május 1-e) az eljárás 
során a polgármester a főépítész előkészítésével véleményezi a benyújtott építészeti-műszaki 
tervdokumentációt, ez által lehetősége nyílt az előző pontban megfogalmazott cél megvalósításának 
elősegítésére. A következő év elején újabb módosítási javaslatot terjesztünk elő, amely lényege, hogy a 
rendelet alapján településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni minden építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött építési munkára vonatkozó építészeti-műszaki tervvel kapcsolatosan. 

 Az Iroda a jegyző megbízásából szakhatóságként részt vesz a Gyál város közigazgatási területét érintő 
telekalakítási eljárásokban. 

 Segítjük az Építéshatósági csoport munkáját az ügyfelek színvonalas tájékoztatásában a Gyálon 
tervezett építkezésekkel kapcsolatosan, felhívjuk figyelmüket a Helyi Építési Szabályzat és 
szabályozási tervek vonatkozó előírásaira és azok figyelembevételére.   

 
3. Egyéb hatásköri feladatok: 
 

 Közreműködünk és segítséget nyújtunk a Nemzeti Sportközpontoknak a Gyálon létesítendő tanuszoda 
előkészítésének és tervezésének munkáiban. 

 Segítjuk a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tervezésekkel kapcsolatos 
munkáját a tervezési koncepció kialakításában, a vázlattervek véleményezésében és az engedélyezési 
tervek készítésénél a tervezői egyeztetések során. Ezek 2014.évben: a Milleniumi park tervezése, a 
Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése tervezése, a Gyáli Tátika Óvoda Bartók Béla utcai 
tagóvodájának bővítése, a Városgazda épület tervezése. 

 Segítjük a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkáját a telekalakításoknál, az 
épületfeltüntetéseknél és az egyéb földhivatali eljárásoknál. 

 Önkormányzatunk a 7 kijelölt település, illetve kerület egyike, aki részt vett az ÁROP – 1.2.12-2012-
2012-0001 számú „Közhiteles Címregiszter kialakítása” című kiemelt projektben. A projekt célja, hogy 
egységes, teljes és közhiteles címregisztert hozzon létre Magyarországon, ezzel lényegesen 
megkönnyítve az adminisztratív folyamatokat, lényege, hogy összeveti a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartás (SZL), az ingatlannyilvántartás (INY) és az un. országos egységes cím 
menedzsment (OECM) –ez utóbbit jellemzően a Posta használja- adatait és abban elvégzi a szükséges 
„adattisztításokat”. A Vidékfejlesztési Minisztériummal kötött szerződés értelmében 781.304,-Ft 
összeget kapott a Hivatal ezért a munkáért. 

 Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi 
CCXX. Törvény 14. szakasza értelmében a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati 
nyilvántartások együttmüködési képességének elősegítésére és az egységes címkezelés biztosítására 
2015. január 1-ig létre kell hozni a központi címregisztert. A címek pontosságának helyességének 
ellenőrzését a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról szóló 
216/2014. (VIII.28.) Korm. rendelet szerint a Jegyzőknek a Személyiadat- és lakcímnyilvántartásban 
szereplő címadatok és az adatok bejegyzése alapjául szolgáló, a Jegyző kezelésében lévő okirat 
tartalmának összevetésével szükséges ellenőrizniük. 
A cím ellenőrzési és javítási feladatokat elvégeztük. A későbbi adattísztítási feladatokhoz a 
rendelkezésünkre álló digitális térképünkre Gyál teljes címkatasztere felvezetésre került. A feladathoz 
szükséges adatállomány excel táblázatos formában történő lementése megtörtént, így folyamatosan 
ellenőrizhető a közhiteles címregiszterben szereplő adatok pontossága. 

 2014. október 1-től az építéshatósági csoport munkájának megkönnyítésére átvettük a címigazolások 
kiadásának feladatát. A feladat nem újszerű, mivel eddig is segítettünk az ingatlanok címének 
beazonosításánál. 

 DPMV Zrt. kötött bérlet-üzemeltetési szerződés keretében az ellátásért felelős Önkormányzat részéről a 
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kapcsolattartásra és a teljesítésigazolás kiadására a Városfejlesztési Iroda irodavezetője a jogosult. 
 

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

 Az Önkormányzat vagyonbiztosítása átdolgozásra került a biztosítási évforduló kapcsán. 
 2014. évben nyári diákfoglalkoztatás volt Hivatalunkban a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási 

Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötött hatósági szerződés és az Eötvös József Szakképző 
Iskolával kötött szerződés keretében: 

o Július hónapban 5 diák  
o Augusztusban 4+8 diák részére biztosítottuk munkát. 

 A közfoglalkoztatás sok segítséget ad mind a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 
városüzemeltetési, mind a Gyáli Polgármesteri Hivatal adminisztratív feladatainak ellátásában, de a 
foglalkoztatásukkal kapcsolatos teljes munkaügyi feladatok az általános humánpolitikai feladatok 
ellátásán felül a csoportot terhelik. A csoport dolgozói mindent megtesznek, hogy az engedélyezett 
közfoglalkoztatotti létszámot folyamatosan feltöltve tartsa és a közfoglalkoztatással jelentősen 
megnövekedett munkaügyi feladatokat folyamatosan határidőre elvégezze. 

o 2014.02.28-al lejárt 14 fő közfoglalkoztatott munkaszerződése, akik napi 6 órában voltak 
foglalkoztatva. 

o 2014.03. hónaptól kettő hónap időtartamra felvételre került 20 fő közfoglalkoztatott, napi 8 
órában. 

o 2014.04.30-al véget ért a 2013. novembertől indult téli közfoglalkoztatási program, mellyel 
összesen 65 fő munkaszerződése lejárt. 

o 2015. 05. hótól 28 fő közfoglalkoztatott került felvételre 2014.11.30-ig. 
o 2014.12.01-től 2015.03.31-ig újra indult a téli közfoglalkoztatási program, mely keretében 16 

fő felvételére került sor, akik képzésen vesznek részt. 
o 2014.12.01-től 2015.02.28-ig 28 fő közfoglalkoztatott felvételére kaptunk engedélyt a Pest 

Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével kötött 
hatósági szerződés keretében. 

 
A személyi állományt érintő humánpolitikai adminisztrációt tekintve a 2014. év is bővelkedett 
változásokban és jelentősen leterhelte a csoporttagokat, amelyet az alábbi számadatok is tükröznek. 
 Jogviszony módosítást, amely tartalmazza az illetmény-változásokat, az átsorolásokat és a kinevezés 

módosításokat, 28 kolléga esetében végeztünk, jogviszony megszüntetést 8 kolléga esetében csináltunk, 
jogviszony-létesítésben 7 munkatárs kapcsán működtünk közre, illetve nyugállományba vonult 1 fő. 
Címzetes főmunkatársi cím adományozására is sor került évközben. 

 Közigazgatási alapvizsgát 4 fő tett, míg közigazgatási szakvizsgára 1 fő jelentkezett. A közszolgálati 
tisztviselőkre vonatkozó továbbképzési kötelezettségnek 33 munkatárs tett eleget e-learning, illetve 
blending jellegű képzés keretében. Tanulmányi szerződést 2 fővel kötöttünk, egyet a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem közigazgatás menedzser végzettség (MA szak), egyet pedig a közterület-
felügyelői képesítés megszerzése kapcsán. 

 Januárban és februárban az adókedvezmények érvényesítése, az adózással összefüggő egyéb teendők és 
a kompenzáció igénybevétele miatt nyilatkozatok megtételére szólítottuk fel munkatársainkat. 
Márciusban a 2014. évi cafeteria-keret felhasználásához kértük be a kollégák nyilatkozatait. Májusban – 
az adózással kapcsolatos nyilatkoztatás és dokumentum kiosztás, illetve a közszolgálati statisztikai 
adatszolgáltatás mellett - 25 kollégának kellett vagyonnyilatkozatot tennie. Júniusban foglalkozás 
egészségügyi orvosi vizsgálaton vett részt 48 fő, valamint katasztrófavédelmi képzésben részesült 200 
fő. 

 A teljesítményértékelési feladat adminisztrációja évente három alkalmat (január – július – december) 
vesz igénybe. Az év során 3 munkakört érintő pályázati felhívásban nyújtottunk segítséget 
(gépjárművezető, szervezési csoportvezető-kontroller, pénzügyi-számviteli ügyintéző). A rendkívüli 
munkavégzés (túlóra) nyomonkövetése havonta visszatérő feladatunk. Az illetékes Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság megkeresésére 6 fő esetében egyeztettünk és szolgáltattunk jogviszony adatokat. 

 Előterjesztést készítettünk a közigazgatási szünet elrendelése, illetve a köztisztviselők 
illetménykiegészítése ügyében. 

 Az év során 50 órás közösségi szolgálat nyújtására 4 fő vállalkozott, míg az Eötvös iskolával kötött 
megállapodás alapján nyári szakmai gyakorlat letételére 9 diák részére biztosított helyszínt hivatalunk. 

 Közreműködtünk a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó Cargo-Partner Kft., 
katasztrófavédelmi engedélyezési eljárásához szükséges feladatokban (hirdetmény, közmeghallgatás). 
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 A polgári védelmi feladataink során havonta adatokat szolgáltatunk és folyamatosan készítjük, valamint 
frissítjük a mozgósítási tervet, illetve a veszély-elhárítási tervet, amelynek része a megalakítási terv, 
illetve a külső védelmi terv is. 
 

Az informatikai rendszerünkben, ellátottságunkban az alábbi változások történtek: 
 2014. évben a szerverparkban nem történt változás. Jelenleg egy DELL hardveren, Linux alapú Zentyal 

kiszolgáló látja  el a Hivatal tartomány vezérlői, levelező szerver, DNS kiszolgáló és fájlkiszolgáló 
funkcióit.  

 A munkaállomások közül ebben az évben 10 db-ot cseréltünk.  
 A tanácsteremben Mikrovoks jegyzőkönyvező rendszer bővítésére lenne szükség, de sajnos a szállító, 

nagyon magas áron szállítana újabb mikrofonokat. Továbbra is probléma, hogy a tanácsterem 
sokfunkciós, emiatt a mikrofonok közül több is megsérült ebben az évben. A javítást házon belül 
oldottuk meg. A mikrofonok heti gyakoriságú el és visszarakása miatt több mikrofonszivacs is 
elveszett, aminek a pótlása nehézkes volt, mert a magyarországi disztibutor raktárában sem volt, a 
Mikrovoks szállítója pedig közel háromszoros áron szállítja. 

  A tanácsteremben -tervezési hinyosság miatt- a szekrénybe illetve a jegyzőkönyv vezető lábánál levő 
padlócsatornában nincsen hálózati végpont, emiatt a wifi üzemeltetése és a jegyzőkönyvek feldolgozása 
nehézkes.  

 Közponi szünetmentes tápegység ez évben nem lett kiépítve. 
 A 2014. évi választási feladatokra való felkészüléskor derült ki, hogy a hálózat  bővítésre szorulna, 

hiszen az okmányiroda illetve Hivatal közötti két kábel kevés, illetve a választás idején informatikai 
központnak használt 102-es helyiségben is kevés a végpont. A problémát áthidaltuk, de a végső 
megoldás még várat magára. 

 ASP-központhoz való csatlakozás előkészítését is segítettük. 
 
 
 

Törvényességi referens 
 
Dr. Flórián-Karvalics Katalin a jegyző munkáját közvetlenül segítő  törvényességi referens. Feladata 
elsődlegesen az Önkormányzat, ill. Polgármesteri Hivatal által megkötendő szerződéstervezetek elkészítése, 
véleményezése, a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések törvényességi szempontú vizsgálata, illetve a 
vezetői ellenőrzési rendszer fontos láncszemeként meghatározott rendben szúrópróba-szerűen egyes konkrét 
ügyiratok vizsgálatát is végzi.  
 
2014. évben az általa elvégzett főbb feladatok az alábbiak voltak: 
 

 A Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel fennálló szerződéses jogviszony rendezésére volt szükség. A 
felek a finanszírozási szerződés eredeti hatályát (2013. december 31.) egy módosítással a BKK Zrt. által 
közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltató üzembe állásáig, 2014. május 29. napjáig 
meghosszabbították azzal, hogy az új szerződés feltételeinek kidolgozása érdekében a BKK Zrt. és Gyál 
Város Önkormányzata együttműködik. Ennek szellemében folyamatos írásbeli párbeszédet és szóbeli 
egyeztetést folytattunk a BKK Zrt-vel, melynek eredményeképpen, számos módosítási indítványunk 
beépítésével egy újabb szerződés köttetett, 2014. december 31-ig tartó határozott időre. Ezen szerződés 
Önkormányzatunk minden törekvése ellenére, a BKK Zrt. hozzáállása miatt azonban még mindig nem 
felel meg teljes egészében Önkormányzatunk szerződési akaratának, így  további egyeztetésre van 
szükség a 2015. január 1-ével hatályba lépő új szerződés tartalmát illetően. 

 Ugyancsak a BKK Zrt. útján biztosított helyi közösségi közlekedéshez kapcsolódik, hogy pályázatot 
nyújtottunk be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a közösségi közlekedés támogatása tárgyában, 
melynek eredményeképpen Önkormányzatunk 5.357.000,- Ft támogatásban részesült.  

 A közvilágítás üzemeltetését és karbantartását biztosító Lux Invest 2000 Kft-vel lefolytatott nagyszámú 
személyes egyeztető tárgyalást és intenzív levelezést követően, eltérő értelmezéseink feloldása 
érdekében közös nyilatkozatban rögzítettük, hogy a közöttünk fennálló feladatellátási szerződés hatálya 
2014. augusztus 31. napjával megszűnik. Ezen időpontot követően intézkedtünk a vagyonátvételről, 
valamint az üzemeltetés és karbantartás folyamatos biztosításáról. Ennek érdekében három árajánlat 
bekérését követően, 2014. szeptember 1-i kezdőnappal a karbantartásra szerződést kötöttünk a Csat-Vill 
Kft-vel, az üzemeltetés folyamatossága érdekében pedig Önkormányzatunk az ELMÜ Kft. és a Lux 
Invest 2000 Kft. közötti energiavásárlási szerződésbe vásárlói oldalon belépett.   

 A 2014. év talán legfontosabb feladata volt a választások zökkenőmentes lebonyolítása. Ehhez 
kapcsolódóan mind az április 6. napján megtartott országgyűlési, mind a május 25. napján megtartott 
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európai parlamenti, mind pedig az október 12. napján megtartott helyi önkormányzati és nemzetiségi 
választások helyi feladatainak ellátása érdekében elengedhetetlen volt iratminták, jegyzőkönyvek, 
határozatok készítése, felkészítő előadásokon és egyeztető fórumokon való részvétel, továbbá a 
választási rendszert kezelő számítógépes program használata, és a választásnapi feladatok személyes 
ellátása.  

 Ugyancsak a választáshoz kapcsoló feladatként jelentkezett az újonnan felálló képviselő-testület alakuló 
ülését követő ülésre egy új szervezeti és működési szabályzat előkészítése. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (Mötv.) ugyanis számos, a helyi önkormányzati 
képviselők általános választásának napján hatályba lépő előírásában rendelkezik az önkormányzatok 
szervezeti és működési szabályzatának tartalmáról, így a nagyszámú beépítendő módosításra tekintettel 
jogtechnikailag egyszerűbben megoldható volt a korábbi szervezeti és működési szabályzat hatályon 
kívül helyezésével egy új SZMSZ elfogadása.  

 Önkormányzatunk szervezetfejlesztési tevékenység tárgyában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0008 
kódszámmal pályázatot nyújtott be, mely pályázatunk támogatásban részesült. A pályázat 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a szakmai projektmenedzsment feladata volt a közbeszerzési 
eljárás nyertesének kiválasztott IPS Tanácsadó Kft. által szervezett előadásokon és egyeztetéseken való 
részvétel, a CAF minősítést megalapozó kérdőív, valamint táblázatok kitöltése, adatok szolgáltatása – 
elsősorban szerződések megküldése útján –, valamint új szerződések megkötése.  

 A FEGY Önkéntes Polgárőr és Tűzoltó Egyesülettel fennálló szerződések aktualizálására és egységes 
szerkezetbe foglalására is sor került, mivel a felek jogviszonyát korábban több, egymáshoz képest is 
bizonytalan tartalmú szerződés szabályozta. Ennek megfelelően Önkormányzatunk és a FEGY 
Önkéntes Polgárőr és Tűzoltó Egyesület aláírta az Együttműködési keretmegállapodást. 

 A hivatali belső ellenőrzés fontos részét képezi a a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői 
ellenőrzés. Szabályzatokban és utasításokban rendeztük a vezetők és munkatársak kötelezettségeit, 
melynek a heti vezetői értekezletek mellett lényeges része az irodavezetők és a törvényességi referens 
által rendszeresen elvégzendő iratellenőrzés is, amiről elektronikus úton be is számolnak. 

 
Külső partnerek 

 
Szerződésünk van dr. Schmidt Valéria ügyvédnővel, aki havi átalányösszegért hetente személyes konzultációs 
lehetőséget biztosít a Gyáli Polgármesteri Hivatalban az Önkormányzat és intézményei, valamint a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére, elkészíti és ellenjegyzi az ügyvédi 
közreműködéshez kötött szerződéseket  és képviseli Önkormányzatunkat az esetleges perek során. 
 
Külső vállalkozó, a Kistérségi Ellenőrző Központ Kft. végzi a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerinti belső ellenőrzési 
tevékenységet, mely során 2014-ben hét témában folytattak ellenőrzést Önkormányzatunknál. A belső ellenőr 
részletes beszámolója a 2014. évi zárszámadással egyidejűleg fog a Képviselő-testület elé kerülni. 
 
Az önkormányzatok működése feletti megerősített államigazgatási kontrollt 2012. január 1-től fővárosi és 
megyei kormányhivatalok látják el. A Mötv. hatálybalépése előtt a közigazgatási hivatalok végezték az 
önkormányzatok törvényességi ellenőrzését: széles körben vizsgálódhattak, ám intézkedési lehetőségeik 
korlátozottak voltak. A fővárosi és megyei kormányhivatalok törvényességi felügyeletet látnak el, és jóval 
erősebb intézkedési jogosultságokkal rendelkeznek. Ezek közül kiemelendő az önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata, illetve a jogalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítása és az aktus pótlása. A 
kormányhivatal indítványára mindkét esetben, speciális nemperes eljárás keretében a Kúria jogosult eljárni. 
Amennyiben a rendeletalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítását követően a képviselő-testület 
továbbra sem tesz eleget kötelezettségének, a fővárosi, megyei kormányhivatal vezetője pótolja azt. Az így 
megalkotott rendeletet a testület az adott választási cikluson belül nem módosíthatja.  
 
Rendeletalkotási kötelezettség elmulasztásának megállapítására településünk vonatkozásában a 2014. év 
folyamán nem került sor.  
2014. évben három esetben vált szükségessé a Pest Megyei Kormányhivatal jelzése felhívása nyomán rendelet 
módosítása:  

 egy ízben az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 20/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletet kellett a vagyongazdálkodás ellenőrzésének 
szabályaival kiegészíteni a Kormányhivatal szóbeli felhívása nyomán,  

 ezen túlmenően törvényességi felhívás alapján a  településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013. 
(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása történt meg, valamint 
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 a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által tett észrevételeknek megfelelően a 
pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról 12/1999. (IX.15.) önkormányzati rendelet kiegészítésére került sor.  

 
Összegzés 

 
Összességében a Hivatal 39073 iratot dolgozott fel.  Ebből 8286 határozatot  és 3110  végzést hozott. 256 
esemény rendezésében vett részt vagy készítette elő. A szervezetátvilágítás jó eredményekkel zárult. A közel 
2900 db kérdőív jó visszajelzéseket adott a Hivatal munkájáról.  
A hivatali szakmai vezetői állománnyal hétről-hétre az elvégzett feladatokat a Polgármester úrral közösen 
számon kérjük és szükség szerint, operatív intézkedéseket foganatosítunk, az esetleges elmaradások és 
hiányosságok felszámolására. A CAF örvendetesen magas  dolgozói elégedettséget mért, annak ellenére, hogy a 
három választással és az ÁROP projekttel igen nagy leterheltség volt a munkatársakon, illetve hogy a 
köztisztviselői illetményalapot 2009 óta változatlan összegben állapítja meg a költségvetési törvény. Az 
eredmény a beszámoló 3. sz .mellékleteként került becsatolásra. 

Úgy gondolom, hogy a kihívásoknak jó színvonalon tettünk eleget, melyet az állampolgárok  is 
megerősítettek. 
 
 
 
Gyál, 2015. január 8. 
 
        Rozgonyi Erik 
        címzetes főjegyző 
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PH beszámoló 1. sz. melléklet 

 
2014.ÉVI ÜGYIRATFORGALOM 

                                                                    
      Főszám     Alszám      Határozat     Végzés 
 
 
Vezetők                                                             37             127              --                -- 
 
 
Törvényességi referens                                    14               69             --                --      
   247 db 0,6% 
 
Pénzügyi és Adó Iroda 
 
Adócsoport               4944          11922            4434            1871 
 
Pénzügyi Csoport                                            327              854             --                 -- 
 
Intézményi gazd.csoport                                   10                47             --                 -- 
   18104 db 46,4% 
 
Városfejlesztési Iroda 
 
Erőforrás gazd.csoport                                    286            1252                  3              219 
 
Egyéb városfejl.                                               176              413             --                    61 
   2127 db 5,4% 
 
Szervezési és Ügyfélszolg.Iroda 
 
 Irodavezető         50           443 
 
Szervezési Csoport                                           143             682              --                 -- 
 
Koordinációs Csoport                                       374             742              --                 --   
   2434 db 6,2% 
Igazgatási Iroda 
 
 
Építéshatósági Csoport                                      663           2983             190               387  
 
Általános Igazgatási Csoport                           1614           2615             419               156 
 
Szoc. És Intézményi Ig.Csoport                       4007           4279           3240               416 
       16161 db 41,4% 
 
Összesen:                                                        12645         26428           8286             3110 
       39073 db ügy=100 %          21,2%       8,0% 
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PH beszámoló 2. sz. melléklet 

2014. évi Ügyfél elégedettségi mérés eredményei 

 

Az ügyfélközpontú közigazgatás lényeges feltétele, hogy ismerjük az ügyfelek véleményét a 

közigazgatás szolgáltatásairól. Ennek érdekében alakítottuk ki az ügyfél elégedettség mérés 

rendszerét. A megkérdezések az ügyfelek véletlenszerű kiválasztásával  2014.06.02-16-ig 

folyamatosan történtek. 

A kérdéssor a következő szerkezetet követi: 

 Megfelelőnek tartja-e a Hivatal ügyfélfogadási rendjét? 

 Elégedett-e az adott irodán az ügyintézők segítőkészségével? 

 Elégedett-e az aulában működő hivatali recepció szolgáltatásával? 

 Elégedett-e az ügye elintézésével, problémái megoldásával? 

 Elégedett-e az ügyintézési idővel? 

 Színvonalasnak tartja a városi/hivatali rendezvényeket? 

 Tartalmasnak tartja a város (www.gyal.hu) honlapját? 

 Tartalmasnak tartja az „Új Gyáli Újság”-ot? 

A felmérés logikai vázlata  

 Adatfelvétel 

 Adatfeldolgozás 

 Az eredmények elemzése 

 Jelentés elkészítése, közzététele 

Adatfelvétel 

Az ügyfél elégedettség mérés végrehajtásának koordinálása a Szervezési és Ügyfélszolgálati 

Iroda, illetve a jegyző által megbízott más köztisztviselő feladata. 

A kérdőíves felmérést évente egyszer végezzük el. A felmérés időpontja: 

2014. június 02-16-ig. 10 munkanap és két rendezvény esett erre az időszakra.  

A gyűjtőládát az épületben, az aulában kellett elhelyezni. Távozáskor a recepciós felhívta az 

ügyfelek figyelmet a kérdőív „bedobására”.  
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Adatfeldolgozás 

Az eredményeket a Gyáli Eötvös József Szakközépiskola szakmai gyakorlatukat töltő diákjai 
dolgozták fel és a Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda munkatársai elemezték. 
 
Közzététel 

Az írásos elemzést a dolgozók a Köztisztviselői Napon, az apparátusi tréningen ismerték meg.  

2014. évi Ügyfél elégedettségi mérés értékelése 
hivatali szinten 

 
A 2011. május 2-től hatályos Minőségirányítási kézikönyvben, a 2010. évben végzett külső 
audit megfogalmazása alapján egységesítettük az ügyfél elégedettségi méréshez a kérdőíveket. 
 
A kérdőívek összesített adatai (db szám és %) 
 

Összesítés

Szervezés; 63; 18%

Igazgatás; 124; 36%Pénzügy; 88; 25%

Városfejl.; 71; 21%

Szervezés

Igazgatás

Pénzügy

Városfejl.

 
 
 
Összesen 346 db kitöltött kérdőív feldolgozására került sor. Legtöbben a Szociális és 
Igazgatási irodát keresték fel és erről az irodáról töltötték ki legtöbben a kérdőívet. 
 
1. számú táblázat: a naponta és irodánként leadott kérdőíveket összegzi. 
 

   H  K  Sz  Cs  P  V  K  Sz  Cs  P  Szo  H    

   06.02  06.03  06.04  06.05 06.06 06.08 06.10 06.11 06.12 06.13  06.14  06.16 Össz 

Szerv. És 
Ügyfélsz. Iroda 

3  1  4  4  2  13  ‐  14  ‐  12  9  1  63 

Igazgatási Iroda  2  2  42  ‐  18  3  ‐  10  ‐  15  17  15  124 

Pénzügyi és 
Adóiroda 

14  1  15  2  4  15  ‐  22  ‐  1  1  13  88 

Városfejlesztési 
Iroda 

4  4  12  2  2  9  ‐  3  ‐  ‐  34  1  71 

Összesen  23  8  73  8  26  40  0  49  0  28  61  30  346 
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A naponkénti adatok összegezve irodánként: 
 

 
 
 

A Szervezési és Ügyfélszolgálati iroda 2014.06.08-án, illetve 2014.06.13-án gyűjtötte össze a 

legtöbb kérdőívet. 2014.06.08-án került sor az épület látogatására és ennek kapcsán 13 db 

kérdőív érkezett be.  

 
 

 
 
A Szociális és Igazgatási Iroda látogatottsága 2014.06.04-én, illetve 2014.06.06-án volt 

kiemelkedő. A szerda és a pénteki napok is erősnek mondhatóak általában az irodán. 
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A Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda látogatottsága 2014.06.04-én, illetve 2014.06.11-én volt 

a legmagasabb. 06.08.-án a rendezvény keretében felvett adatok is arra mutatnak, hogy ez az 

egyik leggyakrabban felkeresett iroda. (Hova jár leggyakrabban? Erre a kérdésre válaszolva 

lett kiosztva a kérdőív.) 

 
 

 
 

A Városfejlesztési Iroda látogatottsága alacsony. 2014.06.14-én azért volt ilyen kiemelkedő, 

mert polgári védelmi oktatást szerveztek az irodán.  
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Kérdések és válaszok adatai: 
 
Azokat a kérdéseket emeltünk ki, amelyek befolyásolják az ügyfelek elégedettségét, segíti a 
Hivatal minőségpolitikájának megvalósulását.  
 
Fontos az eddig elért eredményeink megőrzése, azonban az elkövetkezendő időszakban, mint 
azt korábban is tettük, hangsúlyt kell fektetni a negatív észrevételekre és azok javítására is. 
 
Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda: 
 
1.ábra 

Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda
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Az 1-es számú ábra 2. oszlopa mutatja, hogy a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán az 
ügyintézők segítőkészségével a megkérdezettek 76,92 %-a teljes mértékben elégedett volt. 
A megkérdezettek közül 4-es értékelést 9 fő adott, így további 17,31 % -uk még meg volt 
elégedve az ügyintézők segítőkészségével és jóra értékelte. (5+4 Együtt:94,23%) 
Mindössze 2 fő értékelt 3-assal, ez a megkérdezettek 3,85 %-a. Egyetlen fő értékelt 2-essel, 
így 1,92 %-a a megkérdezetteknek nem volt megelégedve a segítőkészséggel. 1-es értékelés 
nem született.  
 
A 4. oszlop mutatja, hogy a mennyire elégedettek az ügyfelek az ügyük intézésével, 
problémájuk megoldásával. A Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda ügyfeleinek 56,10 %-a 
teljes mértékben elégedett ügye intézésével. A megkérdezettek közül 32 fő 5-ös értékelést 
adott. 4-es értékelést 15 fő, így 36,53 %-a a megkérdezetteknek elégedett volt az ügyük 
intézésével. (5+4 Együtt:92,63%) 
3-as értékelést 2 fő adott, mely 4,88 %-a a megkérdezetteknek. Mindössze egyetlen válaszadó 
értékelt 2-essel, mely a megkérdezettek 2,44 %-a. Egyes értékelés nem született.  
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Igazgatási Iroda: 
2. ábra 
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Az 2-es számú ábra 2. oszlopa mutatja, hogy a Igazgatási Irodán az ügyintézők 
segítőkészségével a megkérdezettek 72 %-a teljes mértékben elégedett volt. A 
megkérdezettek közül 4-es értékelést 23 fő adott, így 18,4 % meg volt elégedve az ügyintézők 
segítőkészségével. (5+4 Együtt:90,40%) 
Mindössze 8 fő értékelt 3-assal, ez a megkérdezettek 6,4 %-a.  Három fő értékelt 2-essel, így 
2,4 %-a a megkérdezetteknek nem volt megelégedve a segítőkészséggel. 1-es értékelésből egy 
lett, ez a megkérdezettek 0,8 %-át jelenti.  
 
A 4. oszlop mutatja, hogy a mennyire elégedettek az ügyfelek az ügyük intézésével, 
problémájuk megoldásával. Az Igazgatási Iroda ügyfeleinek 61,90 %-a teljes mértékben 
elégedett ügye intézésével. A megkérdezettek közül 78 fő 5-ös értékelést adott. 4-es 
értékelést 33 fő, így 26,19 %-a a megkérdezetteknek elégedett volt az ügyük intézésével.  
(5+4 Együtt:88,09%) 
3-as értékelést 7 fő adott, mely 5,56 %-a a megkérdezetteknek. Mindössze három válaszadó 
értékelt 2-essel, mely a megkérdezettek 2,38 %-a. Öt darab 1-es értékelés lett, amely a 
megkérdezettek 3,97 %-a.   
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Pénzügyi és Adó Iroda: 
 
3. ábra 
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Az 3-as számú ábra 2. oszlopa mutatja, hogy a Pénzügyi és Adó Irodán az ügyintézők 
segítőkészségével a megkérdezettek 81,72 %-a teljes mértékben elégedett volt. A 
megkérdezettek közül 4-es értékelést 16 fő adott, így 17,2 % meg volt elégedve az ügyintézők 
segítőkészségével. (5+4 Együtt:98,92%, ami igazán kiemelkedő eredmény.) 
Senki sem értékelt 3-assal, ez a megkérdezettek 0 %-a.  Egyetlen fő értékelt 2-essel, így 1,08 
%-a a megkérdezetteknek nem volt megelégedve a segítőkészséggel. 1-es értékelést senki sem 
adott.   
 
A 4. oszlop mutatja, hogy a mennyire elégedettek az ügyfelek az ügyük intézésével, 
problémájuk megoldásával. A Pénzügyi és Adó Iroda ügyfeleinek 81,71 %-a teljes 
mértékben elégedett ügye intézésével. A megkérdezettek közül 67 fő 5-ös értékelést adott. 4-
es értékelést 13 fő, így 15,85 %-a a megkérdezetteknek elégedett volt az ügyük intézésével. 
(5+4 Együtt:97,56% szintén kiemelkedő eredmény.) 
3-as értékelést 1 fő adott, mely 1,22 %-a a megkérdezetteknek. Mindössze egyetlen válaszadó 
értékelt 2-essel, mely a megkérdezettek 1,22 %-a. Senki sem adott 1-es értékelést.  
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Városfejlesztési Iroda: 
4. ábra 
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Az 4-es számú ábra 2. oszlopa mutatja, hogy a Városfejlesztési Irodán az ügyintézők 
segítőkészségével a megkérdezettek 62,50 %-a teljes mértékben elégedett volt. A 
megkérdezettek közül 4-es értékelést 18 fő adott, így 28,13 % meg volt elégedve az 
ügyintézők segítőkészségével. (5+4 Együtt:90,63%) 
Hat fő értékelt 3-assal, ez a megkérdezettek 9,38 %-a.  Senki sem értékelt 2-es, illetve 1-essel.    
 
A 4. oszlop mutatja, hogy a mennyire elégedettek az ügyfelek az ügyük intézésével, 
problémájuk megoldásával. A Városfejlesztési Iroda ügyfeleinek 54,55 %-a teljes 
mértékben elégedett ügye intézésével. A megkérdezettek közül 36 fő 5-ös értékelést adott. 4-
es értékelést 23 fő, így 34,85 %-a a megkérdezetteknek elégedett volt az ügyük intézésével.  
(5+4 Együtt:89,40%) 
3-as értékelést 7 fő adott, mely 10,61 %-a a megkérdezetteknek. Senki sem értékelt 2-es, 
illetve 1-essel.    
 

A Polgármesteri Hivatal összesített eredmények bemutatása 

2. számú táblázat 
 

  Nyitvatartás  Segítőkészség  Recepció  Ügyintézés Ügyintézési idő  Rendezvények  www.Gyal.hu Gyáli Újság 

5  180   246  217  204 201 175  150 146

4  104  66  94  84 90 96  96 76

3  43  16  25  17 32 43  50 61

2  7  5  4  5 10 7  6 16

1  4  1  3  5 0 2  3 9

Össz  338  334  343  315 333 323  305 308
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Az ügyfélfogadás rendjére vonatkozó kérdésre az egyes irodák részéről összesen 338-an 
adtak választ. A megkérdezettek 53,25 %-a (180 fő) teljes mértékben elégedett az 
ügyfélfogadás rendjével. 4-es értékelést a megkérdezettek 30,77 %-a adott, ez 104 főt jelent, 
ami azt jelenti, hogy 84,02 %-uk többnyire jónak ítélték az ügyfélfogadás rendjét.  
A pozitív válaszok többsége azt mutatja azonban, hogy az állampolgárok továbbra is 
elégedettek azzal, hogy délelőtt és délután is van ügyfélfogadási idő, s elérhetők az irodák 
munkaidőn kívül is. Megállapítható, hogy az ügyfelek 84 %-ának véleménye alapján a 
hivatal ügyfélfogadási és tájékoztatási rendje megfelel az állampolgárok elvárásainak.  
 
 
Az ügyintézők segítőkészségének felmérésekor egyértelműen visszatükröződik, hogy az 
ügyintézők udvariasak, érthető módon adnak tájékoztatást, segítőkészek és szakszerűen 
intézik az állampolgárok ügyeit. Az ügyintézők segítőkészségére vonatkozó adatok 
kimagasló, jeles értékeket adtak az ügyfelek. 73,65 %-a a megkérdezetteknek teljes 
mértékben elégedett az irodák ügyintézőivel. 334-en adtak választ erre a kérdésünkre. 4-es 
értékeléssel a megkérdezettek 19,76 %-a értékelt, ez 66 főt jelent. 
Vagyis 93,41 %-uk alapvetően elégedett az ügyintézőkkel. 
 
A hivatali recepció szolgáltatásával kapcsolatos kérdésre 343-an válaszoltak. 63,27 %-a a 
megkérdezetteknek teljes mértékben elégedett a recepció szolgáltatásaival. 94 fő többnyire 
elégedett a recepció szolgáltatásaival, ami a megkérdezettek 27,41 %-a. Megállapítható tehát, 
hogy az ügyfelek többsége, azaz 90,68 % elégedett a recepció szolgáltatásaival, 
munkamódszereivel.  
 
A kérdőív következő blokkja, az 5-ös kérdés, ami az ügyek intézésének elégedettségére utal, 
valamint a problémák megoldására. Összesen 315 fő válaszolt erre a kérdésünkre. A 
megkérdezettek közül 204 fő értékelt 5-össel, azaz 64,76 % teljes mértékben elégedett 
ügyeinek intézésével. 84-en gondolják úgy, hogy többnyire elégedettek, ez a megkérdezettek 
26,67 %- át jelenti. Együttesen 91,43 %-uk az ügye elintézésével is elégedett. 
 
Az ügyintézési időre adott válaszokat értékelve, szintén a teljes mértékben elégedett 
osztályzat dominál. 333 fő adott választ erre a kérdésünkre. A megkérdezettek 60,36 %-a 
(201) teljes mértékben elégedett volt az ügyintézési idővel. 4-es értékelést 90 fő adott, ez a 
megkérdezettek 27,03 %-a. 87,39 %-a az ügyfeleknek úgy gondolja, hogy megfelelő idő 
alatt intézték el az ügyét. 
 
A hivatali rendezvényekkel a válaszadók 54,18 %-a teljes mértékben elégedett. Ez 175 főt 
jelent. 4-es értékelést összesen 96-an adtak, ami azt jelenti, hogy a megkérdezettek 29,72 %-a 
többnyire elégedett a hivatal által szervezett rendezvényekkel, eseményekkel.  
Együttesen: 83,9 %-uk gondolja úgy, hogy a hivatal/önkormányzat által szervezett 
események megfelelőek. 
A városvezetés nagy hangsúlyt fektet a közösségépítésbe, a hagyományok megteremtésére. A 
színvonalas rendezvények lehetőséget biztosítanak a helyiek számára a kellemes és hasznos 
időtöltésre és mindenek előtt egymás megismerésére.  
 
A gyál.hu internetes kérdésre, melyben azt vizsgáltuk, hogy mennyire tartják tartalmasnak a 
város hivatalos weboldalát, összesen 305-en válaszoltak. 49,18 %-a a megkérdezetteknek 
teljes mértékben tartalmasnak találták az oldalunkat. 4-es értékelést 96 fő adott, ami azt 
jelenti, hogy a megkérdezettek 31,48 %-a többnyire elégedett a városi honlap tartalmával.  
80,66 %-uk szerint jó a web oldala a városnak. 
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Gyál város hivatalos honlapját napi rendszerességgel frissítjük, ami azt jelenti, hogy minden 
nap kerül fel a város életével, történéseivel kapcsolatos hír a honlapra. A honlap 
látogatottsága igen magasnak mondható. Átlagban 500 látogatója van naponta. A jelenlegi 
honlapról elmondhatjuk, hogy felhasználóbarát, átlátható és esztétikus. Szem előtt tartottuk 
még a könnyű navigálhatóságot, az egyértelmű webhely felépítést és designt. A legfontosabb 
funkciók és hivatkozások könnyen áttekinthetőek és fontossági sorrendben jelennek meg a 
hírek a főlapon. 
 
Az utolsó kérdésünkre, melyből kiderül, hogy mennyire tartják tartalmasnak a Gyáli 
Újságot, kiderül, hogy a megkérdezettek 47,40 %-a teljes mértékben tartalmasnak találta 
az újságot, ami 146 főt jelent. A megkérdezettek közül 76 fő adott 4-es értékelést, ami azt 
jelenti, hogy a megkérdezettek 24,68 %-a többnyire elégedett az újság tartalmával.  
A válaszadók 72,08 %-a tehát többnyire elégedett az Új Gyáli Újsággal. Látható, hogy ez 
utóbbival voltak legkritikusabbak az ügyfelek. 
 
A kérdőív utolsó rovata a javaslattételről szólt. Az egyetlen szöveges értékelésre is 
lehetőséget adó kérdés az ügyfelek javaslatainak megismerését célozta. Ezen vélemények 
figyelembe vétele, elfogadása összhangban az ügyfélközpontú közigazgatás és a 
minőségirányítási rendszer részét képező minőségpolitika elveinek megvalósításával, és 
hozzájárulhat a Polgármesteri Hivatalban nyújtott szolgáltatások, illetve az ügyintézés 
színvonalának emeléséhez. sajnos nagyon kevesen foglalkoztak ezzel a kérdéssel. 
Az alábbi javaslatokat tették: 
 
„Sűrűbb nyitvatartás az ügyfelek részére.” 

„Többször írtam cikket a gyermekek tevékenységeiről, de alig-alig jelent meg belőle egy-egy 
cikk.” 
„Gyál másik felében lakunk, (Bartók Béla utca) ha a központba, ha a piacra akarok menni 
megkell kerülnöm az egész „várost”. Ez nagyon elszomorít engem, és anyagilag is érint. 
„Több polgárt érintő program.” 
„Még színesebb kulturális program.” 
 
A véleményeket megszívleljük és azt gondolom a 2014.évi ügyfél elégedettségi mérés 
eredményeivel mi magunk is elégedettek lehetünk, mely összegezve az alábbi minőségi 
sorrendet hozta: 
 
93,41 % alapvetően elégedett az ügyintézők segítőkészségével, 
91,43 % az ügye elintézésével is elégedett. 
 
90,68 % elégedett a recepció szolgáltatásaival, 
87,39 %-a az ügyfeleknek úgy gondolja, hogy megfelelő idő alatt intézték el az ügyét és 
84,02 % többnyire jónak ítélték az ügyfélfogadás rendjét. 
 
83,9 %-uk gondolja úgy, hogy a hivatal/önkormányzat által szervezett események 
megfelelőek, 
80,66 %-uk szerint jó a web oldala a városnak, és 
72,08 %-a többnyire elégedett az Új Gyáli Újsággal. 
 



30 
 

PH beszámoló 3. sz .melléklet 

 



 
 
 

 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a „Gyáli Babaköszöntő Program”  bevezetésére 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Gyál Város Önkormányzata 2015. évben „Gyáli Babaköszöntő Program” elnevezéssel támogatási rendszert 
kíván bevezetni, mellyel azon gyáli lakóhellyel rendelkező gyermekek családja támogatásához kíván 
hozzájárulni, akik 2015. január 1. napján vagy azt követően születnek és legalább az egyik szülőjük a gyermek 
születését megelőzően három hónapja folyamatosan bejelentett gyáli állandó lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen itt is él. 
A támogatás formája egyszeri támogatási csomag (15 ezer Ft/cs. összegben) amely gyermekruházatot, 
babaápolási szereket és más - a gyermek gondozását segítő - tárgyakat tartalmaz. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést támogatni szíveskedjenek. 
 
Határozati  javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) támogatja a „Gyáli Babaköszöntő Program” elnevezésű családtámogatási rendszer bevezetését, mely 
programra Gyál Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 4 mFt-ot (azaz négymillió forintot) 
biztosít. 

 
2.) felkéri a Polgármestert a további intézkedések megtételére. 

 
Felelős:    Pápai Mihály polgármester 
Határidő: 2015. február 28. 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Szabó Józsefné csoportvezető 

 

Gyál, 2015. január 6. 

 

          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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